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เลขที�  QTC.CS 037/2560 

 วนัที� 11 สงิหาคม 2560 

 

เรื�อง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 2/2560 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 1/2560 

 2. สารสนเทศเรื�องการเข้าซื -อหุ้นทั -งหมดของบริษัท แอล โซลาร์ 1 จํากัด เพื�อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์กําลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวตัต์ ที�อําเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 

 3. รายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับการได้มาซึ�งสินทรัพย์โดยการเข้าซื -อหุ้นทั -งหมดของ
บริษัท แอล โซลาร์ 1 จํากดั เพื�อลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กําลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 
8 เมกะวตัต์ ที�อําเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 

 4. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที� 2 และวาระที� 5 

 5. สารสนเทศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตอ่บคุคลในวงจํากดั และเพื�อรองรับการปรับสทิธิของ
ของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื -อหุ้นสามญัของบริษัท คิวทีซีเอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) ครั -งที� 1 (“QTC – W1”) 

 6. แบบรายงานการเพิ�มทนุ (แบบ F53-4) 

  7. หนงัสอืมอบฉนัทะ   

  8. ประวตัิกรรมการอิสระ (ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น) 

  9. เอกสารหรือหลกัฐานเพื�อแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 2/2560 

  10. ข้อบงัคบัของบริษัทที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนน 

  11. แผนที�ของสถานที�จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ควิทีซ ี เอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มมีตใิห้เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ครั -งที� 2/2560 ในวนัที� 29 สงิหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั�น ห้องบอลรูม ชั -น 3 ถ. ศรี
นครินทร์ กรุงเทพมหานคร เพื�อพิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี - 
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วาระที� 1. พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครั�งที� 1/2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั -งที� 1/2560 ของบริษัทฯ จดัขึ -นเมื�อวนัที� 31 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้
จัดทํารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 1/2560 และได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายในเวลาที�กฎหมายกําหนด และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องตรงมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงได้นําขึ -น
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.qtc-energy.com) เพื�อเปิดเผยแก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทั�วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ ใดคดัค้าน
หรือขอแก้ไข 

ความเห็นของคณะกรรมการ:เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั -งที� d/efgh ซึ�ง
ประชมุเมื�อวนัที� 31 พฤษภาคม 2560 (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� d) 

การลงมติ:วาระนี -เป็นวาระเพื�อรับทราบจึงไมม่ีการลงมติในวาระนี - 

เนื�องจากเรื�องตา่งๆ ที�จะพิจารณาอนมุตัิในวาระที�  2  ถึงวาระที�  5เป็นเรื�องที�เกี�ยวข้องกบัการเข้าซื -อหุ้นทั -งหมดของบริษัท แอล โซลา่ร์ 
1 จํากดั (“L Solar 1”)ดงันั -น หากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นไมอ่นมุตัิให้บริษัท คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จํากดั (“QTCGP”หรือ “บริษัทย่อย”)

ซึ�งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯเข้าซื -อหุ้นของ L Solar 1 ดงักลา่ว บริษัทฯ จะไมม่ีความจําเป็นต้องเพิ�มทนุอีกตอ่ไป เนื�องจากการเพิ�มทนุ
ดงักลา่วเพื�อวตัถปุระสงค์ในการให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่QTCGP  อย่างไรก็ตาม หากผู้ ถือหุ้นอนมุตัิให้QTCGP เข้าทํารายการ
ดงักลา่วได้ แตไ่มอ่นมุตัิการเพิ�มทนุและการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลในวงจํากดัดงักลา่ว การเข้าทํารายการเข้าลงทนุใน L Solar 1 ก็จะไม่
สามารถเกิดขึ -นได้เนื�องจากไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงตามสญัญาซื -อขายหุ้นดงันั -น ในการพิจารณาอนมุตัิวาระที� 2 ถึงวาระที� fหากมี
วาระใดวาระหนึ�งไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น จะถือวา่วาระอื�นซึ�งมีความเกี�ยวเนื�องกนัและเป็นเงื�อนไขซึ�งกนัและกนัที�ได้รับ
การอนมุตัิแล้วเป็นอนัยกเลกิ และจะไมม่ีการพิจารณาวาระอื�นที�มีความเกี�ยวเนื�องกนัและเป็นเงื�อนไขซึ�งกนัและกนักบัวาระที�ไม่ได้รับ
การอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

วาระที� 2. พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท แอล โซลาร์ 1 จาํกัด ของบริษัท ควิทซีี โกลบอล พาวเวอร์ จาํกัด 
(บริษัทย่อย) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จํากดั (“QTCGP”) ซึ�งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ มีความสนใจที�จะเข้าลงทนุใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กําลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวตัต์ ที�อําเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ (“โครงการฯ”) 
โดยQTCGP ได้เข้าทําสญัญาซื -อขายหุ้นของบริษัท แอล โซลาร์ 1 จํากัด (“L Solar 1”) (“สัญญาซื �อขายหุ้น”) เมื�อวนัที� [�]โดยมี
รายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 4เพื�อซื -อหุ้นทั -งหมดของ L Solar 1จากผู้ ถือหุ้นเดิมทุกราย ได้แก่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน)
(“LOXLEY”) บริษัท ลีโอนิคส์ จํากัด (“LEONICS”) และพนัเอก ประเสริฐ ชูแสง หรือ บุคคลที�พนัเอก ประเสริฐ ชูแสง จะกําหนด(รวม
เรียกวา่ “ผู้ขาย”) คิดเป็นมลูคา่รวมทั -งสิ -น 538.01ล้านบาท โดยชําระเป็นตวัเงินมลูค่า 287.09 ล้านบาท และหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ 
มลูคา่ 250.93 ล้านบาท โดยในสว่นหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ นั -น บริษัทฯ จะดําเนินการเพิ�มทนุจดทะเบียนเพื�อออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ�มทุนต่อบุคคลในวงจํากัด คือ LOXLEY และ LEONICS เป็นจํานวน 17,019,702 หุ้น และ 3,890,773 หุ้น ตามลําดับรวม
20,910,475 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12 บาท ทั -งนี - การออกและเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุดงักลา่ว จดัเป็นการเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ในราคาตํ�ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดซึ�งราคาตลาด หมายถึง ราคาซื -อขายถวัเฉลี�ยถ่วงนํ -าหนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ย้อนหลงั 7 วนัทําการ ก่อน
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วนัที�คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อขออนมุตัิให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุ (ระหว่างวนัที� 8 มิถนุายน 
2560 ถึงวนัที� 16 มิถนุายน 2560) 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ที� ทจ. 20/2551 เรื�อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�มีนยัสําคญัที�เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิ ลงวนัที� 31 สงิหาคม 2551 (รวมทั -งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที�  
29 ตลุาคม 2547 (รวมทั -งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) บริษัทฯ มีหน้าที�เปิดเผยข้อมลูตามสารสนเทศที�กําหนด แต่งตั -งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื�อให้ความเห็นต่อการทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ และจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมตัิการเข้าทํารายการได้มาซึ�ง
สินทรัพย์ โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั -งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสีย เนื�องจากเป็นรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ ประเภทที� 1 โดยมี
ขนาดรายการสงูสดุเท่ากับร้อยละ 56.15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม สิ -นสดุ ณ วนัที� 31 มีนาคม 
2560 (ซึ�งเป็นขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์สนิทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิ)รายละเอียดปรากฏตาม สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 2 

ทั -งนี - บริษัทฯ ได้แตง่ตั -งให้บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั (“IFA”) ซึ�งเป็นที�ปรึกษาทางการเงินที�อยูใ่นบญัชีที�ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื�อให้ความเห็นต่อการเข้าทํา
รายการ รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิ 

1) ให้ QTCGP ซื -อหุ้นทั -งหมดของL Solar 1 และการดําเนินการที�เกี�ยวข้องตามที�เสนอ 

2. อนุมตัิการมอบอํานาจให้ นายพูลพิพฒัน์ ตนัธนสิน หรือบุคคลที� นายพูลพิพฒัน์ ตนัธนสิน มอบหมายให้มีอํานาจพิจารณา
กําหนดเงื�อนไข และรายละเอียด ที�เกี�ยวกบัการเข้าซื -อหุ้นทั -งหมดของ L Solar 1  การจดัหาแหลง่เงินทนุ  และการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อบคุคลในวงจํากดั รวมทั -งมีอํานาจในการ (1) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สญัญาตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินการดงักลา่ว (2) ลงนามในเอกสารคําขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานที�จําเป็นเกี�ยวกบัการ
เข้าซื -อหุ้นทั -งหมดของ L Solar 1  การจดัหาแหลง่เงินทนุ และการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุต่อบคุคลในวงจํากดั ซึ�ง
รวมถึงการติดต่อและการยื�นคําขออนุญาตใดๆ คําขอผ่อนผันต่างๆ การลงนามหรือลงนามรับรองในเอกสารและหลกัฐาน
ดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง 

การลงมติ: มติในวาระนี -ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจํานวนเสียงทั -งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที� 3. พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 
4 เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:สืบเนื�องจากวาระที� 2 การเข้าซื -อหุ้นทั -งหมดของ L Solar 1 มูลค่ารวม 538.01ล้านบาทนั -น มีเงื�อนไข
กําหนดให้บริษัทฯ ต้องออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ จํานวน20,910,475 หุ้น เพื�อเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด
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ได้แก่ LOXLEY และ LEONICSจํานวน 17,019,702 หุ้น และ 3,890,773 หุ้น ตามลําดบัดงันั -นบริษัทฯ จึงต้องดําเนินการเพิ�มทนุจด
ทะเบียนเพื�อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นดงักลา่ว อยา่งไรก็ดีการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุเพื�อเสนอขายตอ่บคุคลในวงจํากดันั -นสง่ผล
กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื -อหุ้นสามญัของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) ครั -งที� 1(“QTC-W1”) ดงันั -น 
บริษัทฯ จําเป็นจะต้องมีดําเนินการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ QTC-W1 เพื�อให้เป็นไปตามข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื -อหุ้ นสามัญของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) ครั -งที� 1 
(“ข้อกาํหนดสิทธิ”) และจะต้องออกหุ้นเป็นจํานวน 830,250  หุ้น เพื�อรองรับการใช้สทิธิ 

นอกจากนี - สบืเนื�องจากการเพิ�มทนุจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื�องทนุจด
ทะเบียนเพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนดงักลา่ว เป็นดงัตอ่ไปนี - 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน 359,240,725  บาท (สามร้อยห้าสบิเก้าล้านสองแสนสี�หมื�นเจ็ดร้อยยี�สบิห้าบาทถ้วน) 

แบง่ออกเป็น 359,240,725 หุ้น (สามร้อยห้าสบิเก้าล้านสองแสนสี�หมื�นเจ็ดร้อยยี�สบิห้าหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ�งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น:   

หุ้นสามญั 359,240,725 หุ้น (สามร้อยห้าสบิเก้าล้านสองแสนสี�หมื�นเจ็ดร้อยยี�สบิห้าหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ( - )” 

ความเห็นของคณะกรรมการ:เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิ 

1) การเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 21,740,725 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน337,500,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจํานวน 359,240,725 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 21,740,725 หุ้น มลูค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื�อ
เสนอขายแก่ (1) LOXLEY และ (2) LEONICS จํานวนไม่เกิน 17,019,702 หุ้น และ 3,890,773 หุ้น ตามลําดบั และเพื�อรองรับ
การใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ QTC-W1 อนัเนื�องมาจากการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ QTC-W1จํานวน 830,250 
หุ้นและนําหุ้นสามญัดงักลา่วเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื�องทนุจดทะเบียนเพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนดงักลา่ว 
และ  

3) การมอบอํานาจให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือบคุคลที�ประธานคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอํานาจพิจารณากําหนด
เงื�อนไข และรายละเอียด ในการดําเนินการที�เกี�ยวข้องกบัการเพิ�มทนุดงักลา่ว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคํา หรือข้อความในเอกสาร 
รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น หนงัสอืบริคณห์สนธิ และ/หรือคําขอตา่งๆ และ/หรือดําเนินการใดๆ เพื�อให้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามคําสั�ง
ของนายทะเบียนในการยื�นจดทะเบียนเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการ
นําหุ้นสามัญเพิ�มทุนเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการนําส่งข้อมูลเอกสารหลกัฐานต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ กระทรวงพาณิชย์ หรือหนว่ยงานอื�นๆ 
ที�เกี�ยวข้อง 
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การลงมติ:มติในวาระนี -ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจํานวนเสียงทั -งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที� 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:สืบเนื�องจากการที�บริษัทฯ จะมีการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 21,740,725 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 337,500,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 359,240,725 บาทโดยการออกหุ้ นสามัญเพิ�มทุนจํานวน 
21,740,725 หุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ�มทนุจํานวน 21,740,725 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดัและเพื�อรองรับการปรับสิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื -อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 4 -6 

ความเห็นของคณะกรรมการ:เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุนจํานวน 
21,740,725 หุ้น มลุคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงันี - 

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 20,910,475 ให้แก่บคุคลในวงจํากดัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที�ทจ. 39/2559 
เรื�องการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ดงันี - (1) LOXLEY จํานวน 17,019,702 หุ้นและ (2) LEONICS 
จํานวน 3,890,773 หุ้นในราคาเสนอขายหุ้นละ 12 บาท 

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด ที�ราคาหุ้นละ 12 บาท เป็นการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ�มทุนในราคาที�มีส่วนลดร้อยละ 11.68 ซึ�งเป็นการเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ในราคาตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 72/2558 เรื�อง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที�
ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจํากดั (“ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ.72/2558”) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื -อขาย
ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ -าหนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ย้อนหลงั 7 วนัทําการ ก่อนวนัที�คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที�ประชุมผู้ ถือ
หุ้นเพื�อขออนมุตัิให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุ (ระหว่างวนัที� 8 มิถนุายน 2560 ถึงวนัที� 16 มิถนุายน 2560) ซึ�งเป็นไป
ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที� สจ.39/12551 เรื�องการคํานวณราคาเสนอขาย
หลกัทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื�อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ในราคาตํ�า กําหนด โดยราคาตลาดของหุ้น
สามญัดงักลา่วมีราคาหุ้นละ 13.59 บาท ดงันั -น การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจํากดั
ดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียง
ทั -งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นจํานวนรวมกนัตั -งแต่ร้อยละ 10 ของจํานวน
เสยีงทั -งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคดัค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดงักลา่ว โดยรายละเอียดการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจํากดัโดยกําหนดราคาเสนอขายที�มีสว่นลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด
ปรากฏตามสารสนเทศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตอ่บคุคลในวงจํากดั สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 5 

ทั -งนี - การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุเพื�อเสนอขายให้แก่ (1) LOXLEY และ (2) LEONICS จะสามารถทําได้เมื�อบริษัทฯ ได้รับอนมุตัิ
จากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น และได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 830,250หุ้นเพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื -อหุ้นสามญัของบริษัทฯ  ซึ�ง
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (QTC-W1)  

การลงมต:ิมติในวาระนี -ต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 (3/4) ของจํานวนเสยีงทั -งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสยีและไมม่ีผู้ ถือหุ้นรวมกนัตั -งแตร้่อยละ 10 ของจํานวน
เสยีงทั -งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคดัค้าน 

วาระที� 5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั �งกรรมการใหม่ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:สืบเนื�องจากวาระที� 2ตามข้อตกลงในการเข้าลงทนุของ QTCGP ที�กําหนดชําระด้วยหุ้นสามญัเพิ�มทนุของ
บริษัทฯ ทําให้ผู้ขายบางรายเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอชื�อบคุคลเพื�อแต่งตั -งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 
จํานวน 1 ทา่นโดยผู้ขายได้เสนอชื�อ นายสรุช ลํ�าซํา เพื�อแตง่ตั -งให้ดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประวตัินายสรุช ลํ�าซํา ซึ�งรวมถึงรายละเอียดด้านคณุวฒุิการศกึษา การฝึกอบรม ความเชี�ยวชาญการ
ดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื�นๆ ตลอดจนประสบการณ์ในการทํางานในอดีตซึ�งพิจารณาแล้วเห็น
ว่า นายสรุช ลํ�าซํา เป็นผู้ ที�มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยผ่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการ และ
ปัจจุบนัดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ LOXLEY มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม LOXLEY หลายแห่งมาเป็น
เวลานาน จึงคาดว่านายสรุช ลํ�าซําจะสามารถนําความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางานดงักล่าว มาสนบัสนุนการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าตอ่ไป 

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  ได้พิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลดงักลา่วแล้วเป็นผู้ ที�มีความเหมาะสมด้าน
คณุวฒุิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที�มีสว่นแข่งขนักบัการดําเนินงานของ
บริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ทา่นดํารงตําแหนง่กรรรมการของบริษัทฯ เพิ�มเติมได้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ:เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแต่งตั -งนายสรุช ลํ�าซํา เข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ เพิ�มอีก d ตําแหนง่ ตามที�เสนอดงันั -นภายหลงัการแตง่ตั -งจํานวนกรรมการของบริษัทฯ จะมีจํานวนทั -งสิ -น 8 ทา่น 

การลงมต:ิ มติในวาระนี -ต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั -งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน 

วาระที� 6. เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื�อขอเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที�ดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ที�จะแตง่ตั -งบคุคล
อื�นมาเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงแทนตนในการประชมุครั -งนี - โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบ
ใดแบบหนึ�ง และยื�นตอ่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชมุด้วย สว่นผู้ ถือหุ้นตา่งชาติซึ�งแตง่ตั -งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ�ง ตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วย
ลาํดับที� 7 
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ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 2/2560 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ดงัมีรายชื�อและรายละเอียดในเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 8 เพื�อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ 

อนึ�ง บริษัทฯกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 2/2560 (Record Date) ในวนัที� 4 กรกฎาคม 
2560 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 255 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมที�แก้ไขเพิ�มเติม) 
โดยวิธีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 5 กรกฎาคม 2560 

ในการนี - เพื�อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ -นบริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ ถือหุ้นและ/หรือ 
ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดนําเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 8 มาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

ทั -งนี -เพื�อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรุณาศึกษาหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของบริษัทฯที�เกี�ยวข้องกบัการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 10 

 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายเกริกไกร จีระแพทย์) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 หมายเหต ุ: - บริษัทฯ จะแสดงรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 2/2560 ภายใน 14 วนัหลงัจากประชมุเสร็จ บน  website : 
www.qtc-energy.com 

สาํนกัเลขานกุารบริษัท   
โทร.  66 (02) 379-3089-92 ตอ่ 299 

























 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 2 
 

 

1 | 63 

 

 

สารสนเทศของบริษัท ควิทซี ีเอนเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน)  
เรื�องการเข้าซื %อหุ้นทั %งหมดของบริษทั แอล โซลาร์ 1 จาํกดั เพื�อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

กาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวตัต์ ที�อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวัดปราจนีบุรี 

ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั (งที� 8/2560 เมื�อวันที�  
19 มิถนุายน 2560 ได้มีมติอนมุติัให้นําเสนอตอ่ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั (งที� 2/2560 ซึ�งจะประชมุในวนัที� 29 สิงหาคม 2560 
เพื�อพิจารณาอนมุัติการเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กําลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวตัต์ ที�อําเภอ
กบินทร์บรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ (“โครงการฯ”) โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือบริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จํากัด (“QTCGP”) จะ
เข้าทําสญัญาซื (อขายหุ้นของบริษัท แอล โซลาร์ 1 จํากดั (“L Solar 1”) (“สัญญาซื %อขายหุ้น”) เพื�อซื (อหุ้นทั (งหมดของ L Solar 1จาก
ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุราย ได้แก่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน)(“LOXLEY”) บริษัท ลีโอนิคส์ จํากัด (“LEONICS”) และ Pacific Tone 
Investment Limited (บคุคลที�พนัเอก ประเสริฐ ชูแสงกําหนด) (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) คิดเป็นมลูค่ารวมทั (งสิ (น 538.01 ล้านบาท 
โดยชําระเป็นตวัเงินรวมมลูคา่ 287.09 ล้านบาท และหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ จํานวน 20,910,475 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12 บาท 
มลูค่า 250.93 ล้านบาท ซึ�งเป็นผลจากการเจรจากบัผู้ขายแต่ละราย 

การเข้าทํารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ. 
20/2551 เรื�อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที�มีนัยสําคัญที�เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับร้อยละ 56.15 
ของมลูค่าสนิทรัพย์ที�มตีวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม สิ (นสดุ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 (ซึ�งเป็นขนาดรายการสงูสดุตาม
เกณฑ์สนิทรัพย์ที�มตีวัตนสทุธิ) ทั (งนี ( ในระยะเวลาระหว่าง 6 เดอืนที�ผา่นมา บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์รายการอื�นซึ�งไม่
เกี�ยวข้องกบัการเข้าซื (อหุ้นทั (งหมดของ L Solar 1 แต่รายการดงักลา่วได้รับการอนมุตัิจากที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั (งที� 1/2560
เมื�อวนัที� 31พฤษภาคม 2560 แล้ว ดงันั (นขนาดรวมของรายการสงูสดุจะเท่ากับร้อยละ 56.15 ตามเกณฑ์สินทรัพย์ที�มีตวัตน
สทุธิ จึงถือเป็นรายการประเภทที� 1 ที�มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสงูกว่า แต่ตํ�ากว่าร้อยละ 100 ตามประกาศเรื�องการ
ได้มาหรือจําหน่ายไป บริษัทฯ จึงมีหน้าที�เปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ”) และขออนมุตัิการเข้าทาํรายการจากที�ประชมุผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที�เข้า
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัรวมผู้ ถือหุ้นที�มส่ีวนได้เสยี  

การเข้าซื (อหุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิมของ L Solar 1 ดงักล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการทํารายการกับบคุคลที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุที� ทจ. 21/2551 เรื�องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน และประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที�  
19 พฤศจิกายน 2546  
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ทั (งนี ( ในการขออนมุติัจากผู้ ถือหุ้นจะต้องแตง่ตั (งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) ให้ความเห็นตอ่การทํารายการได้มา
ซึ�งสนิทรัพย์ โดย IFA จะต้องแสดงความเห็นในเรื�องต่างๆ เช่น ความสมเหตสุมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัทฯ ความ
เป็นธรรมของราคาและเงื�อนไขของการเข้าทํารายการ เป็นต้น ในการนี ( บริษัทฯ จะจัดส่งสารสนเทศรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทั (งจะนําเสนอเรื�องดงักล่าวเพื�อขออนมุติัการเข้าทํารายการ
ต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ�งจะจดัให้มีขึ (นเพื�อพิจารณาและอนมุตัิการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เกี�ยวกับการเข้า
ซื (อหุ้นของ L Solar 1 รายละเอยีดของการเข้าทํารายการมีดงันี ( 

1. สารสนเทศที�เปิดเผยตามบัญช ี(1) 
1.1. วัน เดอืน ปี ที�เกดิรายการ 

QTCGP ได้ลงนามในสญัญาซื (อขายหุ้นในวนัที� 25 กรกฎาคม 2560 โดยสญัญาดงักลา่วจะมีการกําหนดเงื�อนไขบงัคบั
ก่อนการเข้าทํารายการ ซึ�งคู่สญัญาแตล่ะฝ่ายมีหน้าที�ที�จะต้องดาํเนนิการให้เป็นผลสาํเร็จตามที�ระบไุว้ในสญัญา (โปรด
พิจารณารายละเอียดของสญัญาซื (อขายหุ้น ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 4 ที�แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้นครั (งที� 2/2560) 

1.2. คู่กรณีที�เกี�ยวข้อง และความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 

ผู้ซื (อ : QTCGP เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ซึ�งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 

ผู้ขาย : 1) บริษัท ลอ็กซเลย์่ จาํกดั (มหาชน) (“LOXLEY”) ซึ�งมีรายชื�อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัที�  
23 มีนาคม 2560 ซึ�งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นครั (งลา่สดุ ดงันี ( 

ลําดบัที� รายชื�อ จํานวนหุ้น ร้อยละของ 
จํานวนหุ้นทั (งหมด 

1. กลุ่มลํ�าซาํ   
 1.1 บริษทั เอกภาวี จํากดั 584,158,113 25.79 

 1.2 นายไพโรจน์ ลํ�าซํา 37,368,481 1.65  
 1.3 นายธงชยั ลํ�าซํา 26,732,044 1.18  
 1.4 นายบรรยงค์ ลํ�าซํา และ นางนาถฤดี วีระเมธีกลุ 20,200,000 0.89 
 1.5 นางดวงฤทยั พุ่มชศูรี 12,793,200 0.57  

 1.6 ม.ร.ว.สําอางวรรณ ลํ�าซํา 11,816,931 0.52  
 1.7 นายเฉลมิโชค ลํ�าซํา 9,876,688 0.44  
 รวมจํานวนหุ้นที�ถือโดยกลุม่ลํ�าซํา 702,945,457 31.04  

2. นายเกียรติชยั ลิมปิโชติพงษ์ 113,187,955 5.00  
3. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั* 106,955,306 4.72  
4. นางจารุวรรณ วนาสิน 62,088,700 2.74  
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ลําดบัที� รายชื�อ จํานวนหุ้น ร้อยละของ 
จํานวนหุ้นทั (งหมด 

5. ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต์ 21,420,000 0.95  
6. นางเบญจวรรณ กมัปนาทแสนยากร 17,178,020 0.76  

7. XL INVESTMENTS LTD. 14,024,997 0.62  
8. นายไชยพร อาชากลุ 13,400,000 0.59  
9. นายสมชยั กมลรัตนพิบลู 12,000,000 0.53  

10. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 11,387,335 0.50  

ที�มา: Loxley 

หมายเหต ุ 1 บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จํากัด เป็นบริษัทย่อยที�ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจดัตั (งขึ (น NVDR มีลกัษณะเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนโดยอตัโนมตัิ (Automatic List) ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เสมือนการลงทุนในหุ้น

สามญัของบริษัท แตไ่ม่มสีทิธิในการออกเสยีงในที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) บริษัท ลโีอนิคส์ จํากดั (“LEONICS”) ซึ�งมีรายชื�อผู้ถือหุ้น ดงันี ( 

ลาํดบั ผู้ถอืหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1.  นาง ปราณี เกรียงปรารถนา 499,997 99.9994 
2.  นาย สาํเริง เกรียงปรารถนา 1 0.0002 
3.  นาย สรุพล แสงทองสขุ 1 0.0002 
4.  นาง สรีุย์ โอโนะ 1 0.0002 

  500,000 100.00 
ที�มา : กระทรวงพาณิชย ์

3) Pacific Tone Investment Limited (บคุคลที�พนัเอก ประเสริฐ ชแูสงกําหนด) 

ทั (งนี (ผู้ขายไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ และไม่จดัเป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบั
บริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
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1.3. รายละเอยีดของสินทรัพย์ที�จะได้มา ประเภท และขนาดของรายการ 

1.3.1 รายละเอยีดของสินทรัพย์ที�จะได้มา 

QTCGP ซึ�งเป็นบริษัทย่อยที�บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของ QTCGP มี
ความสนใจที�จะเข้าลงทนุในโครงการของ L Solar 1 ซึ�งมีผู้ ถือหุ้น 3 รายได้แก่ 

1. LOXLEY ถือหุ้นจํานวน 1,539,780 หุ้น คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 70 ของทนุจดทะเบียนของ L Solar 1 

2. LEONICS ถือหุ้นจํานวน 352,000 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 16 ของทนุจดทะเบียนของ L Solar 1 

3. Pacific Tone Investment Limited ถือหุ้นจํานวน 308,220 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 14 ของทนุจด
ทะเบียนของ L Solar 1 

QTCGP จะซื (อหุ้น L Solar 1 จากผู้ขายในราคาหุ้นละ 244.55 บาท คิดเป็นมลูค่ารวม 538,012,010 บาท 
ดงัรายละเอียดเกณฑ์ที�ใช้ในการกําหนดมลูค่าสิ�งตอบแทนที�ปรากฎในข้อ 6 โดยหุ้นของ L Solar 1 มีมลูค่า

ตามบญัชี ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 ตามข้อมลูทางการเงินที�จดัทําโดยฝ่ายบริหารของ L Solar 1 สําหรับ
งวดสิ (นสดุ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 คิดเป็นหุ้นละ 175.39 บาท เท่ากับมลูค่ารวม 385,866,356 บาท
และตกลงให้แบ่งชําระราคาซื (อขายเป็นตัวเงินและเป็นหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่า 
287,086,310 บาทและ 250,925,700 บาท ตามลําดบั โดยรายละเอยีดเป็นดงันี ( 

ผู้ขาย จาํนวนหุ้น 
ที�ถืออยู่ใน  

L Solar 1 (หุ้น) 

ชาํระเป็น 
เงนิสด  
(บาท) 

ชาํระเป็นหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ  
ที�ราคา 12 บาทต่อหุ้น 

มูลค่ารวม (บาท) 

จาํนวนหุ้น (หุ้น) มูลค่า (บาท) 

LOXLEY 1,539,780 176,240,425 17,019,702 
(ประมาณร้อยละ 4.74 ของ 

หุ้นสามญัทั (งหมดหลงัเพิ�มทนุ) 

204,236,424 380,476,849 

LEONICS 352,000 40,289,281 3,890,773  
(ประมาณร้อยละ 1.08 ของ 

หุ้นสามญัทั (งหมดหลงัเพิ�มทนุ) 

46,689,276 86,978,557 

Pacific Tone 
Investment 
Limited (บคุคลที�
พนัเอก ประเสริฐ ชู
แสงกําหนด) 

308,220 70,556,604 - - 70,556,604 

รวม 2,200,000 287,086,310 20,910,475 250,925,700 538,012,010 
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หากมีการดาํเนนิการซื (อขายหุ้นของ L Solar 1 ตามสญัญาเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายจะได้รับสิ�งตอบแทนตามที�ได้

กําหนดในตารางข้างต้นทั (งนี ( ราคาหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที�จะออกเพื�อชําระราคาคา่หุ้นของ L Solar 1 ราคาหุ้น

ละ 12 บาท เป็นราคาที�ได้มาจากการเจรจาต่อรองระหว่างคูส่ญัญาที�เกี�ยวข้อง โดยที�คณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาความสมเหตสุมผลของราคาดงักลา่วโดยคํานงึถงึการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของกิจการของบริษัทฯ 

แล้ว และเป็นราคาที�มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

ย้อนหลงั 7 วนัทําการ ก่อนวนัที�คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อขออนมุติัการ

ออกและเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุดงักลา่ว (“ราคาถวัเฉลี�ยฯ”) ซึ�งวนัที�คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติดงักล่าวนั (น 

ได้แก่วนัที� 19 มิถนุายน 2560 และราคาถวัเฉลี�ยฯ เท่ากบัหุ้นละ 13.59 บาท ซึ�งเมื�อหกัส่วนลดร้อยละ 10 แล้ว

จะเท่ากบัหุ้นละ 12.23 บาท 

1.3.2 รายละเอียดของสินทรัพย์ที�จะได้มา  

สินทรัพย์ที�จะได้มา คือหุ้นสามญัทั (งหมดของ L Solar 1 จํานวน 2,200,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ100 บาท 
คิดเป็นมลูค่ารวม 538.01 ล้านบาทโดย ณ วนัที� 19 มิถนุายน 2560 L Solar 1 มีทนุจดทะเบียนและทนุชําระ
แล้ว 220 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัทั (งหมด 2,200,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  

L Solar 1 ดําเนินธุรกิจผลติและจําหนา่ยไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์โดยดาํเนนิการโครงการฯภายใต้สญัญา

ซื (อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (“กฟภ.”) จํานวน 1 ขนาดกําลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวตัต์

ตามโครงการรับซื (อไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก โดยสัญญาซื (อขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นสัญญา

ประเภท Non-Firm มีอายสุญัญา 5 ปี และต่ออายไุด้ครั (งละ 5 ปี ซึ�งได้ส่วนเพิ�มราคารับซื (อไฟฟ้า (Adder) 

สาํหรับผู้ผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนในอตัรา 8.0 บาทต่อกิโลวตัต์-ชั�วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนั

เริ�มดําเนินการเชิงพาณิชย์คือวันที� 2 ธันวาคม 2554 และภายหลงัจากส่วนเพิ�มราคารับซื (อไฟฟ้า (Adder) 

ดงักล่าวครบกําหนดในปี 2564 ราคารับซื (อไฟฟ้าจะเป็นไปตามระเบียบการรับซื (อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาด

เลก็มาก (สาํหรับการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน) 
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สรุปสาระสาํคญัของสญัญาซื %อขายไฟฟ้าระหว่าง L Solar 1กบักฟภ. มีดงันี % 

เลขที�สัญญา VSPP-PEA-081/2553 

วันที�ลงนามในสญัญา 25 มิถนุายน 2553 

อายุสัญญา สญัญามีกําหนดระยะเวลา 5 ปีนับจากวนัที�ลงนามในสญัญา และต่อเนื�องครั (งละ  
5 ปี โดยอตัโนมติั และให้มีผลบงัคบัจนกว่าจะมีการยตุิสญัญา 

กาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา กฟภ. ตกลงรับซื (อพลงัไฟฟ้าในปริมาณพลงัไฟฟ้าสงูสดุ 8 เมกะวตัต์ ที�ระดบัแรงดนั 
22,000 โวลท์ 

อัตราค่าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าเป็นไปตามระเบียบการรับซื (อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(สาํหรับการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน)  

ส่วนเพิ�มอตัรารับซื %อไฟฟ้า 8.0 บาท/กิโลวตัต์-ชั�วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเริ�มดําเนนิการเชิงพาณิชย์ 

การยกเลิกสัญญา 1. บริษัทฯ ยื�นหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึง กฟภ. แสดงความประสงค์ที�จะยตุิ
การซื (อขายไฟฟ้าโดยการยกเลกิสญัญา  

2. หากคู่สญัญาฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดไม่ปฏิบตัติามสญัญาข้อหนึ�งข้อใด ให้อีกฝ่ายหนึ�ง
ทําหนงัสอืแจ้งให้ฝ่ายนั (นดาํเนนิการแก้ไข หากไม่แก้ไขให้อีกฝ่ายหนึ�งมีสทิธิบอก
เลกิสญัญาได้ 

รายละเอียดของ L Solar 1 

(1) ข้อมูลทั�วไปของ L Solar 1 

ชื�อบริษัท  : บริษัท แอล โซลาร์1 จํากดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
ที�ตั (งบริษัท : 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
เลขที�ทะเบยีนนติิบคุคล  : 0105552137298 
วนัจดทะเบียนบริษัท : 28 ธันวาคม 2552 
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(2) รายชื�อผู้ถอืหุ้นของ L Solar 1 ณ วันที� 25 กรกฎาคม 2560 เปรียบเทียบกบัหลังการเข้าทาํรายการ 

ลาํดบั ผู้ถอืหุ้น 

ก่อนการเข้าทาํรายการ หลังการเข้าทาํรายการ 

จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. LOXLEY 1,539,780 70 - - 
2. LEONICS 352,000 16 - - 
3. Pacific Tone Investment Limited 308,220 14 - - 
4. QTCGP - - 2,200,000 100 

รวม 2,200,000 100 2,200,000 100 

 

(3) รายชื�อคณะกรรมการ L Solar 1 

ณ วนัที� 18 มกราคม 2560 รายชื�อคณะกรรมการ L Solar 1 มีดงันี ( 

ลาํดบั ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง 
1.  พลเอกนิพนธ์ ศิริพร กรรมการ 
2.  นายเฉลมิโชค ลํ�าซาํ กรรมการ 
3.  นายสพุฒัน์ กรชาลกลุ กรรมการ 
4.  พลเอกยงยทุธ เมฆรัต กรรมการ 
5.  นายพิบลู พบิลูธรรม กรรมการ 
6.  พนัเอกประเสริฐ ชแูสง กรรมการ 
7.  นางสรีุย์ โอโนะ กรรมการ 

ทั (งนี ( ภายหลงัการเข้าทํารายการ QTCGP มีสทิธิเสนอชื�อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมทั (งหมด โดยขั (นตอน
การแตง่ตั (งกรรมการจะเป็นไปตามที�ระบไุว้ในสญัญาซื (อขายหุ้น  
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(4) ข้อมูลทางการเงนิของ L Solar 1 

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดาํเนนิงานตามงบการเงินที�ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของ 
L Solar 1 ในปี 2557 2558 และ 2559 สิ (นสดุ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี และข้อมลูทางการเงินที�จัดทําโดยฝ่าย
บริหารของ L Solar 1 สาํหรับงวดสิ (นสดุ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดดงันี ( 

หน่วย : บาท 2557 2558 2559 ไตรมาสที� 1  
ปี 2560 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  33,507,751 7,278,681 10,763,795 11,108,710 
เงินลงทนุชั�วคราว - 5,122,120 250,940 10,250,940 
ลกูหนี (การค้า 30,439,084 28,795,702 26,510,725 26,699,946 
ลกูหนี (อื�น 526,830 816,881 885,231 803,581 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื�น 453,277 269,357 202,571 1,170,261 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 64,926,942 42,282,741 38,613,262 50,033,438 
เงินฝากประจําที�มีข้อจํากดัในการใช้ 20,528,550 20,746,450 20,932,221 20,932,221 
ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 624,384,212 591,096,773 554,240,777 545,518,785 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 5,673,623 5,340,182 4,970,759 4,976,953 
เงินประกนั 209,300 235,500 262,036 262,036 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 650,795,685 617,418,905 580,405,793 571,689,995 
รวมสินทรัพย์ 715,722,627 659,701,646 619,019,055 621,723,433 
หนี %สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 

66,840,000 66,840,000 66,840,000 66,840,000 

เจ้าหนี (อื�น 4,205,057 4,913,821 3,496,673 3,212,070 
หนี�สนิหมนุเวียนอื�น 2,140,582 1,995,011 1,756,695 26,275,007 
หนี %สินหมุนเวียน 73,185,639 73,748,832 72,093,368 96,327,077 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 289,920,000 223,080,000 156,240,000 139,530,000 
รวมหนี %สิน 363,105,639 296,828,832 228,333,368 235,857,077 
ทนุที�ออกและชําระแล้ว 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 
กําไรสะสม 132,616,988 142,872,814 170,685,687 165,866,356 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 352,616,988 362,872,814 390,685,687 385,866,356 
รวมหนี %สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 715,722,627 659,701,646 619,019,055 621,723,433 
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หน่วย : บาท 2557 2558 2559 ไตรมาสที� 1  
ปี 2560 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ     
รายได้จากการขาย 161,747,513 157,318,006 153,165,178 37,887,711 
ดอกเบี (ยรับ 271,519 604,056 351,034 41,506 
รายได้อื�น 52,905 440,137 226,442 246,893 
รวมรายได้ 162,071,937 158,362,199 153,742,654 38,176,110 
ต้นทนุขาย 51,073,804 51,943,695 50,977,481 12,003,178 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 13,943,827 14,459,825 12,170,049 3,436,605 
รวมค่าใช้จ่าย 65,017,631 66,403,520 63,147,530 15,439,783 
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ 97,054,306 91,958,679 90,595,124 22,736,327 
ต้นทนุทางการเงิน 20,821,098 16,702,853 12,782,251 2,555,658 
กาํไรสาํหรับปี 76,233,208 75,225,826 77,812,873 20,180,669 

 

1.3.3 ประเภท และขนาดของรายการ 

การเข้าทํารายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ�งสนิทรัพย์ตามประกาศเรื�องการได้มาหรือจําหน่ายไป โดยมี
รายละเอียดการคาํนวณขนาดรายการดงันี ( 

เกณฑ์การคาํนวณ  วิธีการคาํนวณ 

1. เกณฑ์สนิทรัพย์  
(“เกณฑ์ NTA”) 

= มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิของ L Solar 1ที�ได้มาตามสดัส่วน1/ 
มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม2 

 = 385.71ล้านบาท / 686.99 ล้านบาท 

 = ร้อยละ 56.15 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิ = ไม่นํามาคํานวณเนื�องจากบริษัทฯ มผีลการดาํเนนิงานขาดทนุ 

3. เกณฑ์มลูค่ารวมของ 
สิ�งตอบแทน 

= 

 
มลูค่ารวมของสิ�งตอบแทน3 / มลูค่าสนิทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ2 

 = 571.10 ล้านบาท / 1,147.65ล้านบาท 

 = ร้อยละ 49.76 
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4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที�
บริษัทออกให้ 

= 

 
จํานวนหุ้นที�บริษัทฯ ออกเพื�อชําระค่าสนิทรัพย์ /จํานวนหุ้นที�ชําระแล้วของบริษัทฯ 

 = 22.13 ล้านหุ้น / 270.00 ล้านหุ้น 

 = ร้อยละ 7.74 

หมายเหต:ุ 
1. เนื�องจากสินทรพัย์ที�ได้มาเป็นหลกัทรพัย์ การคํานวณขนาดรายการจึงใช้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิ โดยมูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิของ L Solar 1 จะคํานวณตามสดัส่วนที�บริษัทฯ ได้มาซึ�งสินทรัพย์น ั8น อ้างอิงจากงบการเงินที�
ตรวจสอบแลว้ ของ L Solar 1 สิ8นสดุ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

2. อา้งอิงจากงบการเงินที�รวมของบริษัทฯ สิ8นสดุ วนัที� 31 มีนาคม 2560 

3. ในกรณีที�สิ�งตอบแทนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน มูลค่าสิ�งตอบแทนคํานวณจากมูลค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์ 
จดทะเบียน ซึ�งได้แก่ราคาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ8าหนกั B วนัทําการก่อนวันที�คณะกรรมการจะมีมติให้นําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อ
พิจารณาการทํารายการไดม้าซึ�งสินทรพัย์และการเพิ�มทนุในครั8งนี8 (โปรดดูรายละเอียดของมูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน ขอ้ 1.4.1) 

การเข้าทํารายการในครั (งนี ( มีขนาดของรายการสูงสดุเท่ากับร้อยละ 56.15 ของสินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทฯ ตามงบการเงินรวม สิ (นสดุ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 (ซึ�งเป็นขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์สินทรัพย์)  

ทั (งนี ( ในระยะเวลาระหว่าง 6 เดือนที�ผ่านมา บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์รายการอื�นซึ�งไม่เกี�ยวข้องกับ
การเข้าซื (อหุ้นทั (งหมดของ L Solar 1 แต่รายการดงักล่าวได้รับการอนมุตัิจากที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั (งที� 
1/2560 เมื�อวันที� 31 พฤษภาคม 2560 แล้ว ดังนั (นขนาดรวมของรายการสงูสดุจะเท่ากบัร้อยละ 56.15 ตาม
เกณฑ์สนิทรัพย์ และจดัเป็นรายการประเภทที� 1 ที�มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสงูกว่า แต่ตํ�ากว่าร้อย
ละ 100 ตามประกาศเรื�องการได้มาหรือจําหน่ายไป บริษัทฯ จงึมีหน้าที�ต้องเปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาซึ�ง
สนิทรัพย์ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯและเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุติัการเข้าทํารายการ โดยจะต้อง
ได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที�เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ ถือหุ้นที�มี
สว่นได้เสยี  

ในการขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ ได้ทําการแต่งตั (ง บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากัด เป็นที�
ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื�อแสดงความเห็นต่อการเข้าทํารายการ รวมถึงความสมเหตสุมผลของการเข้าทํา
รายการ ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ความเป็นธรรมของราคาและเงื�อนไขของการเข้าทํารายการ เป็นต้น ซึ�งบริษัทฯ จะ
ดําเนินการจดัสง่รายงานความเห็นของ IFA และสารสนเทศรายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์ดงักลา่ว ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ พร้อมกันกับหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั (งที� 2/2560 เพื�อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสําหรับ
ประกอบการพิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการ 
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อนึ�ง การเข้าทาํรายการซื (อหุ้น L Solar 1ดงักล่าวถือเป็นรายการซื (อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นมาเป็นของ
บริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ดงันั (นบริษัทฯ จะต้อง
ได้รับมติจากที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื�ออนมุตักิารเข้าทํารายการ 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุต่อบคุคลในวงจํากดัในราคาตํ�า จะต้องได้รับมติจากที�ประชุมวิสามญัผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ในราคาตํ�าด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของ
จํานวนเสียงทั (งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั (งแต่ร้อยละสิบของ
จํานวนเสยีงทั (งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุออกเสยีงคดัค้าน และจะต้องได้รับการอนมุตัิจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ. 72/2558 การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที�
ออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจํากดั 

นอกจากนั (น บริษัทฯ จะดําเนินการยื�นขอจดทะเบียนการเพิ�มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริษัทฯ 
ตลอดจนการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบริษัทจะขออนญุาต
ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื�อให้รับหุ้นสามญัเพิ�มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย
อาจมีกําหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที� บจ/ร 01-09 เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข 
และวิธีการพิจารณาคําขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทุธิในสว่นเพิ�มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 

1.4. มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนและเงื�อนไขในการชาํระเงนิ 

1.4.1. มูลค่าสิ�งตอบแทน  

จากการเจรจาตกลงระหว่างคู่สญัญา QTCGP จะเข้าซื (อหุ้นทั (งหมดของ L Solar 1 มลูค่ารวม 538.01 ล้านบาท 
โดยชําระเงินในรูปสิ�งตอบแทนที�เป็นตวัเงินรวมมลูค่า 287.09 ล้านบาท และหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ จํานวน 
20,910,475 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12 บาท มลูค่า 250.93 ล้านบาท 

ทั (งนี ( ในการคํานวณขนาดรายการในกรณีที�สิ�งตอบแทนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน มลูค่าสิ�งตอบแทนคํานวณจาก
มลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์จดทะเบียน ซึ�งได้แก่ราคาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนกั ~ วันทําการก่อน
วนัที�คณะกรรมการจะมีมติให้นําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาการทํารายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์และการ
เพิ�มทนุในครั (งนี ( ดงันั (นหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ จํานวน 20,910,475 หุ้น เมื�อคํานวณจากมลูค่าหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์จดทะเบียนที� 13.59 บาทต่อหุ้น จะมีมลูค่ารวม 284.01 ล้านบาท และเมื�อรวมกับสิ�ง
ตอบแทนที�เป็นตวัเงินรวมมลูค่า 287.09 ล้านบาท มูลสิ�งตอบแทนที�ใช้ในการคํานวณขนาดรายการจึงเท่ากับ 
571.10 ล้านบาท 
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1.4.2. เงื�อนไขในการชาํระเงนิ  

QTCGP จะชําระเงินมดัจํานวนรวม 15,000,000 บาท ภายใน 14 วนันบัจากวนัที�ลงนามในสญัญาซื (อขายหุ้น
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ L Solar 1 แต่ละรายตามสดัสว่นการถือหุ้น 

สว่นเงื�อนไขการชําระราคาซื (อขาย จะเป็นไปตามที�กําหนดในสญัญาซื (อขายหุ้น(โปรดพิจารณารายละเอียดของ
สัญญาซื (อขายหุ้น ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 4 ที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั (งที� 
2/2560) 

1.5. มูลค่าของสินทรัพย์ที�จะได้มา  

หุ้นสามญัทั (งหมดของ L Solar 1 จํานวน 2,200,000 หุ้น มมีลูค่ารวมทั (งสิ (น 538.01 ล้านบาท 

1.6. เกณฑ์ที�ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ�งตอบแทน 

มลูค่าสิ�งตอบแทนของหุ้นสามญัทั (งหมดของ L Solar 1 จํานวน 2,200,000 หุ้น มลูค่ารวม 538.01 ล้านบาทเป็นมลูค่า

ตามที�เจรจาตกลงกันระหว่างคู่สญัญาภายใต้สญัญาซื (อขายหุ้น ทั (งนี ( การประเมินมลูค่าของหุ้นสามญัของ L Solar 1 

คํานวณโดยอ้างองิจากการประเมินมลูค่าหุ้นด้วยวธีิดงัต่อไปนี ( 

- การประเมินมลูค่าด้วยวิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที�อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparables Approach) 
จะประเมินมลูค่าโดยพิจารณาอตัราส่วนทางการเงินต่างๆ เช่น อตัราส่วนราคาต่อกําไรสทุธิ (Price to Earning 
Ratio หรือ P/E Ratio) อตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัชี (Price to Book Value Ratio) อตัราส่วนมลูค่าของ
กิจการต่อกําไรก่อนหกัดอกเบี (ย ภาษี ค่าเสื�อมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (Enterprise Value to EBITDA Ratio 
หรือ EV/EBITDA Ratio) ของบริษัทที�มีการประกอบธุรกิจคล้ายคลงึกันที�จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดย
วิธีนี (จะพิจารณามลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดประกอบการประเมินมลูค่า ซึ�งมีการเปลี�ยนแปลงไปตามอปุสงค์
และอปุทานในตลาด รวมถงึความคาดหวงัของนกัลงทนุต่อความสามารถในการประกอบธุรกิจของกิจการที�นํามา
เปรียบเทยีบโดยพิจารณาผลการดําเนินงานในอดีตและอนาคตอนัใกล้ประกอบการประเมินมลูค่า 

 การประเมินมลูค่าตามวิธีนี ( จะเปรียบเทยีบอตัราสว่นทางการเงนิตา่งๆ ของ L Solar 1 กบับริษัทที�ดาํเนินธุรกิจอยู่
ในธุรกิจใกล้เคียงกนั กลา่วคือ มธีุรกิจหลกัเป็นการผลติและจําหนา่ยไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ และเป็นบริษัท
จดทะเบยีนในอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนัได้แก่ บริษัท เอสพซีีจี จํากดั (มหาชน) (“SPCG”) บริษัท บีซีพจีี จํากดั 
(มหาชน) (“BCPG”) บริษัท ไทย โซลา่ร์ เอน็เนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) (“TSE”) บริษัท ซูปเปอร์บล๊อค จํากดั 
(มหาชน) (“SUPER”) และบริษัท พลงังานบริสทุธิ� จํากดั (มหาชน) (“EA”) โดยอตัราสว่นทางการเงินที�ใช้พิจารณา
ประกอบการประเมินมลูค่า L Solar 1 ได้แก่ อตัราสว่นราคาตอ่กําไรสทุธิ (Price to Earning Ratio หรือ P/E Ratio) 
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และอตัราสว่นมลูคา่ของกิจการตอ่กําไรก่อนหกัดอกเบี (ย ภาษี คา่เสื�อมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (Enterprise 
Value to EBITDA Ratio หรือ EV/EBITDA Ratio) ซึ�งมีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ( 

- มลูค่าของบริษัทที�อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัและอตัราสว่นที�ได้จากการคํานวณ สามารถแสดงดงัตารางต่อไปนี ( 
(ข้อมลูจาก Bloomberg ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2560) 

 
 สนิทรัพย์ สว่นของ 

ผู้ ถือหุ้น 
รายได้ กําไร มลูค่า

หลกัทรพัย์
ตามราคา

ตลาด 

มลูค่า
กิจการ 

P/E P/BV EV/ 
EBITDA 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท เทา่ เทา่ เทา่ 

BCPG 25,489 13,517 3,084 1,541 28,874 30,592 13.18x 2.13x 13.26x 
SPCG 24,232 9,766 5,448 2,314 19,496 30,987 8.19x 2.18x 7.86x 

TSE 8,375 4,563 1,013 618 11,072 12,642 21.55x 2.51x 24.01x 
SUPER 48,060 11,446 3,802 362 41,571 65,150 114.96x1) 3.63x 36.42x 
EA 41,507 11,389 10,392 3,252 110,968 134,768 31.56x 8.97x1) 24.77x 
      ค่าสูงสุด 31.56x 3.63x 24.01x 

      ค่าตํ�าสุด 8.19x 2.13x 7.86x 
หมายเหต ุ 1) เป็นอตัราสว่นทางการเงนิที�มีค่าผดิปกต ิ(Outlier) ไปจากบริษทัอื�นที�นํามาใช้เปรียบเทียบ  

- การประเมินมลูค่าด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นการประเมินมลูค่าโดยพิจารณา
กระแสเงินสดที�คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินธุรกิจของกิจการอย่างต่อเนื�องต่อไปในอนาคต มลูค่าที�ได้จากการ
ประเมินด้วยวิธีนี (จะสะท้อนมลูค่ากิจการในระยะยาว จากประมาณการผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ (นจากการดําเนิน
ธุรกิจ การดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการที�คาดว่าจะเกิดขึ (นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสม 
ความถกูต้อง และความสมเหตสุมผลของมลูคา่กิจการที�ได้จากการประเมินมลูค่าด้วยวิธีนี ( จะขึ (นอยู่กบัสมมติฐาน
ทางการเงินที�ใช้ในการประมาณการผลการดาํเนนิการของกิจการด้วย  

 ในการประเมินมลูค่า L Solar � ด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด QTCGP อ้างอิงสมมติฐาน 1) จากการสมัภาษณ์
ผู้บริหารและ 2) จากการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) โดยที�ปรึกษาของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 
ได้แก่ บริษัท Owl Energy Ltd. ซึ�งเป็นที�ปรึกษาด้านเทคนิค บริษัท R.W.T. International Law Office Co., Ltd. ซึ�ง
เป็นที�ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั ซึ�งเป็นที�ปรึกษาทางการเงนิ และบริษัท EY Corporate 
Services Limited ซึ�งเป็นที�ปรึกษาด้านภาษี โดยสมมติฐานที�สาํคญัสรุปได้ดงันี ( 
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หน่วย : ล้านบาท ก่อนหมด adder หลังหมด adder 
รายได้รวม 145 – 155 50 - 69 
ค่าใช้จ่ายรวม 68 - 75 38 - 74 
กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ 71 - 85 (21) - 25 
ต้นทนุถวัเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนกัของเงินทนุ(WACC) ร้อยละ 6.14 - 6.88 

จากการประเมินมลูค่า L Solar 1 ด้วยวิธีต่างๆ ข้างต้น ประมาณการผลจากการประเมินมลูค่ามลูค่ายตุิธรรมของสว่น

ของผู้ถือหุ้นของ L Solar 1 มีดงัต่อไปนี (  

ประมาณการผลจากการประเมินมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 

 

ที�ปรึกษาทางการเงินได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทว่าช่วงมลูคา่ยตุิธรรมของ L Solar 1 อยู่ระหว่าง 498 – 667 

ล้านบาท ซึ�งครอบคลมุมลูค่ายติุธรรมจากการประเมินมลูค่าด้วยวิธีตา่งๆ ที�มีความเหมาะสม 

คณะกรรมการได้พิจารณาถึงช่วงมลูค่าที�เหมาะสมของ L Solar 1 ดงักล่าว และผลประโยชน์ที�ดีที�สดุของบริษัทฯ แล้ว ซึ�ง
ในการเจรจามลูค่าของ L Solar 1 กบัผู้ขาย ได้มีการนําเสนอมลูค่าที�ตํ�าที�สดุในช่วงมลูค่าที�เหมาะสมคือ  498 ล้านบาทเป็นมลูค่า
พื (นฐานตอ่ผู้ขาย อย่างไรก็ดีผลของการเจรจาได้สรุปมลูค่าซื (อขายหุ้นของ L Solar 1 ที� 538.01 ล้านบาท ซึ�งสงูกว่ามลูค่าพื (นฐาน 
ทั (งนี (คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลประโยชน์จากการเข้าทาํรายการในด้านอื�นๆ โดยประโยชน์ดงักล่าว รวมถึงการช่วย
ทําให้สามารถขยายธุรกิจเพื�อให้การเตบิโตอยา่งมั�นคง และเพิ�มความมั�นคงของรายได้ อกีทั (งยงัเป็นการลดความเสี�ยงจากการ
พึ�งพารายได้จากการประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว รวมทั (งยังเป็นไปตามนโยบายในการ

653

510

667

464

2,388

1,965

1,135

531

400 900 1,400 1,900 2,400

EV/EBITDA

P/E

P/B
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ดําเนินธุรกิจ ที�บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะลงทนุในธุรกิจผลติและจําหน่ายไฟฟ้าและจะเพิ�มมลูค่าของบริษัทฯ 
นอกจากนี ( เนื�องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของ L Solar �เป็นโครงการที�ดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ตั (งแต ่ 
� ธันวาคม ���� จึงทําให้ไม่มีความเสี�ยงจากการดําเนินการก่อสร้างหรือพฒันาโครงการ เมื�อเปรียบเทียบกับกรณีโรงไฟฟ้าที�
ยงัไม่เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ 

สาํหรับประโยชน์ที�บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจํากัด ได้แก่ Loxley และ Leonics 
นั (น คอื ทาํให้ได้พนัธมิตรทางธุรกิจ ในลกัษณะของ Strategic Shareholders ซึ�งบคุคลในวงจํากดัทั (งสองรายต่างก็เป็นผู้ ถือหุ้น
เดิมใน L Solar � จึงมีความรู้และประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ L Solar � รวมทั (งโอกาสในการ
ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ทั (งนี ( คณะกรรมการบริษัทเหน็ว่าธุรกิจหลกัด้านเทคโนโลยี ของ Loxley บางธุรกิจอาจ
มีส่วนสนบัสนนุการทําธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี (ด้วยความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารกิจการขนาดใหญ่ที�
ดําเนินธุรกิจต่อเนื�องมายาวนาน Loxley จึงจัดเป็นผู้ มีความรู้หรือประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์หรือมีส่วนช่วยสนบัสนนุธุรกิจ
ของบริษัทฯ นอกจากนี ( จากการเข้าทําสญัญาซื (อขายหุ้นในครั (งนี ( Loxley จะได้สทิธิในการส่งกรรมการเข้ามาเป็นตวัแทนใน
บริษัทฯ � ราย ซึ�งคณะกรรมการบริษัทเหน็ว่าผู้ที� Loxley เสนอเข้ามาเป็นตวัแทนดงักล่าว น่าจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ที�เหมาะสม และจะสามารถช่วยสนบัสนนุธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป สาํหรับ Leonics นั (น คณะกรรมการบริษัท
มีความเห็นว่าธุรกิจของLeonics มีความเกี�ยวข้องซึ�งเป็นจะประโยชน์และสามารถมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งเครื�องแปลงกระแสไฟฟ้าที�ใช้อยู่ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของ L Solar � นั (นใช้เทคโนโลยี
ของ Leonics 

ในทางตรงกนัข้าม การตดัสนิใจไม่เข้าลงทนุในหุ้นของ L Solar � อาจทาํให้บริษัทฯ เสยีโอกาสในการได้รับผลตอบแทน
จากการลงทนุ การพฒันาและขยายศกัยภาพในธุรกิจไฟฟ้า ตลอดจนการได้รับการสนบัสนนุจากพนัธมิตรทางธุรกิจ ซึ�งยงัไม่
สามารถประเมินค่าเป็นตวัเลขที�ชดัเจนได้ 

1.7. ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะเกดิกบับริษัทฯ 

1.7.1 สามารถขยายธุรกิจเพื�อให้การเติบโตอย่างมั�นคง และเพิ�มความมั�นคงของรายได้ อีกทั (งยงัเป็นการลดความเสี�ยง

จากการพึ�งพารายได้จากการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว นอกจากนี ( การ

ลงทนุดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายในการดําเนินธรุกิจ ที�บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะลงทนุในธุรกิจ

ผลติและจําหน่ายไฟฟ้าและจะเพิ�มมลูคา่ของบริษัทฯ  

1.7.2 ช่วยสร้างโอกาสในการเพิ�มรายได้จากการลงทนุที�มีอตัราผลตอบแทนที�เหมาะสมต่อเนื�อง และเพิ�มศกัยภาพในการ

ดําเนินธุรกิจในระยะยาวให้กบับริษัทฯ โดยธุรกิจผลติและจําหน่ายไฟฟ้าเป็นธุรกิจที�มีความผนัผวนตํ�า โดยบริษัทฯ 

จะได้รับผลตอบแทนจากการจําหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาซื (อขายไฟฟ้าให้แก่กฟภ. ผ่านการลงทุนในโครงการฯ อนั
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จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ และเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัในธุรกิจของบริษัทฯ ใน

ระยะยาว 

1.7.3 สร้างความเชื�อมั�นให้กับนกัลงทุนต่อบทบาทของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า โดยเฉพาะ

อย่างยิ�งเมื�อบริษัทฯ สามารถขยายฐานธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า ซึ�งจะเป็นการเปิดโอกาสในการขยายการ

ลงทนุธุรกิจดงักลา่วในอนาคตได้อย่างต่อเนื�องและกว้างขวางยิ�งขึ (นทั (งในและต่างประเทศ 

1.7.4 ได้พนัธมิตรทางธุรกิจ ในลกัษณะของ Strategic Shareholders โดย LOXLEY และ LEONICS ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นเดิม

ของ L Solar � มีความรู้และประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ L Solar � รวมทั (งสนบัสนนุ

โอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต  

1.8. แหล่งเงนิทุน  

QTCGP จะใช้แหล่งเงินทุนที�ได้รับการสนับสนนุจากบริษัทฯ ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน

ชําระแล้วของ QTCGP โดยบริษัทฯ จะจดัหาเงินทนุเพื�อสนบัสนนุ QTCGP จากแหล่งเงินทนุต่างๆ ดงัต่อไปนี ( 

1) เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และ/หรือการออกตั�วแลกเงิน 

บริษัทฯ จะจัดหาแหล่งเงินทุนจากวงเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกตั�วแลกเงินที�มีวงเงินรวมของ

มลูค่าหน้าตั�วไม่เกิน 620,000,000 บาท เพื�อเสนอขายต่อนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจํานวนไม่เกิน 10 ราย ทั (งนี ( 

จํานวนรายดงักล่าวนบัรวมจํานวนรายของนกัลงทนุที�ลงทนุในตั�วแลกเงินที�ออกในครั (งนี ( รวมกับจํานวนรายของนกั

ลงทนุในตั�วแลกเงินเดิมที�ยังไม่ถึงกําหนดอายุในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ โดยปัจจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างการ

เจรจากบัสถาบนัการเงิน ควบคู่กบักบัการติดต่อผู้ลงทนุที�คาดว่าจะมีความสนใจลงทนุในตั�วแลกเงินของบริษัทฯ 

สาํหรับความเป็นไปได้ในการจดัหาเงินทนุจากแหลง่เงินทนุจากวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และ/หรือการออก

ตั�วแลกเงินนั (น สาํหรับเงินทนุจํานวน ���.�� ล้านบาท ที�จะต้องใช้ในวนัที�เข้าทํารายการ จะเป็นการใช้เงินและ

ได้รับคนืในช่วงเวลาค่อนข้างสั (น จึงคาดว่ามีความเป็นไปได้สงูที�บริษัทฯ จะสามารถจัดหาเงินทนุจํานวนดงักล่าว

โดยการกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกตั�วแลกเงินได้ครบถ้วนตามความต้องการใช้เงิน ส่วนเงินทุน

จํานวน ��~.�� ล้านบาท ที�จะต้องใช้เพื�อชําระคืนตั�วสญัญาใช้เงินในเดือนธนัวาคม ���� นั (น คาดว่าจะสามารถ

กู้ยมืจากสถาบนัการเงินได้ โดยมีหลกัประกนัที�เพยีงพอ ซึ�งหลกัประกนัดงักล่าว รวมถึงหุ้นสามญัของ L Solar � ที�
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จะได้มาจากการทํารายการในครั (งนี ( สําหรับตั�วแลกเงินนั (น บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ลงทนุและ

สามารถเสนอขายตั�วแลกเงินได้ตามมลูคา่ที�ต้องการ 

2) แหลง่เงินทนุอื�น 

ทั (งนี ( หากบริษัทฯ ไม่สามารถจดัหาแหลง่เงินทนุจากวงเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน และ/หรือการออกตั�วแลกเงิน 

ตามข้อ �) ได้ครบถ้วน บริษัทฯ อาจพจิารณาจดัหาเงินทนุเพิ�มเติม จากแหลง่เงินทนุใดๆ ดงัต่อไปนี ( โดยพิจารณา

ถึงความเหมาะสมทั (งในด้านระยะเวลาที�ต้องการใช้เงิน เงื�อนไขที�เกี�ยวข้อง ต้นทุนของเงินทุนจากแหล่งที�จะ

นํามาใช้ และผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน ตลอดจนความเพียงพอของเงินทนุหมนุเวียนที�จะใช้

ในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

(1) เงินที�จะได้รับจากการใช้สิทธิซื (อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื (อหุ้นสามัญของ
บริษัท คิวทีซ ีเอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) ครั (งที� 1 (“QTC-W1”)   

ใบสําคัญแสดงสิทธิ QTC-W� มีราคาใช้สิทธิที� �� บาทต่อหุ้น ซึ�งภายหลงัการปรับสิทธิแล้วจะเท่ากับ 
�.�� บาทต่อหุ้น ทั (งนี ( ราคาใช้สิทธิดังกล่าวยงัตํ�ากว่าราคาตลาดถัวเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนกัของหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ย้อนหลงั ~ วันทําการ ก่อนวันที�คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อขอ
อนมุตัิให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุ โดยราคาตลาดของหุ้นสามญัดงักล่าวมีราคาหุ้นละ ��.�� 
บาท จงึมีความเป็นไปได้ที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ QTC-W� จะใช้สทิธิซื (อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในวนัใช้
สทิธิในเดือนกนัยายน ���� โดยหากผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ QTC-W� ทกุรายจะใช้สิทธิทั (งหมดเพื�อซื (อ
หุ้นสามญัของบริษัทฯ บริษัทฯ จะได้รับเงินรวมประมาณ �~�.�� ล้านบาท 

อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้ที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ QTC-W� จะมาใช้สิทธิในเดือนกนัยายนเพียงบาง
ราย ประกอบกับในปี ���� บริษัทจะมีความต้องการเงินทนุอื�นๆ ซึ�งรวมถึงเงินค่าหุ้นสามัญของ GEPT 
ดงันั (น เงินที�จะได้รับจากการใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสทิธิ QTC-W� จึงอาจ
นํามาใช้เพื�อชําระเงินค่าหุ้นสามญัของ L Solar � ได้เพียงบางสว่นเท่านั (น 

(2) เงินกู้ยืมจากบคุคลภายนอกที�ไม่ใช่สถาบนัการเงิน 

 การจัดหาเงินกู้ยืมจากบคุคลภายนอก ที�ไม่ใช่สถาบันการเงิน รวมถึงการจัดหาเงินกู้ ยืมจากผู้ลงทนุราย
ใหญ่ (High Net Worth) ซึ�งจะต้องมีการเจรจารายละเอียดเงื�อนไขในการกู้ ยืมเงินระหว่างกัน ซึ�งอาจมี
การกําหนดหลกัประกันในการกู้ยืม การจัดหาแหล่งเงินทนุในข้อนี ( ยงัคงมีความไม่แน่นอน ขึ (นอยู่กบัผล
การเจรจา 
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(3) แหลง่เงินทนุจากภายในบริษัทฯ 

 ทั (งนี ( เมื�อพจิารณาความต้องการใช้เงินเทยีบกบัแหล่งเงินทนุภายในบริษัทฯ พบว่าในปี ���� บริษัทฯ จะ
มีความต้องการเงินทนุทั (งหมดประมาณ ~��.�� ล้านบาท ซึ�งรวมเงินจํานวน ���.�� ล้านบาท ซึ�งจะต้อง
ใช้ในครั (งนี ( ตามรายละเอยีดในตารางด้านลา่ง  

เงนิทุน ช่วงเวลาที�คาดว่าจะมี
ความต้องการใช้เงนิ 

จาํนวน  
(ล้านบาท) 

เงินคา่หุ้นสามญัของบริษัท พลงังานเพื�อโลกสเีขียว  
(ประเทศไทย) จํากดั (“GEPT”) งวดที� 1 (1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) 

เมษายน 2560 52.08 

เงินคา่หุ้นสามญัของ GEPT งวดที� 2 (2 ล้านเหรียญสหรัฐ) มิถนุายน 2560 67.84 
เงินมดัจําค่าหุ้นของ L Solar 1 สงิหาคม 2560 15.00 
ชําระคนืตั�วแลกเงินเดิม สงิหาคม 2560 40.00 
เงินคา่หุ้นสามญัเพิ�มทนุใน GEPT สงิหาคม 2560 4.51 
ชําระเงินคา่หุ้นสามญัของ L Solar 1 ครั (งที� 1* กนัยายน 2560 250.93 
ชําระคนืตั�วสญัญาใช้เงินเพื�อชําระเงินค่าหุ้นสามญัของ L Solar 1 
สว่นที�เหลอื 

ธันวาคม 2560 272.09 

เงินคา่หุ้นสามญัของ GEPT งวดสดุท้าย (1.879 เหรียญสหรัฐ ที�
อตัราแลกเปลี�ยน 33.6586 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ -  
ข้อมลูจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย วนัที� 26 ก.ค. 60) 

ธันวาคม 2560 63.24 

รวมเงนิลงทุนทั %งหมด 765.69 

หมายเหต ุ *เมื�อผู้ขายได้รับเงินจํานวนดงักลา่วแล้ว จะนําเงินดงักล่าวมาชําระค่าหุ้นเพิ�มทนุของบริษัทฯ ในทนัท ี

สาํหรับแหลง่เงินทนุภายในบริษัทฯ นั (น ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด และเงิน
ลงทนุชั�วคราวรวมอยู่ 204.93 ล้านบาท ซึ�งอาจสามารถนํามาใช้ชําระเงินตามความต้องการใช้เงินได้เพียงบางส่วน
เท่านั (น 

ทั (งนี ( จากแผนการจัดหาแหลง่เงินทนุดงักล่าวข้างต้นทั (งหมด คณะกรรมการเชื�อว่าบริษัทฯ และ QTCGP จะสามารถ

จดัหาแหลง่เงินทนุมาได้อย่างเพยีงพอ 
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1.9. เงื�อนไขในการเข้าทาํรายการ  

สญัญามีการกําหนดเงื�อนไขบงัคบัก่อนซึ�งคูส่ญัญาแต่ละฝ่ายมหีน้าที�ต้องดําเนนิการให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ( 

หน้าที�ของผู้ขาย 

- ผู้ขายแต่ละรายจะต้องได้รับการยนิยอมที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินการตามสญัญาซื (อขายหุ้นของ L Solar 1 
หน้าที�ของ QTCGP 

- บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนมุตัทิี�เกี�ยวข้องจากที�ประชมุวสิามญัผู้ ถือครั (งที� 2/2560 
- บริษัทฯ ต้องได้รับการอนมุตัิที�เกี�ยวข้องจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
- บริษัทฯ จะต้องแต่งตั (งบคุคลซึ�งได้รับการเสนอชื�อโดย LOXLEY เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยกําหนดให้มีผลตั (งแต่

วนัเข้าทาํรายการ 
- บริษัทฯ จะต้องดําเนินการเพิ�มทนุจดทะเบียนและจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เพื�อให้สามารถออกและเสนอ

ขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่ LOXLEY และ LEONICS ในจํานวนและเงื�อนไขที�กําหนดในสญัญา 
หน้าที�ของผู้ขายและ QTCGP 

- L Solar 1 และ LOXLEY จะต้องเข้าทาํสญัญาบริการ Transitional Service Agreement ตามเงื�อนไขที�ตกลงกนั
ระหว่าง QTCGP และ LOXLEY  

1.10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกี�ยวข้องกบัการตกลงเข้าทาํรายการ  

ที�ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั (งที� 8/2560 เมื�อวนัที� 19 มิถนุายน 2560 ได้พจิารณาราคาซื (อขายหุ้น และเงื�อนไข
ที�เกี�ยวข้องในการเข้าทาํสญัญาซื (อขายหุ้น รวมถงึเงื�อนไขการชําระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ที�ราคา  
12 บาทต่อหุ้น ตลอดจนประโยชน์ที�จะได้รับ และความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าซื (อหุ้นสามัญของ  
L Solar 1 ราคาซื (อขายหุ้น รวมทั (งเงื�อนไขที�เกี�ยวข้องในการเข้าทําสญัญาซื (อขายหุ้น มีความสมเหตสุมผล และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบการเข้าซื (อหุ้ นสามัญ
ทั (งหมดของ L Solar 1 จากผู้ขาย และให้นาํเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัติ่อไป 

ทั (งนี ( รายละเอียดเกี�ยวกบัผลประโยชน์ที�จะเกิดขึ (นต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น มีดงัต่อไปนี (  
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ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะเกิดขึ (นกบับริษัทฯ 

- สามารถขยายธุรกิจเพื�อให้การเติบโตอย่างมั�นคง และเพิ�มความมั�นคงของรายได้ อีกทั (งยงัเป็นการลดความเสี�ยงจาก
การพึ�งพารายได้จากการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว นอกจากนี ( การลงทุน
ดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ที�บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะลงทนุในธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายไฟฟ้าและจะเพิ�มมลูค่าของบริษัทฯ  

- ช่วยสร้างโอกาสในการเพิ�มรายได้จากการลงทนุที�มีอตัราผลตอบแทนที�เหมาะสมต่อเนื�อง และเพิ�มศักยภาพในการ
ดําเนินธุรกิจในระยะยาวให้กบับริษัทฯ โดยธุรกิจผลติและจําหน่ายไฟฟ้าเป็นธุรกิจที�มีความผนัผวนตํ�า โดยบริษัทฯ จะ
ได้รับผลตอบแทนจากการจําหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาซื (อขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ผ่านการลงทนุในโครงการฯ อนัจะ
เป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ และเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัในธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ
ยาว 

- สร้างความเชื�อมั�นให้กบันกัลงทนุต่อบทบาทของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจผลติและจําหน่ายไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่าง
ยิ�งเมื�อบริษัทฯ สามารถขยายฐานธุรกิจผลติและจําหน่ายไฟฟ้า ซึ�งจะเป็นการเปิดโอกาสในการขยายการลงทนุธุรกิจ
ดงักล่าวในอนาคตได้อย่างต่อเนื�องและกว้างขวางยิ�งขึ (นทั (งในและต่างประเทศ 

- บริษัทฯ ได้พนัธมิตรทางธุรกิจ ในลกัษณะของ Strategic Shareholders โดย LOXLEY และ LEONICS ซึ�งเป็นผู้ ถือ
หุ้นเดิมของ L Solar � มีความรู้และประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ L Solar � รวมทั (งโอกาส
ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต  

ผลประโยชน์ที�คาดว่าผู้ ถือหุ้นจะได้รับ 

- การขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจผลติและจําหน่ายไฟฟ้าเป็นการกระจายความเสี�ยงในการลงทนุโดยลดความเสี�ยงจากการ
พึ�งพารายได้จากการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวช่วยลดความผนัผวนของผล
ประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ�งจะช่วยให้ผลตอบแทนที�ผู้ ถือหุ้นจะได้รับในรูปของเงินปันผลมีความสมํ�าเสมอ
ยิ�งขึ (น นอกจากนี ( การลงทนุดงักลา่วจะช่วยเพิ�มศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจในระยะยาวให้กับบริษัทฯ ทําให้ผู้ ถือหุ้น
มีโอกาสได้รับผลตอบแทนนอกเหนอืจาก เงินปันผลในรูปของ Capital Gain ที�คาดว่าจะเพิ�มขึ (นในอนาคต 
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ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้อง 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทฯได้พจิารณาถึงความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินโครงการแล้วดงัต่อไปนี ( 

ความเสี�ยงจากการเข้าทํารายการ 

- ความเสี�ยงจากการที�คู่สญัญาไม่สามารถดําเนินการให้เงื�อนไขบงัคบัก่อนเป็นผลสาํเร็จ 
ความสาํเร็จของการเข้าทํารายการขึ (นอยู่กบัเงื�อนไขบงัคบัก่อน ทั (งนี (หากเงื�อนไขบงัคบัก่อนการเข้าทํารายการดงักล่าว
ไม่สําเร็จครบถ้วนหรือไม่ได้รับการผ่อนผัน บริษัทฯ จะไม่สามารถเข้าลงทนุในโครงการฯ และไม่ได้รับผลตอบแทนที�
คาดหวงัจากการลงทนุในโครงการฯ อยา่งไรก็ดีเนื�องจากผู้ขายมีความมุ่งมั�นที�จะให้ธุรกรรมในครั (งนี (สําเร็จลลุ่วงลงได้
ภายในเวลาที�กําหนด ช่วยสร้างความมั�นใจได้ว่าเงื�อนไขบังคับก่อนการเข้าทํารายการทั (งหมด จะสามารถสําเร็จ
ครบถ้วนได้ภายในเวลาที�กําหนด ทําให้บริษัทฯ สามารถเข้าลงทนุในโครงการฯ และได้รับผลตอบแทนตามที�คาดหวงั
ได้ในที�สดุ  

- ความเสี�ยงในการวางเงินมดัจํา 
ผู้ ขายจะคืนเงินมัดจําให้กับผู้ซื (อในกรณีที�สญัญาถูกยกเลิกก่อนวันเข้าทํารายการ หรือ ในกรณีที�วันทํารายการไม่
สามารถเกิดขึ (นได้ ตามรายละเอียดที�ระบไุว้ในสญัญา ซึ�งรวมถึงการไม่ได้รับการอนุญาตที�เกี�ยวข้องจากสํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยในกรณีนี ( ได้แก่ การอนุญาตเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ต่อ
บคุคลในวงจํากัด (โปรดพิจารณารายละเอียดของสญัญาซื (อขายหุ้น ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� � ที�แนบมาพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั (งที� �/����) ทั (งนี ( ในกรณีที�ไม่เป็นไปตามเงื�อนไขดงักล่าว QTCGP มีความ
เสี�ยงที�จะไม่ได้รับเงินมดัจําคนื อย่างไรก็ดีการดําเนินการสําคญัภายหลงัวนัเข้าทํารายการมีเพียงการชําระเงินคืนตั�ว
สญัญาใช้เงิน ซึ�ง QTCGP จะเร่งดําเนินการจดัหาเงินทนุจากแหลง่เงินทนุโดยเร็ว 

- ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการจดัหาเงินทนุ 
เนื�องจาก มลูค่าของสิ�งตอบแทนที�ต้องชําระให้กับผู้ขายหุ้นสามญัของ L Solar � สงูกว่าปริมาณเงินสดที�มีอยู่ภายใน
กิจการ และการดําเนินการจัดหาแหล่งเงินทนุของ QTCGP นั (น ยงัอยู่ในระหว่างการดําเนินการ ซึ�งยงัไม่ได้ข้อสรุปที�
ชัดเจน ดังนั (น QTCGP จะเร่งดําเนินการจัดหาเงินทนุจากแหล่งเงินทนุโดยเร็ว ทั (งนี ( หาก QTCGP ไม่สามารถ
จดัหาเงินทนุได้ QTCGP จะไม่ได้รับเงินมดัจําคืน เนื�องจากไม่เข้าเงื�อนไขต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับคืนเงินมดัจํา เว้นแต่จะ
ได้รับความยนิยอมร่วมกนัโดยคู่สญัญาให้ยกเลกิสญัญาก่อนวนัเข้าทํารายการ 

- ความเสี�ยงหากที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั (งที� �/���� ไม่อนมุติัการเข้าทํารายการซื (อหุ้นสามญัของ L Solar � รวมถึง
การดาํเนนิการที�เกี�ยวข้อง 
เนื�องจากการเข้าทํารายการซื (อหุ้นสามญัของ L Solar � รวมถึงการดําเนินการที�เกี�ยวข้อง ต้องได้รับการอนมุตัิจากที�
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั (งที� �/���� ทั (งนี ( หากที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั (งที� �/����มีมติไม่อนุมัติการเข้าทํา
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รายการดงักลา่ว บริษัทจะไมไ่ด้รับเงินมดัจําจํานวน �� ล้านบาท คืนจากผู้ขาย เนื�องจากไม่เข้าเงื�อนไขที�จะได้รับเงิน
มดัจําคืนตามสญัญาซื (อขายหุ้น 

ความเสี�ยงจากการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 

- ความเสี�ยงจากแสงอาทติย์มีความเข้มของแสงน้อยกว่าปกติและการเปลี�ยนแปลงของสภาพภมิูอากาศ  
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ต้องพึ�งพิงแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าเป็นหลกั หากแสงอาทิตย์มีความเข้มแสงน้อย
กว่าปกติ หรือเกิดเหตกุารณ์สภาพอากาศแปรปรวน อาจจะส่งผลให้โรงไฟฟ้าของ L Solar 1 ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้
ตามที�คาดการณ์ไว้ ซึ�งอาจส่งผลถึงรายได้จากการขายไฟฟ้าของ L Solar 1 และผลตอบแทนที� QTCGP และบริษัทฯ 
จะได้รับ ดงันั (น L Solar 1 จึงมีความเสี�ยงจากการที�แสงอาทิตย์มีความเข้มของแสงน้อยกว่าปกติและการเปลี�ยนแปลง
ของสภาพภมิูอากาศอยา่งไรก็ดี ในการเจรจาตกลงราคากนัระหว่างคู่สญัญา บริษัทฯ ได้คํานึงถึงความเสี�ยงดงักล่าว
แล้ว โดยหากพิจารณาถึงผลการดําเนินการของ L Solar � ในอดีตตั (งแต่เริ�มดําเนินการเชิงพาณิชย์ จะเห็นได้ว่า  
L Solar � มีผลกําไรจากการดําเนินงานอย่างสมํ�าเสมอ 

- ความเสี�ยงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เสื�อมสภาพเร็วกวา่ที�คาดการณ์  
แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นหนึ�งในอปุกรณ์หลกัในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ หากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์มีการเสื�อมสภาพเร็วกว่าปกติ อาจส่งผลต่อปริมาณพลงังานไฟฟ้าที�ผลติได้ โดยอาจทําให้ผลติไฟฟ้า
ได้น้อยลง และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการดําเนินงานของ L Solar 1 รวมถึงผลตอบแทนที� QTCGP และ
บริษัทฯ จะได้รับ 

ทั (งนี ( หากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของ L Solar 1 ผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณตํ�ากว่าที�ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์
รับประกัน (Energy Output Warranty) ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะเปลี�ยนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือชดเชยความ
เสียหายตามเงื�อนไขที�ระบใุนเงื�อนไขการรับประกันผลิตภณัฑ์ให้แก่ L Solar 1 ตามสตูรการคํานวณที�กําหนดใน
สญัญา โดย DuPont (Shenzhen) Manufacturing Limited (“DuPont”) ซึ�งเป็นผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที� L Solar 
1 ใช้อยู่จะชดเชยความเสียหายดงักลา่วให้แก่ L Solar 1 โดยการซ่อมแซมหรือเปลี�ยนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที�ผลิต
ปริมาณไฟฟ้าได้ตํ�ากว่าปริมาณที�ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์รับประกัน อย่างไรก็ดี ที�ผ่านมา L Solar 1 ได้รับการ
ชดเชยจาก DuPont ในรูปแบบของเงินสดเนื�องจาก DuPont เลิกประกอบธุรกิจแผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้วตั (งแต่ ปี 
2557   

- ความเสี�ยงจากการแผงเซลล์แสงอาทติย์มีระยะเวลาคุ้มครองน้อยกว่าอายโุครงการ 
ปัจจบุนั แผงเซลล์แสงอาทิตย์ของ L Solar 1 ยงัอยู่ในระยะเวลาการรับประกันสําหรับความสามารถในการผลิตไฟฟ้า
จาก DuPont ทั (งนี (ประกันดงักล่าวจะสิ (นสดุลงภายใน 25 ปี นบัจากวนัที�แผงถกูจัดส่งซึ�งระยะเวลาในการรับประกัน
คาดว่าจะหมดลงประมาณปี 2578 - 2579 ซึ�งอาจอยู่ในระหว่างที�สญัญาซื (อขายไฟฟ้าระหว่าง L Solar 1 กับกฟภ. 
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(“สญัญาซื (อขายไฟฟ้า”) ยงัคงมีผลใช้บงัคบั เนื�องจากมีการต่อสญัญาซื (อขายไฟฟ้าออกไปดงันั (น L Solar 1 จึงอาจมี
ค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมจากการซื (อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใหม่อย่างไรก็ดี ในการเจรจาตกลงราคากันระหว่างคู่สัญญา  
บริษัทฯ ได้คํานงึถึงความเสี�ยงดงักลา่วแล้ว  

- ความเสี�ยงเกี�ยวกบัประสทิธิภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลติไฟฟ้า  
ปัจจัยที�มีผลต่อประสิทธิภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ L Solar 1 ประกอบไปด้วยหลายปัจจัย 
เช่น ประสทิธิภาพและอายกุารใช้งานของอปุกรณ์หลกัในการผลติไฟฟ้าน้อยกว่าที�คาดการณ์ การสญูเสียที�เกิดขึ (นใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้า ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงจากสภาพอากาศร้อน การที�
โรงไฟฟ้าต้องหยดุการผลติไม่ว่าจะมีสาเหตจุากปัจจัยภายใน เช่น ปัญหาด้านเทคนิคในกระบวนการผลิตไฟฟ้า หรือ
ปัจจยัภายนอก เช่น ระบบสายสง่ของการไฟฟ้าไม่เสถียรหรือต้องหยดุซ่อมบํารุง หรือปริมาณไฟที�ส่งเข้าสู่ระบบสาย
สง่เกินความต้องการทําให้ L Solar 1 ไม่สามารถส่งไฟเข้าระบบสายสง่ได้เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี L Solar 1 ได้มีการบริหารจัดการความเสี�ยงเกี�ยวกับประสิทธิภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลิต
ไฟฟ้าโดย (1) จดัให้มีการติดตามผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าผ่านระบบคอมพวิเตอร์ ของ Leonics เพื�อให้สามารถ
ระบแุละแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ (นได้อย่างรวดเร็วและดําเนินการให้โรงไฟฟ้ากลบัมาจําหน่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ และ (2) 
จัดให้มีการตรวจสอบและซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้มั�นใจได้ว่าการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพ 

- ความเสี�ยงจากการต้องจดัซื (อแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากผู้ผลติรายอื�นนอกจาก DuPont 

ปัจจบุนั เนื�องจาก DuPont เลิกประกอบธรุกิจแผงเซลล์แสงอาทติย์แล้วตั (งแต ่ปี 2557  L Solar 1 จึงไม่สามารถจัดซื (อ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์จาก DuPont ได้อีก ซึ�งในกรณีที� L Solar 1 ต้องจัดซื (อแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพิ�มเติม จากผู้ผลิต
แผงเซลล์แสงอาทติย์รายอื�น L Solar 1 อาจจําเป็นต้องปรับอปุกรณ์และเครื�องจกัรอื�นๆ เช่น Inverter เพื�อให้สามารถ
รองรับลกัษณะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที�แตกต่างจากของ DuPont อย่างไรก็ดี L Solar 1 ได้มีการเก็บสํารองแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ของ DuPont ไว้จํานวนหนึ�ง สําหรับการใช้งานทดแทนในกรณีที�มีความเสียหายเกิดขึ (นต่อแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที�ใช้งานอยู่ ซึ�งคาดว่าน่าจะเพียงพอต่อการดําเนินการของ L Solar 1 ต่อไปในอนาคต ทั (งนี ( ในกรณีที�มี
ความเสยีหายเกิดขึ (นจริงในอนาคต QTCGP จะพิจารณาความสมเหตสุมผลและความคุ้มค่าของการลงทนุเพิ�มเติม
ดงักล่าวในขณะนั (น ตามความเหมาะสมต่อไป นอกจากนี (ในการเจรจาตกลงราคากันระหว่างคู่สญัญา บริษัทฯ ได้
คํานงึถึงความเสี�ยงดงักลา่วแล้ว  
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- ความเสี�ยงเกี�ยวกบัความต่อเนื�องของการดําเนินงาน 

ผู้บริหารของ L Solar 1 ส่วนใหญ่เป็นพนกังานของ LOXLEY ซึ�ง L Solar 1 จ่ายค่าบริการรายเดือนให้แก่ LOXLEY
และภายหลงัการเข้าทํารายการ ผู้บริหารดงักลา่วอาจต้องออกจากตําแหน่งเพื�อกลบัไปปฏิบติัหน้าที�ที� LOXLEY อาจ
สง่ผลกระทบทางลบต่อผลการดําเนินงานของ L Solar 1 รวมถงึผลตอบแทนที� QTCGP และบริษัทฯ จะได้รับ 

อย่างไรก็ดี QTCGP จะเจรจาเข้าทําข้อตกลงกับ LOXLEYในการรับบริการจากพนกังานดงักล่าว เพื�อให้พนกังาน
ดงักล่าวดํารงตําแหน่งและปฏิบตัิงานใน L Solar 1 ต่อไป เพื�อให้ L Solar 1 มีความต่อเนื�องในการดําเนินงานภาย
หลงัจากการเข้าลงทนุ อย่างไรก็ด ีหากมีเหตสุดุวิสยัที�ทําให้ฝ่ายจัดการของ L Solar 1 ไม่สามารถบริหารงานต่อไปได้ 
QTCGP อาจพิจารณาจ้าง  Operation & Maintenance Engineer (O&M)  ที�มีความชํานาญด้านโรงไฟฟ้าเข้ามา
บริหารจดัการ 

นอกจากนี ( คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงภาระหนี (สินที�อาจจะเกิดขึ (นหากบริษัทฯ จัดหาแหล่งเงินทนุจากการออกตั�ว
แลกเงินที�มีวงเงินรวมของมลูค่าหน้าตั�วไม่เกิน 620,000,000 บาท เพื�อเสนอขายต่อนกัลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงจํานวนไม่
เกิน 10 ราย และมีความเห็นวา่การจดัหาเงินทนุดงักล่าวเป็นการจัดหาเงินทุนระยะสั (น จึงคาดว่าภาระหนี (สินดงักล่าวจะไม่
สง่ผลกระทบต่อเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ  

1.11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ / หรือกรรมการบริษัทที�แตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

ไม่มี และกรรมการตรวจสอบทั (ง 3 ท่าน ไม่มีความเหน็ที�แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที�มีต่อสารสนเทศในเอกสารที�ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมูลที�ได้ระบุไว้ในสารสนเทศนี (และในเอกสารอื�นที�ส่งให้ผู้ ถือหุ้ น ทั (งนี (
คณะกรรมการบริษัท ได้ตรวจสอบข้อมลูที�มีต่อคณะกรรมการบริษัท ด้วยความระมดัระวงั และขอรับรองว่าข้อมลูในสารสนเทศ
ฉบบันี (และในเอกสารอื�นที�สง่ให้ผู้ ถือหุ้น ถกูต้อง ครบถ้วน ไมมี่ข้อความอนัเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ซึ�งจําเป็นต้องมี หรือต้องระบไุว้ ตลอดจนไม่มีข้อความที�ทําให้บคุคลอื�นสาํคญัผิดอนัเป็นสาระสาํคญั 

3. คุณสมบัตขิองผู้เชี�ยวชาญอสิระที�ให้ความเหน็เกี�ยวกับการทาํรายการ  

บริษัทฯ ได้แต่งตั (งบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั เป็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื�อแสดงความเห็นเกี�ยวกบัเข้า
ซื (อหุ้นของ L Solar 1 ซึ�งถือเป็นรายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์ โดย บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั เป็นที�ปรึกษาทางการเงินที�
ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มีความรู้ และประสบการณ์ในการเป็น
ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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ทั (งนี ( บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากัด ไม่ได้ถือหุ้ นในบริษัทฯ และไม่มีความสมัพันธ์กับบริษัทฯ และ บริษัท 
แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั ยินยอมให้เผยแพร่รายงานที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ลงวนัที� 3 สิงหาคม 2560 (โปรดดรูายงาน
ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 3 ที�แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้นครั (งที� 2/2560) 

4. รายละเอียดหนี %สินทั %งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปัจจุบัน และหนี %สินที� มีแนวโน้มจะเกิดขึ %นใน
อนาคต 

4.1. ยอดรวมตราสารหนี %ของบริษัทฯ และบริษทัย่อยที�ออกและจาํหน่ายแล้วและที�ยังมไิด้ออกจาํหน่าย
ตามที�ที�ประชุมผู้ถือหุ้นได้มมีตไิว้และมอบอาํนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบยีนเป็นผู้
พจิารณาออกจาํหน่ายตามที�เหน็สมควร ณ วนัที� 31 มนีาคม 2560 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดรวมของตราสารหนี (ที�ออกจําหน่ายแล้วรวมทั (งสิ (น 
40.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ( 

ลาํดบั ประเภท มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อตัรา 
คิดลด 

(ร้อยละ)  

วันที�ออก วันที�ครบอายุ 

1 ตั�วแลกเงิน 40.00 3.50 17 กมุภาพนัธ์ 2560 24 สงิหาคม 2560 
 รวม 40.00    

 

4.2. เงนิกู้ที�มกีาํหนดระยะเวลาของบริษทัฯ และบริษัทย่อย และภาระการนําสินทรัพย์วางเป็นหลักประกนั 
ณ วันที� 31 มีนาคม 2560 

ไม่มี 

4.3. ยอดรวมหนี %สินประเภทอื�นของบริษัทฯ และบริษทัย่อย รวมทั %งเงนิเบิกเกนิบัญชี และภาระการนํา
สินทรัพย์วางเป็นหลกัประกัน ณ วันที� 31 มีนาคม 2560 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดรวมหนี (สินประเภทอื�น รวมทั (งเงินเบิกเกินบญัชี และ
ภาระการนําสนิทรัพย์วางเป็นหลกัประกนั รวมทั (งสิ (น 412.01 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ( 

ลาํดบั ประเภทหนี %สนิ ยอดคงค้าง ณ วนัที� 
31 มีนาคม 2560 

(ล้านบาท) 

หลักประกัน 

1 เงินกู้ยืมระยะสั (นจากธนาคาร 265.47 ไม่มี 
 - เงินกู้ยืมระยะสั (น 74.86 ไม่มี 
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ลาํดบั ประเภทหนี %สนิ ยอดคงค้าง ณ วนัที� 
31 มีนาคม 2560 

(ล้านบาท) 

หลักประกัน 

 - ตั�วเงิน 150.61 ไม่มี 
 - ตั�วแลกเงิน 40.00 ไม่มี 

2 เจ้าหนี (การค้า 94.99 ไม่มี 
3 เจ้าหนี (อื�น 4.85 ไม่มี 

4 ค่าใช้จา่ยค้างจ่าย 15.39 ไม่มี 

5 เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 4.74 ไม่มี 

6 หนี (สินหมนุเวียนอื�น 12.81 ไม่มี 

7 เจ้าหนี (ตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 5.44 ไม่มี 
8 หนี (สินตามภาระผู้พนัโครงการผลประโยชน์พนกังาน 8.33 ไม่มี 
 รวม 412.01  

 

4.4. หนี %สินที�อาจจะเกดิขึ %นในภายหน้า ณ วันที� 31 มีนาคม 2560 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีภาระผู้พนัและหนี (สนิที�อาจจะเกิดขึ (นดงันี (  

- ภาระผูกพันจากการที�ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสือคํ (าประกันเพื�อคํ (าประกันการปฏิบัติตามสญัญาซึ�ง
เป็นไปตามปกติธุรกิจเป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 102.26 ล้านบาท  

- ภาระผกูพนัค่าธรรมเนียมตามสญัญาว่าจ้างที�ปรึกษาทางการเงินสําหรับการจัดหาเงินลงทนุตามอตัราที�ตกลง
ในสญัญา 

- ภาระผกูพนัค่าที�ปรึกษาทางการเงินในการลงทนุในโครงการพลงังานทดแทนตามอตัราที�ตกลงในสญัญา 

5. สรุปข้อมูลสาํคญัของบริษัทฯ 

5.1. ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ และแนวโน้มธุรกจิของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

5.1.1 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคําสั�งซื (อของลกูค้า (Made to Order) ทั (งในประเทศและ
ต่างประเทศ ภายใต้เครื�องหมายการค้า “QTC” และเครื�องหมายการค้าของลกูค้า รวมถึงมีแผนที�จะขยายกิจการสู่ธุรกิจ
พลงังาน เช่น ธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ โดยมีกลุม่ธุรกิจและโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดงันี ( 



 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 2 
 

 

27 | 63 

 

 

 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม สามารถแบง่ตามกลุม่ธรุกิจได้ดงันี ( 

ชื�อบริษัท ทุนจดทะเบียน
ชาํระแล้ว ณ วันที� 
31 มีนาคม 2560  

 (ล้านบาท) 

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยบริษัทฯ  

ทั %งทางตรงและ
ทางอ้อม ณ วนัที� 
31 มีนาคม 2560  

(ร้อยละ) 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

ธุรกจิผลติและจาํหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 

บริษัท คิวทีซ ีเอ็นเนอร์ยี� จํากดั(มหาชน) 270.00 - ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายหม้อ
แปลงไฟฟ้า  ทั (ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

บริษัท คิวทีซ ีปานโก จํากดั 21.95 85 ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายหม้อ
แปลงไฟฟ้าที�ประเทศลาว 

ธุรกจิพลังงาน 

บริษัท คิวทีซ ีโกลบอลเพาเวอร์ จํากดั 140.00 100 จดัตั (งขึ (นเพื�อลงทนุในธุรกิจพลงังาน 

บริษัท พีพดีบับลวิอ ีจํากัด  0.50 50 จัดตั (งขึ (นเพื�อลงทนุในธุรกิจพลงังาน โดย
ร่วมลงทุนกับบริษัท ยูเอซี  เอ็นเนอร์ยี� 
จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยูเอซี 
โกลบอล จํากดั (มหาชน) 
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5.1.2 แนวโน้มธุรกจิ 

1) ธุรกิจในประเทศไทย 
อตุสาหกรรมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอตุสาหกรรมที�มีความเกี�ยวเนื�องกับพลงังานไฟฟ้า ซึ�งถือเป็นสิ�งจําเป็น
พื (นฐานที�มีบทบาทสําคัญต่อการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน  รวมทั (งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
เนื�องจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที�ใช้ในการปรับลดแรงดันไฟฟ้า ที�ส่งมาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าให้มีระดับ
แรงดันไฟฟ้าลดลงมาอยู่ในระดับที�ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนที�อยู่อาศัย โรงงาน
อตุสาหกรรม ห้างสรรพสนิค้า และอาคารสงูตา่งๆ เช่น โรงแรม คอนโดมิเนียม อาคารสํานกังาน เป็นต้น ดงันั (น การ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าจึงปรับตัวสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละปี ซึ�ง
ขึ (นอยู่กบัปัจจยัหลกัที�สําคญัอนัประกอบไปด้วย การขยายตวัของประชากร การขยายตวัของอตุสาหกรรม และการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจ  

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ 

จากการที�พลงังานไฟฟ้าเป็นสิ�งจําเป็นสาํหรับการดํารงชีวิตและการพฒันาเศรษฐกิจ ดงันั (น ผู้ ใช้ไฟฟ้าจึงมีความ
หลากหลายตั (งแต่ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และที�อยู่อาศัย โดยจากกราฟด้านล่างซึ�งแสดงปริมาณการใช้
พลงังานไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า จะเห็นว่าภาคอตุสาหกรรมมีสดัสว่นการใช้ไฟฟ้ามากที�สดุ รองลงมาคือที�
อยู่อาศยั และภาคธุรกิจ โดยในปี 2558 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั (ง 3 ส่วนดงักล่าวมีจํานวน 74,773 กิกะวตัต์-
ชั�วโมง 41,286 กิกะวตัต์-ชั�วโมง และ 33,219 กิกะวตัต์-ชั�วโมง หรือคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 43.44 ร้อยละ 23.99และ
ร้อยละ 18.49 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั (งหมดในประเทศ ตามลาํดบั 

กราฟแสดงประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่างปี 2552 – 2558 
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ที�มา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณการผลติไฟฟ้า ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าและผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ* 

 
ที�มา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
หมายเหต:ุ * ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เมื�อวนัที� 14 ธันวาคม 2559 

นอกเหนือจากปัจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจที�จะส่งผลต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าตามที�กล่าวข้างต้นแล้ว การ
ขยายตัวของประชากรก็เป็นปัจจัยที�สาํคัญอีกปัจจัยหนึ�งที�จะกําหนดปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ 
โดยประเทศไทยมีจํานวนประชากรเพิ�มขึ (นมาโดยตลอดส่งผลให้เกิดการขยายตวัของชุมชน ซึ�งการที�ชุมชนมีการ
ขยายตัวดังกล่าวจะสง่ผลทําให้การไฟฟ้าภมิูภาค และการไฟฟ้านครหลวง ที�ดูแลรับผิดชอบในสว่นของการจ่าย
ไฟฟ้าให้แก่ผู้ ใช้ไฟฟ้าในประเทศต้องลงทนุในระบบจําหน่ายเพิ�มขึ (น อนัจะทําให้หม้อแปลงไฟฟ้าซึ�งเป็นอปุกรณ์
หนึ�งในระบบการจ่ายไฟฟ้ามีความต้องการเพิ�มขึ (นตามไปด้วย  

ตามที�ได้กลา่วมาแล้วข้างต้นว่าพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานพื (นฐานที�มีความจําเป็น โดยหากมีปริมาณไม่เพียงพอ
กับความต้องการใช้จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและภาพรวมของธุรกิจต่างๆ รวมทั (งเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดังนั (น กระทรวง พลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจึงได้จัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย โดยฉบบัลา่สดุ คือ แผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015) ซึ�ง
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบในการประชมุเมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2558 และ
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พนัล้านกิกะวตัต์-ชั�วโมง 
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื�อวนัที� 30 มิถนุายน 2558 ซึ�งในการจัดทําแผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าดงักล่าวได้ใช้
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในอนาคตของประเทศไทยฉบบัใหม่เป็นครั (งแรก 

แผนพฒันากําลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย  พ.ศ. 2558 - 2579   (PDP2015) 

จากแนวทางในการจัดทําแผน ข้างต้น แผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558 – 2579 (PDP2015) 
สรุปได้โดยสงัเขปเป็นดงันี (  เมื�อสิ (นปีแผน ในปลายปี 2579 จะมีกําลงัผลิตไฟฟ้ารวมสทุธิ 70,335 เมกะวตัต์ โดย
ประกอบด้วยกําลงัผลิตไฟฟ้าในปัจจุบนั ณ สิ (นปี 2557 เท่ากับ 37,612 เมกะวัตต์ มีการปลดกําลงัผลิตโรงไฟฟ้า
เก่าที�หมดอายใุนช่วงปี 2558 – 2579  จํานวน 24,736 เมกะวตัต์ 

กาํลังผลติไฟฟ้าในช่วงปี 2558 – 2579 เมกะวัตต์ 

 กําลงัผลติไฟฟ้า ณ ธันวาคม  2557 37,612 

กําลงัผลติไฟฟ้าใหมใ่นช่วงปี  2558 – 2579 57,459 

กําลงัผลติไฟฟ้าที�ปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2558 – 2579 - 24,736 

รวมกําลงัผลิตไฟฟ้าทั (งสิ (น  ณ  สิ (นปี 2579 70,335 

กําลงัผลติไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี 2558 – 2579 แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า 

ประเภทพลงังาน เมกะวัตต์ 

โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน 21,648 

- ในประเทศ 12,105 

- ซื (อไฟฟ้าตา่งประเทศ 9,543 

โรงไฟฟ้าพลงันํ (าแบบสบูกลบั 2,101 
โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั�น 4,119 
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 17,478 
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน 12,113 
-  โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์ 7,390 
-  โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ 2,000 
-  โรงไฟฟ้ากงัหนัแก็ส 1,250 
- ซื (อไฟฟ้าตา่งประเทศ 1,473 

รวม 57,459 
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โครงการโรงไฟฟ้าตามแผน ในช่วง 10 ปีแรก (2558 – 2569) สว่นใหญ่เป็นโครงการที�มีภาระผกูพนัตามสญัญา 
และเป็นโครงการเพื�อเสริมความมั�นคงของระบบไฟฟ้า  ในพื (นที�ที�เป็นจุดเสี�ยงและมีความสําคญั โดยกําลงัผลิต
ไฟฟ้าใหม่รวม 36,804 เมกะวตัต์  มีรายละเอยีดดงันี ( 

ประเภทพลงังาน เมกะวัตต์ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน 10,644 

-  ในประเทศ 8,101 

-  ซื (อไฟฟ้าตา่งประเทศ 2,543 
โรงไฟฟ้าพลงันํ (าแบบสบูกลบั 1,300 
โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั�น 4,119 
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 14,878 
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน 5,863 
-  โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์ 4,390 
-  ซื (อไฟฟ้าตา่งประเทศ 1,473 

รวม 36,804 

2) ธุรกิจในประเทศอื�นๆ 

ปัจจยัสาํคญัที�สง่ผลต่อปริมาณความต้องการไฟฟ้าในตา่งประเทศ ได้แก่ การเตบิโตทางเศรษฐกิจ และการ
ขยายตวัของประชากรโลก โดยสถาบนั Energy Information Administration (EIA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประมาณ
การเติบโตของปริมาณการผลติไฟฟ้าในแตล่ะทวีปทั�วโลกจนถึงปี 2578 ซึ�งมีอตัราการเติบโตโดยเฉลี�ยประมาณร้อยละ 
2.30 ต่อปี เห็นว่าตวัเลขการประมาณการผลิตไฟฟ้าของประเทศนอกกลุ่มองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (Organization Economic Cooperation and Development : OECD) มีอตัราการเติบโตสงูกว่า
ประเทศในกลุ่ม OECD ค่อนข้างมาก โดยอตัราการเติบโตเฉลี�ยของปริมาณการผลิตไฟฟ้าของประเทศนอกกลุม่ 
OECD เท่ากับร้อยละ 3.3 ในขณะที�อตัราการเติบโตเฉลี�ยของปริมาณการผลิตไฟฟ้าของประเทศในกลุ่ม OECD 
เท่ากบัร้อยละ 1.1 ทั (งนี ( ภมิูภาคเอเชียที�อยู่นอกกลุ่ม OECD เป็นภมิูภาคที�มีการเติบโตของปริมาณการผลิตไฟฟ้า
สงูสดุโดยเฉลี�ยอยู่ที�ร้อยละ 4.1 ต่อปี ดงันั (น ภมิูภาคนี (จงึมีแนวโน้มการเติบโตของปริมาณความต้องการหม้อแปลง
ไฟฟ้าสงูกว่าภมิูภาคอื�นๆ และหากพจิารณาฐานลกูค้าต่างประเทศของบริษัทฯ  

ในปี 2559 พบว่าประมาณร้อยละ 53.94 ของรายได้จากการขายหม้อแปลงต่างประเทศเป็นลกูค้าที�อยู่ใน
ประเทศออสเตรเลีย  ซึ�งเป็นตลาดส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้าที�สําคญัและเป็นตลาดใหญ่ที�มีภาคอุตสาหรกรรมที�
แข็งแกร่ง นอกจากนี (บริษัทฯ ได้ขยายตลาดต่างประเทศในภูมิภาคเพิ�มขึ (น ทั (งในประเทศลาว กัมพูชา พม่า 
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มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ สิงคโปร์ และบงัคลาเทศ ที�กําลงัมีการพฒันาอตุสาหกรรม ทั (งอตุสาหกรรมพื (นฐาน เหมืองแร่ 
โรงไฟฟ้า การสร้างนิคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต และการลงทุนจากต่างประเทศยอดเพิ�มขึ (นอย่าง
ต่อเนื�อง เพื�อกระจายความเสี�ยง และเพิ�มฐานลกูค้าให้กว้างขึ (น 

5.2. ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปีที�ผ่านมา และปีปัจจบุันจนถงึไตรมาสล่าสุด พร้อมคาํอธิบายและการ
วิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานในปีที�ผ่านมาและปีปัจจุบนัจนถงึไตรมาสล่าสุด ตลอดจนปัจจัย
ความเสี�ยงซึ�งอาจมีผลกระทบต่อกาํไรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

5.2.1 ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปีที�ผ่านมา และปีปัจจบัุนจนถงึไตรมาสล่าสุด 

งบแสดงฐานะทางการเงนิสาํหรับปีสิ (นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และสําหรับงวดสามเดือน
สิ (นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2560 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557  
(งบการเงินเฉพาะ

กิจการ) 

ปี 2558  
(งบการเงินรวม) 

ปี 2559  
(งบการเงินรวม) 

งวดสามเดือนสิ %นสุด
วันที� 31 มี.ค. 2560 
(งบการเงินรวม) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมนุเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนชั�วคราว 
ลกูหนี (การค้า  
-  ลกูหนี (ทั�วไป - สทุธิ  
-  บริษัทที�เกี�ยวข้อง 
-  ลกูหนี (อื�น – บริษัทยอ่ย 
สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 
ภาษีมลูคา่เพิ�มรอเรียกคืน 
คา่ใช้จา่ย จ่ายลว่งหน้า 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื�น 

 
 

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 

 
 

92.83 
112.10 

 
258.97 

1.63 
0.63 

220.50 
11.71 

8.88 
6.02 

 
 

8.09 
9.77 

 
22.57 

0.14 
0.06 

19.21 
1.02 
0.77 
0.52 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 382.98  53.73 751.33 70.29 782.94 64.13 713.26 62.15 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากดัในการใช้ 
เงินให้กู้ ยืมแกบ่ริษัทร่วม 
เงินลงทุนอื�น 
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่เงินลงทุน 
เงินมดัจําสําหรับศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนที�
สามารถเรียกคืนได้ 
ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
0.77 

- 
0.05 

- 
 

- 
323.42 

2.11 

 
0.11 

- 
0.01 

- 
 

- 
45.37 

0.30 

 
- 
- 

0.05 
- 
 

- 
308.63 

4.13 

 
- 
- 

0.00 
- 
 

- 
28.87 

0.39 

 
- 

17.00 
0.05 

- 
 

81.11 
307.20 

6.54 

 
- 

1.39 
0.00 

- 
 

6.64 
25.16 

0.54 

 
- 

17.00 
0.05 

81.11 
 

- 
300.14 

6.12 

 
- 

1.48 
0.00 
7.07 

 
- 

26.15 
0.53 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557  
(งบการเงินเฉพาะ

กิจการ) 

ปี 2558  
(งบการเงินรวม) 

ปี 2559  
(งบการเงินรวม) 

งวดสามเดือนสิ %นสุด
วันที� 31 มี.ค. 2560 
(งบการเงินรวม) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

3.44 
- 

0.48 
- 

4.81 
- 

0.45 
- 

23.92 
2.04 

1.96 
0.17 

27.96 
2.00 

2.44 
0.17 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 329.80 46.27 317.62 29.71 437.86 35.87 434.39 37.85 
รวมสินทรัพย์ 712.78 100.00 1,068.95 100.00 1,220.80 100.00 1,147.65 100.00 

หนี (สินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 
หนี (สินหมนุเวียน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั (นจากสถาบนัการเงิน 
เจ้าหนี (การค้า 
เจ้าหนี (อื�น 
เงินกู้ ยืมระยะยาวที�ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี 
เจ้าหนี (ตามสญัญาเช่าซื (อที�ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 
คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 
- บริษัทที�เกี�ยวข้อง 
เงินมดัจําคา่สินค้ารับ 
ภาษีมลูคา่เพิ�มค้างจ่าย 
หนี (สินหมนุเวียนอื�น 

 
 

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 

 
 

265.47 
94.99 

4.85 
- 

2.77 
- 

15.39 
0.00 
4.74 

- 
12.81 

 
 

23.13 
8.28 
0.42 

- 
0.24 

- 
1.34 
0.00 
0.41 

- 
1.12 

รวมหนี (สินหมนุเวียน 199.02 27.92 485.17 45.39 456.28 37.38 401.02 34.94 

หนี (สินไม่หมนุเวียน 
เงินกู้ ยืมระยะยาว – สทุธิ 
เจ้าหนี (ตามสญัญาเช่าซื (อ – สทุธิ 
หนี (สินตามภาระผูกพนัสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 
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 

 
- 

2.67 
8.33 

 
- 

0.23 
0.73 

รวมหนี (สินไมห่มนุเวียน 25.64 3.60 10.51 0.98 6.86 0.56 11.00 0.96 
รวมหนี %สิน 224.66 31.52 495.69 46.37 463.14 37.94 412.01 35.90 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 
ทุนเรือนหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 
ทุนที�ออกและเรียกชําระแล้ว 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 
กําไรสะสม 
- จดัสรรแล้ว – สํารองตามกฎหมาย 
- ยงัไมไ่ด้จัดสรร 
องค์ประกอบอื�นส่วนของผู้ ถือหุ้น 

 
 

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 
0.36 

 
 

18.71 
18.71 

4.30 
 

1.87 
28.43 

0.03 

 
 

270.00 
270.00 
304.94 

 
20.00 

159.40 
0.35 

 
 

22.12 
22.12 
24.98 

 
1.64 

13.06 
0.03 

 
 

270.00 
270.00 
304.94 

 
20.00 

138.23 
(0.38) 

 
 

23.53 
23.53 
26.57 

 
1.74 

12.04 
(0.03) 

รวมสว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 488.12 68.48 570.23 53.34 754.69 61.82 732.79 63.85 
สว่นได้เสียที�ไมอ่ยูใ่นอํานาจควบคมุในบริษัทยอ่ย - - 3.04 0.28 2.97 0.24 2.85 0.25 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 488.12 68.48 573.26 53.63 757.67 62.06 735.63 64.10 
รวมหนี %สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 712.78 100.00 1,068.95 100.00 1,220.80 100.00 1,147.65 100.00 
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งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ (นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ปี 2557  

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ปี 2558  
(งบการเงินรวม) 

ปี 2559  
(งบการเงินรวม) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ 
รายได้จากการขาย 
รายได้จากการบริการ 
รายได้อื�น 

 
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 

ต้นทุนและคา่ใช้จ่าย 
ต้นทุนขาย 
ต้นทุนบริการ 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 

 
(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) 

กําไร (ขาดทุน) กอ่นหกัต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 
ต้นทุนทางการเงิน 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

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 
กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิ สาํหรับปี 55.30 7.15 118.55 9.60 (80.59) (14.94) 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
(0.59) 

 
(0.08) 

 
(1.06) 

 
(0.09) 

 
- 

 
- 

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน - - 0.36 0.03 (0.00) (0.00) 
กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้ (0.59) (0.08) (0.70) (0.06) (0.00) (0.00) 
รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาํหรับปี 54.70 7.08 117.85 9.54 (80.60) (14.94) 

กําไร (ขาดทุน) สทุธิตอ่หุ้นขั (นพื (นฐาน 
กําไรสทุธิ (บาทตอ่หุ้น) 

 
0.28 

 
- 

 
0.59 

 
- 

 
(0.34) 

 
- 

มลูคา่ที�ตราไว้ (บาท) 1.00 - 1.00  1.00  

งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2559 และ 2560 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งวดสามเดือนสิ %นสุดวันที� 31 มี.ค. 2559 
(งบการเงินรวม) 

งวดสามเดือนสิ %นสุดวันที� 31 มี.ค. 2560 
(งบการเงินรวม) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ 
รายได้จากการขาย 
รายได้จากการบริการ 
รายได้อื�น 

 
81.74 

3.15 
1.86 

 
94.22 

3.69 
2.15 

 
194.94 

4.36 
4.79 

 
95.52 

2.14 
2.35 

รวมรายได้ 86.75 100.00 204.08 100.00 

ต้นทุนและคา่ใช้จ่าย 
ต้นทุนขาย 
ต้นทุนบริการ 

 
(81.57) 
(2.67) 

 
(94.02) 
(3.08) 

 
(178.24) 

(3.40) 

 
(87.34) 
(1.67) 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งวดสามเดือนสิ %นสุดวันที� 31 มี.ค. 2559 
(งบการเงินรวม) 

งวดสามเดือนสิ %นสุดวันที� 31 มี.ค. 2560 
(งบการเงินรวม) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร (30.44) (35.09) (41.33) (20.25) 
รวมค่าใช้จ่าย (114.68) (132.19) (222.98) (109.26) 

สว่นแบง่ขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธิสว่นได้เสีย 
กําไร (ขาดทุน) กอ่นหกัต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 
ต้นทุนทางการเงิน 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

(0.25) 
(28.18) 
(2.40) 

5.78 

(0.29) 
(32.49) 
(2.77) 

6.66 

- 
(18.90) 
(2.34) 

3.08 

- 
(9.26) 
(1.15) 

1.51 
กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิ สาํหรับปี (24.81) (28.59) (18.16) (8.90) 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

- 
 

- 
 

(3.14) 
 

(1.54) 

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน 0.01 0.02 (0.74) (0.38) 
กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้ 0.01 0.02 (3.87) (1.90) 
รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาํหรับปี (24.79) (28.58) (22.04) (10.80) 

กําไร (ขาดทุน) สทุธิตอ่หุ้นขั (นพื (นฐาน 
กําไรสทุธิ (บาทตอ่หุ้น) 

 
(0.12) 

 
- 

 
(0.07) 

 
- 

มลูคา่ที�ตราไว้ (บาท) 1.00 - 1.00 - 

งบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ (นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และสาํหรับงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที�  
31 มีนาคม 2559 และ 2560 

งบกระแสเงินสด ปี 2557 
 (งบเฉพาะ) 

ปี 2558 
 (งบรวม) 

ปี 2559 
 (งบรวม) 

งวดสามเดือน
สิ %นสุดวันที� 31 

มี.ค. 2559 
(งบรวม) 

งวดสามเดือน
สิ %นสุดวันที� 31 

มี.ค. 2560 
(งบรวม) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาํเนินงาน 
กําไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ 
รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 
คา่เสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 
คา่เผื�อหนี (สงสยัจะสญู 
คา่เผื�อ (กลบัรายการคา่เผื�อ) สินค้าล้าสมยั 
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายทรัพย์สิน 
ขาดทุน (กําไร) ที�ยงัไมเ่กิดขึ (นจากอตัราแลกเปลี�ยน 
กําไรจากการปรับมูลคา่เงินลงทุนที�ยงัไมไ่ด้เกิดขึ (นจริง 
สว่นแบง่ขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสีย 
คา่เผื�อภาระผูกพนัสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 
ดอกเบี (ยจ่าย 

 
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 

 
(30.58) 

 
10.75 

1.22 
4.39 
0.05 
1.01 

(0.08) 
0.25 
0.12 
2.40 

 
(21.24) 

 
10.85 

0.03 
(4.28) 
(2.04) 

1.35 
(0.57) 

- 
0.23 
2.34 

เงินสดรับจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หนี %สินดาํเนินงาน 
สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ %น) 

 
113.78 

 

 
202.05 

 

 
(34.66) 

 

 
(10.46) 

 

 
(13.32) 
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งบกระแสเงินสด ปี 2557 
 (งบเฉพาะ) 

ปี 2558 
 (งบรวม) 

ปี 2559 
 (งบรวม) 

งวดสามเดือน
สิ %นสุดวันที� 31 

มี.ค. 2559 
(งบรวม) 

งวดสามเดือน
สิ %นสุดวันที� 31 

มี.ค. 2560 
(งบรวม) 

ลกูหนี (การค้า-ลกูค้าทั�วไป 
ลกูหนี (บริษัทที�เกี�ยวข้อง 
ลกูหนี (อื�น – บริษัทยอ่ย 
สินค้าคงเหลือ 
ภาษีมลูคา่เพิ�มรอเรียกคืน 
คา่ใช้จา่ยลว่งหน้า 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�น 
หนี %สินดาํเนินงานเพิ�มขึ %น (ลดลง) 
เจ้าหนี (การค้า 
เจ้าหนี (อื�น – ผู้ ค้าทั�วไป 
เจ้าหนี (อื�น – บริษัทที�เกี�ยวข้อง 
คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 
เงินมดัจําคา่สินค้ารับ 
หนี (สินหมนุเวียนอื�น 
จ่ายหนี (สินตามภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 (24.11) 
0.12 

- 
14.98 
(1.56) 

- 
(1.49) 

- 
 

(11.41) 
- 
- 

0.06 
(3.89) 
(4.36) 
(1.97) 

 (326.60) 
2.17 

- 
(20.02) 

13.14 
- 

(2.80) 
- 
 

100.73 
- 
- 

12.58 
0.01 
3.24 

- 

227.33 
0.13 

(0.40) 
(57.61) 
(18.91) 

- 
2.16 

(2.04) 
 

(55.26) 
- 
- 

(9.61) 
3.49 

(3.78) 
(1.60) 

153.08 
(1.93) 

- 
(42.83) 
(13.96) 
(1.16) 

1.76 
(0.01) 

 
(106.46) 

(0.14) 
0.05 

(10.48) 
2.52 

(1.79) 
- 

(23.91) 
(0.95) 
(0.23) 
(8.67) 
(4.00) 
(4.20) 

1.49 
0.05 

 
(15.38) 
(1.43) 
(0.05) 

0.05 
(2.51) 

7.59 

- 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 
จ่ายภาษี 
จ่ายดอกเบี (ย 

80.03 
(13.47) 

(7.02) 

(15.49) 
(16.03) 
(8.25) 

49.23 
(30.56) 

(7.14) 

(31.22) 
(0.11) 
(2.22) 

(65.46) 
(0.65) 
(2.18) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 59.54 (39.77) 11.53 (33.56) (68.29) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 
เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากดัในการใช้ลดลง (เพิ�มขึ (น) 
เงินลงทุนชั�วคราวลดลง(เพิ�มขึ (น) 
เงินให้กู้ ยืมระยะสั (น – บริษัทร่วมเพิ�มขึ (น 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ�มขึ (น 
เงินมดัจําสําหรับศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนที�สามารถเรียก
เก็บคืนได้ 
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 
จ่ายเงินซื (อสินทรัพย์ถาวรอื�น 
ซื (อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
(0.19) 
10.74 

- 
- 
 

- 
5.14 

(45.73) 
(1.65) 

 
0.77 

(19.89) 
- 
- 
. 
- 

1.27 
(19.32) 
(2.89) 

 
- 

(200.00) 
(17.00) 

(0.50) 
 

(81.11) 
0.01 

(40.87) 
(3.26) 

 
- 

(30.00) 
- 

(0.50) 
 

- 
- 

(8.49) 
(1.35) 

 
- 

110.33 
- 
- 
 

- 
2.11 

(3.60) 
- 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ 31.69 (40.06) (342.74) (40.34) 108.84 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั (นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ (น (ลดลง) 
จ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร 
จ่ายชําระหนี (สินภายใต้สญัญาเช่าซื (อ 
เงินสดรับหุ้นเพิ�มทุน 
บริษัทยอ่ยรับชําระคา่หุ้นเพิ�มทุนสว่นที�ไมอ่ยูใ่นอํานาจควบคมุ 
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) 

 
33.26 
(6.15) 
(1.35) 

- 
- 
- 

 
(45.61) 

- 
(0.10) 

- 
- 
- 
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งบกระแสเงินสด ปี 2557 
 (งบเฉพาะ) 

ปี 2558 
 (งบรวม) 

ปี 2559 
 (งบรวม) 

งวดสามเดือน
สิ %นสุดวันที� 31 

มี.ค. 2559 
(งบรวม) 

งวดสามเดือน
สิ %นสุดวันที� 31 

มี.ค. 2560 
(งบรวม) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (58.97) 86.71 336.31 25.76 (45.61) 

      

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทย่อยที�เป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ 

 
- 

 
0.45 

 
(0.00) 

 
0.02 

 
(0.77) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ (น (ลดลง) – สทุธิ (31.12) 7.32 5.09 (48.12) (5.82) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 117.36 86.24 93.56 93.56 98.65 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 86.24 93.56 98.65 45.44 92.83 

 

5.2.1. คาํอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิในปีที�ผ่านมาและปีปัจจุบนัจนถงึไตรมาส
ล่าสุด 

5.2.2.1 ผลการดาํเนินงาน 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าซึ�งเป็นธุรกิจที�มคีวามเกี�ยวข้องและสมัพนัธ์กับการ
ผลิตและความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้า เนื�องจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอปุกรณ์ที�ช่วยในการปรับแรงดนัไฟฟ้าจากแหลง่
ผลิตให้มีระดบัลดลงมาอยู่ในระดบัที�ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น โรงงานอตุสาหกรรม บ้านเรือนที�อยู่อาศยั 
และอาคารสงู เป็นต้น ดงันั (น จึงมีแนวโน้มการเติบโตไปในทิศทางเดียวกับความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้า ซึ�งมีความ
ต้องการที�เพิ�มขึ (นอย่างต่อเนื�อง ทําให้ กฟผ. ซึ�งมีหน้าที�รับผิดชอบเกี�ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าและระบบสง่ไฟฟ้าทั (งหมด
ของประเทศไทย  รวมทั (งการไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) และการไฟฟ้าภมิูภาค (“กฟภ.”) ซึ�งรับผิดชอบเกี�ยวกับการจัด
จําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ ใช้ไฟฟ้า จะต้องดําเนินการปรับปรุงและขยายระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกบัแผนพฒันา
กําลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ�งจะสง่ผลทําให้ความต้องการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพิ�มขึ (นตามไปด้วย  

ในปี  2559 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทนุในธุรกิจพลงังาน และได้ตั (งบริษัทย่อย คือบริษัท คิวทีซี โกลบอล 
เพาเวอร์ จํากดั และจดัตั (งบริษัทร่วม คือบริษัท พีพดีบับลวิอี จํากดั เพื�อลงทนุในโครงการพลงัทางเลอืก  

 ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มียอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าเป็น 736.66 ล้านบาทและ 1,198.99 ล้านบาท 
ตามลาํดบั มแีนวโน้มเพิ�มขึ (นจากการขยายการลงทนุในโครงการพลงังานทดแทนโดยเฉพาะพลงังานจากแสงอาทิตย์มากขึ (น 
สําหรับปี 2559 ยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ  ปรับตวัลดลงเป็น 513.09 ล้านบาทซึ�งคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 
(57.21) จากปี 2558 เนื�องจากในปี 2559 ภาวะเศรษฐกิจและการลงทนุมีภาวะชะลอตวัส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางด้าน
การตลาดสงูขึ (น และการขยายการลงทนุในธุรกิจพลงังานทางเลอืกชะลอตวั ตลอดระยะเวลาที�ผ่านมาราคาวตัถดุิบที�สําคญั
ไม่ว่าจะเป็นเหล็กซิลิกอน Copper Foil และ ลวดทองแดงที�ใช้ในการพนัฉนวนสาํหรับขดลวดแรงตํ�ามีความผนัผวนอย่าง
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มาก แต่ด้วยประสบการณ์ของทีมผู้บริหารซึ�งอยู่ในอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้ามายาวนานกว่า 20 ปี ประกอบกับการ
เลือกใช้เครื�องจักรที�ทนัสมยัและเทคโนโลยีการผลิตที�มีประสิทธิภาพ ทําให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที�มีผลกําไรมาโดย
ตลอด นอกเหนอืจากนี (แล้ว บริษัทฯ ยงัเล็งเห็นถงึความสาํคญัของการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการวางแผนทรัพยากร
ทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resources Planning หรือ ERP) เข้ามาใช้ในการบริหารงานทกุภาคสว่นของ
บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น การผลิต การจดัซื (อ การขาย บญัชีและการเงิน รวมถึงการบริหารคลงัสินค้า เข้าด้วยกันเป็นระบบที�
สมัพนัธ์กนัและสามารถเชื�อมโยงข้อมลูกนัได้รวดเร็วด้วยระบบ Real Time จึงช่วยให้การทํางานโดยรวมของบริษัทฯ เป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพมากยิ�งขึ (น  

จากการที�บริษัทฯ ให้ความสําคญัในเรื�องคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าที�ผลิตเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่า
ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 384-2543 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
มาตรฐาน ISO 9001:2000 สาํหรับการออกแบบ การผลิต และการบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจําหน่าย  รวมถึง
การได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการทดสอบ ตามมาตรฐาน   มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005)  
นอกจากนี ( บริษัทฯ ยังสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่างๆ ซึ�งเป็นเครื�องพิสจูน์ถึง
คณุภาพระดบัสากลและเป็นที�ยอมรับของลกูค้า  

(ก) รายได้ 

สําหรับงวดปีสิ (นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม จํานวน 772.88 ล้านบาท 
1,234.79 ล้านบาท และ 539.55 ล้านบาท ตามลําดบั ทั (งนี ( รายละเอียดของรายได้จากการขายและบริการ รวมทั (ง
รายได้อื�น สามารถสรุปได้ดงันี (  
รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า 

ประเภทลูกค้า 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

อัตราการ
เติบโต 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

อัตราการ
เติบโต 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

อัตราการ
เติบโต 

(ร้อยละ) 

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

ตวัแทนจําหน่าย 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) 

สําหรับปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจํานวน 736.66 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 4.88 
โดยรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กบัลกูค้าเอกชน  เพิ�มขึ (นจาก 359.41 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 451.51 ล้าน
บาท ในปี 2557 คิดเป็นอตัราการเติบโตเพิ�มขึ (นร้อยละ 25.63  ซึ�งเป็นผลมาจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ซึ�งมี
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การขยายตัวเพิ�มขึ (นในปี 2557 ในส่วนรายได้จากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ลดลงจากจํานวน  270.46 ล้านบาท ในปี 
2556 เป็นจํานวน 189.58 ล้านบาทในปี 2557 คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 29.90 ซึ�งเป็นผลภาวะการชะลอตวัของ
เศรษฐกิจในประเทศและความไม่แน่นอนทางการเมือง 

สําหรับปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจํานวน 1,198.99 ล้านบาทเพิ�มขึ (นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 
62.76 โดยรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กบัหนว่ยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ และลกูค้าเอกชน เพิ�มขึ (นจาก 189.58 
ล้านบาท และ451.51 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 336.54 ล้านบาทและ 779.21 ล้านบาท ในปี 2558 คิดเป็นอัตราการ
เติบโตเพิ�มขึ (นร้อยละ 77.51 และ 72.58 จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ซึ�งมีการขยายตวัเพิ�มขึ (นในปี 2558 ใน
สว่นรายได้จากตวัแทนจําหน่าย ลดลงจากจํานวน  95.57 ล้านบาท ในปี 2557 เป็นจํานวน 83.24 ล้านบาทในปี 2558 
คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 12.90 ซึ�งเป็นผลมาจากยอดขายในส่วนตวัแทนขายในต่างประเทศลดลงตามภาวะการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจในภมูิภาคของประเทศตวัแทนจําหนา่ย 

สําหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจํานวน 513.09 ล้านบาทลดลงจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 
(57.21) โดยรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กบัหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ และลกูค้าเอกชน ลดลง 779.21 
ล้านบาทในปี 2558 เป็น 326.23 ล้านบาท ในปี 2559 คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ (58.13) เนื�องจากมีการแข่งขัน
ทางด้านการตลาดเพิ�มสูงขึ (น และการลงทนุในโครงการพลงังานทางเลือกมีการชะลอตัว ในส่วนรายได้จากตวัแทน
จําหน่าย เพิ�มขึ (นจากจํานวน  83.24 ล้านบาท ในปี 2558 เป็นจํานวน 96.83 ล้านบาทในปี 2559 คิดเป็นอัตราการ
เพิ�มขึ (นร้อยละ 16.33 ซึ�งเป็นผลมาจากยอดขายในส่วนตัวแทนขายในต่างประเทศเพิ�มขึ (นตามภาวะการเติบโตของ
เศรษฐกิจในภมิูภาคของประเทศตวัแทนจําหน่าย 

สําหรับงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม จํานวน 86.75 ล้านบาท 
และ 204.08 ล้านบาท ตามลาํดบั ทั (งนี ( รายละเอียดของรายได้จากการขายและบริการ รวมทั (งรายได้อื�น สามารถสรุปได้
ดงันี ( 
รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า 

ประเภทลูกค้า 
งวดสามเดือนสิ %นสุดวันที� 31 มนีาคม 2559 งวดสามเดือนสิ %นสุดวันที� 31 มนีาคม 2560 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

อัตราการเติบโต 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ - - 76.48 39.23 - 

เอกชนและตวัแทนจําหน่าย 60.78 74.36 61.52 31.56 1.21 

ตา่งประเทศ 18.97 23.21 52.23 26.79 175.28 
รายได้จากการจําหน่ายวตัถุดิบ 1.99 2.43 4.71 2.42 137.01 
รวมรายได้จากการขาย 81.74 100.00 194.94 100.00 138.49 
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สําหรับงวดสามเดือนสิ (นสุดวันที� 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจํานวน 194.94 ล้านบาท 
เพิ�มขึ (นจากในงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 138.49 โดยรายได้จากการขายหม้อแปลง
ไฟฟ้าให้กับลกูค้าเอกชนและตวัแทนจําหน่าย เพิ�มขึ (นจาก 60.78 ล้านบาท ในงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที� 31 มีนาคม 
2559 เป็น 61.52 ล้านบาท ในงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2560 คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 1.21 รายได้
จากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เพิ�มขึ (นจากจํานวน 0.00 ล้านบาท ในงวดสามเดือนสิ (นสดุวันที� 31 มีนาคม 2559 เป็น
จํานวน 76.48 ล้านบาท เนื�องจากบริษัทฯ ได้เริ�มขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในช่วงไตรมาสที� 4 ปี 
2559 และสง่มอบและรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาสที� 1 ปี 2560 รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าในตา่งประเทศ เพิ�มขึ (น
จาก 18.97 ล้านบาท ในงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2559 เป็น 52.23 ล้านบาท ในงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที� 
31 มีนาคม 2560 คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 175.28 เป็นผลมาจากการเพิ�มขึ (นของยอดขายในประเทศออสเตรเลีย 
นอกจากหม้อแปลงไฟฟ้าแล้ว บริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายวตัถดุบิ ได้แก่ อะไหล่ และชิ (นส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้า
ให้แก่ลกูค้าของบริษัทฯ โดยรายได้จากการจําหนา่ยวตัถดิุบเพิ�มขึ (นจาก 1.99 ล้านบาท ในงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที� 31 
มีนาคม 2559 เป็น 4.71 ล้านบาท ในงวดสามเดือนสิ (นสดุวันที� 31 มีนาคม 2560 คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 
137.01 

รายได้จากการบริการ 

รายได้จากการบริการของบริษัทฯ ปี 2557 – 2559 มีจํานวน 16.68 ล้านบาท จํานวน 19.63 ล้านบาท และ 
จํานวน 12.89 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยรายได้จากการบริการสามารถแบ่งเป็น (1) รายได้จากการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า 
(2) รายได้จากการให้บริการตรวจเช็คสภาพและบํารุงรักษาหม้อแปลง และ (3) รายได้จากการให้บริการตดัเหล็ก (4) 
รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าและอื�นๆ ทั (งนี ( หากพิจารณารายได้จากการบริการในปี 2559 จะประกอบด้วย 
รายได้จากการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าจํานวน 6.39 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 49.65 ของรายได้จากการบริการ 
รายได้จากการให้บริการตรวจเช็คสภาพและบาํรุงรักษาหม้อแปลงจํานวน 3.99 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 30.98 
ของรายได้จากการบริการ รายได้จากการให้บริการทดสอบจํานวน 1.48 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 11.52 ของรายได้จาก
การบริการ และรายได้จากการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าจํานวน  0.24 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.85 ของรายได้
จากการบริการ  

สําหรับงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการจํานวน 3.15 
ล้านบาท และ 4.36 ล้านบาท ตามลําดับ รายได้จากการบริการในงวดสามเดือนสิ (นสุดวันที� 31 มีนาคม 2560 
ประกอบด้วย รายได้จากการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าจํานวน 2.82 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 64.65 ของรายได้จาก
การบริการ รายได้จากการให้บริการตรวจเช็คสภาพและบํารุงรักษาหม้อแปลงจํานวน 0.81 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 18.58 ของรายได้จากการบริการ รายได้จากการให้บริการทดสอบจํานวน 0.61 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
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14.03 ของรายได้จากการบริการ และรายได้จากการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าจํานวน 0.09 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อย
ละ 1.96 ของรายได้จากการบริการ 

รายได้อื�น 

รายได้อื�นของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษซาก กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน ดอกเบี (ยรับ เงินตอบ
แทนจากการลงทนุระยะสั (น เป็นต้น ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ มรีายได้อื�น จํานวน 12.38 ล้านบาท จํานวน 5.59 ล้าน
บาท และจํานวน 8.32 ตามลําดบั สําหรับปี 2559 รายได้อื�น ประกอบไปด้วย รายได้จากการขายเศษซาก 2.00 ล้าน
บาท รายได้จากเงินตอบแทนจากการลงทนุระยะสั (น  2.62  ล้านบาท  กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
1.72 และรายได้อื�น ๆ 1.98 ล้านบาท 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2559 และ 2560บริษัทฯ มีรายได้อื�นจํานวน 1.86 ล้านบาท และ 4.79 
ล้านบาท ตามลําดบั โดยสาํหรับงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2560 รายได้อื�น ประกอบด้วย กําไรจากการจําหน่าย
สินทรัพย์ถาวร 2.04 ล้านบาท รายได้จากการขายเศษซาก 1.59 ล้านบาท รายได้จากเงินตอบแทนจากการลงทนุระยะสั (น 
0.57 ล้านบาท กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 0.29 ล้านบาท และรายได้อื�นๆ 0.30 ล้านบาท 

(ข) ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายหลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทนุขายและต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และ
ดอกเบี (ยจ่าย โดยในปี 2557-2559 บริษัทฯ มค่ีาใช้จ่ายรวมจํานวน 703.04 ล้านบาท จํานวน 1,085.09 ล้านบาท และ
จํานวน 639.26 ล้านบาทตามลําดับ และ สําหรับงวดสามเดือนสิ (นสดุวันที� 31 มีนาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มี
ค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 114.68 ล้านบาท และ 222.98 ล้านบาท ตามลาํดบัดงัรายละเอยีดต่อไปนี (  

ต้นทุนขายและบริการ และกาํไรขั %นต้น 

ต้นทนุขายและบริการถือเป็นค่าใช้จ่ายหลกัของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการ จํานวน 580.15 
ล้านบาทในปี 2557 จํานวน 936.41 ล้านบาทในปี 2558 และจํานวน 503.55 ล้านบาทในปี 2559 ซึ�งคิดเป็น ร้อยละ 
82.52  ร้อยละ 86.30 และร้อยละ 78.77 ของค่าใช้จ่ายรวม ตามลาํดบั 

หากพิจารณาต้นทนุขายและบริการเปรียบเทียบกบัรายได้จากการขายและบริการ บริษัทฯ มสีดัสว่นดงักลา่วคิด
เป็น ร้อยละ 76.29 ร้อยละ 76.18 และร้อยละ 94.79 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัรา
กําไรขั (นต้นเท่ากบั ร้อยละ 23.71 ร้อยละ 23.82 และร้อยละ 5.21 ตามลําดบั  ทั (งนี (ปัจจัยที�ส่งผลกระทบต่ออตัรากําไร
ขั (นต้นของบริษัทฯ มีดงันี ( 
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1. สดัส่วนการขายผลติภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าแต่ละประเภท (Customer Mix) ในแต่ละปี จากการที�ลกูค้าของ
บริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทหลกั ประกอบด้วย (1) ลกูค้าที�เป็นหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ  
(2) ลกูค้าที�เป็นตวัแทนจําหน่าย และ (3) ลกูค้าเอกชน ซึ�งการจําหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าทั (ง 3 
ประเภทก็มีอัตรากําไรขั (นต้นที�แตกต่างกัน โดยปี 2557 และ 2558 ลูกค้าประเภทหน่วยงานรัฐและ
รัฐวิสาหกิจเป็นกลุ่มที�มีอตัรากําไรขั (นต้นสงูสดุ เนื�องจากเป็นการสั�งซื (อจํานวนมากในแต่ละครั (งทําให้
ต้นทุนต่อหน่วยตํ�ากว่าการผลิตหม้อแปลงของลกูค้าประเภทอื�น รองลงมาเป็นลกูค้าประเภทตัวแทน
จําหน่ายตา่งประเทศ  

 สําหรับปี 2559 สดัส่วนการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจลดลงจากร้อยละ 
28.07 ในปี 2558 เป็น 17.55 ในปี 2559 และภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกิจและการลงทนุ ทําให้เกิด
การแข่งขันทางการตลาดในประเทศค่อนข้างสงู  ราคาขายสินค้าปรับลดลง โดยเฉพาะกลุ่มลกูค้าใน
ประเทศทั (งหนว่ยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ และเอกชนในประเทศ   ส่งผลให้อตัรากําไรขั (นต้นลดตํ�าลงมาก
จาก ร้อยละ 23.82 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 5.21 ในปี 2559                                 

2. ต้นทนุราคาวตัถดุิบ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง วตัถดุิบหลกั ประกอบด้วย เหล็กซิลิกอน ลวดกลมอาบนํ (ายา 
และ Copper Foil ล้วนแต่เป็นวตัถดุิบที�มีผู้ผลิตน้อยราย และราคาปรับตวัตามอปุสงค์และอปุทานของ
ตลาดโลก ดงันั (นจึงมีความผนัผวนสงู โดยในปี 2558 ราคาเหลก็ซิลกิอนมีการปรับตวัสงูขึ (นอยา่งตอ่เนื�อง
จนถึงช่วงปลายปี 2558 คิดเป็นอตัราร้อยละ 40-50 จากความต้องการใช้เหลก็ซลิกิอนที�เพิ�มสงูขึ (นและมี
การปรับตวัลดลงอยา่งต่อเนื�องในปี 2559 คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 20-30 ในขณะที�ราคาลวดกลม
อาบนํ (ายา และ Copper Foil นั (น ราคาได้ปรับลดลงเล็กน้อยใน ปี2559 

สําหรับงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการ จํานวน 84.24 
ล้านบาทและ 181.65 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 73.46 และร้อยละ 81.46 ของค่าใช้จ่ายรวม ตามลาํดบั 

สําหรับงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2559 และ 2560 อตัราส่วนต้นทนุขายและบริการต่อรายได้จาก
การขายและบริการ คิดเป็นร้อยละ 99.23 และร้อยละ 91.15 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลาํดบั หรือคิดเป็น
อตัรากําไรขั (นต้นเท่ากับ ร้อยละ 0.77 และร้อยละ 8.85 ตามลาํดบั ซึ�งเป็นผลมาจากสดัส่วนการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่
ลกูค้าแต่ละประเภท (Customer Mix) ในแตล่ะงวด โดยสําหรับงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2560 รายได้จาก
การขายสินค้าให้แก่กลุ่มลกูค้าในต่างประเทศซึ�งเป็นกลุ่มลกูค้าที�มีอัตรากําไรขั (นต้นสงูสดุ  โดยสําหรับงวดสามเดือน
สิ (นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2559 และ 2560 สดัส่วนการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าในต่างประเทศเพิ�มขึ (นจากร้อยละ 
23.21 เป็นร้อยละ 26.79 ตามลําดบั เนื�องจากในงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีการขยายฐาน
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ลกูค้าในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศออสเตรเลีย ส่งผลให้อตัรากําไรขั (นต้นเพิ�มขั (นจาก ร้อยละ 0.77 เป็นร้อยละ 
8.85 ตามลําดบั 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารจํานวน 115.35 ล้านบาท  ในปี 2557 จํานวน 139.92    ล้านบาท 
ในปี 2558 และจํานวน 127.44 ในปี 2559  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 14.92 ร้อยละ 11.33 และร้อยละ 23.53 ของรายได้
รวม ตามลาํดบั  

ในปี 2557 บริษัทฯ มคี่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 115.35 ล้านบาท เพิ�มขึ (นจากปี 2556 คิดเป็นร้อย
ละ  6.75 เนื�องจากบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัผู้บริหารและพนกังานเพิ�มขึ (นจากการปรับเพิ�มขึ (นของอตัราเงินเดือน  มี
การลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรอย่างต่อเนื�อง  และมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดเพิ�มขึ (นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 23.92 เพื�อ
สร้างแบรนด์ให้เป็นที�รู้จกัมากขึ (นและเพิ�มโอกาสในการแข่งขนั  ทั (งนี (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที�สําคญัในปี 2557 
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัผู้บริหารและพนกังานคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 21.37 ค่าเสื�อมราคาคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
12.73 ค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดคิดเป็นร้อยละ 10.31 ของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

สาํหรับปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 139.92 ล้านบาท เพิ�มขึ (นจากปี 2557 คิดเป็น
ร้อยละ  21.30 เนื�องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับผู้บริหารและพนักงานเพิ�มขึ (นจากการปรับเพิ�มขึ (นของอัตรา
เงินเดือน  และค่าใช้จ่ายด้านฝ่ายขาย เช่น ค่าขนสง่หม้อแปลงไฟฟ้า และค่าบรรจุหีบห่อ เป็นต้น ทั (งนี (ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารที�สาํคญัในปี 2558 ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัผู้บริหารและพนกังานคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 24.73 
ค่าเสื�อมราคาคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 10.28 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

สาํหรับปี 2559 บริษัทฯ มคี่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 127.44 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 คิดเป็น
ร้อยละ  8.56 เนื�องจากบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายด้านฝ่ายขายลดลงแปรตามยอดขายที�ลดลง เช่น ค่าขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้า 
ค่าบรรจุหีบห่อ และค่าทดสอบ เป็นต้น บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารที�สําคัญประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับ
ผู้บริหารและพนกังานคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 18.47 ค่าเสื�อมราคาคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 11.47 ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 7.68 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นต้น  

สําหรับงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
จํานวน 30.44 ล้านบาท และ 41.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.09 และร้อยละ 20.25 ของรายได้รวม ตามลําดบั 
เพิ�มขึ (นจากงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 35.77 ซึ�งมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ�มขึ (นของ
ค่าจ้างบคุคลภายนอกขนสง่หม้อแปลงไฟฟ้า คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และค่าจ้างที�บรึกษาในการบริหาร 
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ภาระดอกเบี %ยจ่าย 

ในปี 2557-2559 บริษัทฯ มภีาระดอกเบี (ยจ่าย จํานวน 7.54 ล้านบาท จํานวน 8.77 ล้านบาท และจํานวน 7.76 
ล้านบาท ตามลําดบั ภาระดอกเบี (ยจ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เกิดขึ (นจากการใช้วงเงิน B/E P/N และ LC/TR ซึ�งเป็น
วงเงินกู้ยมืประเภทหมนุเวียนในการสั�งซื (อวตัถดุิบทั (งจากในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี ( บริษัทฯ มีการกู้ ยืมระยะ
ยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ�ง เพื�อใช้ลงทนุในเครื�องจกัรเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการผลิต  จงึทําให้มภีาระดอกเบี (ยจ่าย
จากเงินกู้ ระยะยาวสว่นดงักลา่วเกิดขึ (น 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีภาระดอกเบี (ยจ่าย จํานวน 2.40 ล้าน
บาท และ 2.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.77 และ 1.15 ของรายได้รวม ตามลําดบั เพิ�มขึ (นจากงวดสามเดือนสิ (นสดุ
วนัที� 31 มีนาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.45 เนื�องจากภาระดอกเบี (ยจ่ายสว่นใหญ่ของบริษัทฯ เกิดขึ (นจากการใช้วงเงิน 
B/E P/N และ LC/TR ซึ�งเป็นวงเงินกู้ยืมประเภทหมนุเวียนในการสั�งซื (อวตัถดุบิทั (งจากในประเทศและตา่งประเทศ 

(ค)  กาํไรสุทธิ 

จากผลการดาํเนนิงานที�กลา่วมาข้างต้น ทําให้ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ จํานวน 55.30 ล้านบาท 
จํานวน 118.55 ล้านบาท และขาดทนุสทุธิจํานวน 80.59 ตามลาํดบั คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ 7.15 ร้อยละ 9.60 
และร้อยละ (14.94) ตามลาํดบั  

หากพิจารณาอตัรากําไรสทุธิในช่วงปีที�ผ่านมา  จะเห็นได้ว่าอตัรากําไรสทุธิของบริษัทฯ มีแนวโน้มเพิ�มขึ (น  หรือ
ลดลงแปรผนัตามรายได้บริษัทฯ  รวมถึงสดัส่วนรายได้จากการขายสินค้า ได้แก่ กลุ่มลกูค้าที�มีอตัรากําไรขั (นต้นสงู  อยู่
ในสดัสว่นที�เพิ�มขึ (น เนื�องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประมาณร้อยละ 37 – 40 เป็นค่าใช้จ่ายที�ไม่ผนั
แปรตามรายได้ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัผู้บริหารและพนกังาน  ค่าเสื�อมราคาเป็นต้น  ในปี 2558 อตัรากําไรสทุธิเพิ�มขึ (น
เป็นร้อยละ 9.64 เป็นผลมาจากรายได้จากการขายของบริษัทฯ เพิ�มขึ (นในอตัราร้อยละ 61.63 จากปี 2557 และสดัส่วน
ในการขายสนิค้าให้กบัรัฐและรัฐวิสาหกิจ และลกูค้าในกลุม่ที�เป็นลกูค้าเอกชนเพิ�มสงูขึ (น  

สาํหรับปี 2559 บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิจํานวน 80.59 ล้านบาท คดิเป็นอตัราลดลงร้อยละ 15.17 เป็นผลมาจาก
รายได้จากการขายสนิค้าของบริษัทฯ ลดลงในอตัราร้อยละ 56.78 ซึ�งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวั การลงทนุ
โครงการด้านพลงังานทางเลือกลดลง การประมลูงานภาครัฐวิสาหกิจลดลง และเกิดภาวะการแข่งขนัด้านการตลาด 
นอกจากนี (จากยอดขายที�ลดลงสง่ผลให้ต้นทนุการผลติต่อหน่วยสงูขึ (นจากคา่ใช้จ่ายที�ไม่ผนัแปรตามการผลติและการ
ขาย ซึ�งบริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายดงักลา่วคดิเป็นร้อยละ 30 – 40 ของค่าใช้จ่ายรวม  

สําหรับงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ ขาดทนุสทุธิ จํานวน 24.81 ล้านบาท 
และจํานวน 18.16 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ (28.59) และร้อยละ (8.90) ตามลาํดบั  



 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 2 
 

 

46 | 63 

 

 

สําหรับงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิจํานวน 18.16 ล้านบาท ขาดทนุ
ลดลงร้อยละ 26.78 เป็นผลมาจาก 1) รายได้จากการขายสนิค้าของบริษัทฯ ที�เพิ�มขึ (นร้อยละ 138.49 จากการเพิ�มขึนข
องรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่หนว่ยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ เนื�องจากบริษัทฯ ได้เริ�มขายหม้อแปลงไฟฟ้า
ให้แก่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในช่วงไตรมาสที� 4 ปี 2559 และส่งมอบและรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาสที� 1 ปี 2560 และ 2) 
อตัรากําไรขึ (นต้นของบริษัทฯ เพิ�มขึ (นจากการที�สดัส่วนการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าในต่างประเทศซึ�งเป็นกลุม่
ลกูค้าที�มีอตัรากําไรขั (นต้นสงูสดุเพิ�มขึ (นจากการขยายฐานลกูค้าในตา่งประเทศ โดยเฉพาะประเทศออสเตรเลีย 

อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 

เมื�อพิจารณาอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) จะเห็นว่าอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  จะปรับตวัไป
ในทศิทางเดียวกนักบัอตัราการเพิ�มขึ (นของกําไรสทุธิ โดยบริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากบั ร้อยละ 11.18 ในปี 
2557  ร้อยละ 20.72 สาํหรับปี 2558 และร้อยละ  (12.11) สาํหรับปี 2559  บริษัทฯ มีอตัราตอบแทนของผู้ถือหุ้นลดลง
เมื�อเทียบกบัปี 2558 เนื�องจากผลการดําเนินงานในปี 2559 มีผลขาดทนุสทุธิ และบริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นสงูขึ (นจาก
การเพิ�มทนุและส่วนเกินมลูค่าหุ้นจํานวน 329 ล้านบาทจากผลประกอบการของบริษัทร้อยละ 32.17 นอกจากนี ( ในปี 
2557-2559 บริษัทฯ ยงัมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื�อง คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ ร้อย
ละ 75.96 ร้อยละ 30.37 และร้อยละ (79.41) ตามลาํดบั 

5.2.2.2 ฐานะทางการเงนิ 

(ก) สินทรัพย์ 

ณ สิ (นปี 2557 – 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จํานวน 712.78 ล้านบาท จํานวน 1,068.95 ล้านบาท และ
จํานวน 1,220.80 ล้านบาทตามลําดับ ซึ�งสินทรัพย์ที�สําคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ที�ดินอาคารและอปุกรณ์ ลกูหนี (การค้า 
สนิค้าคงเหลือ  และเงินลงทนุชั�วคราว  โดยในปี 2559 สดัสว่นของรายการสนิทรัพย์ที�สาํคญัดงักลา่วต่อสนิทรัพย์รวมคิด
เป็นร้อยละ 25.16 ร้อยละ 19.21 ร้อยละ 17.00 และร้อยละ 18.17 ตามลาํดบั  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จํานวน 1220.80 ล้านบาท และ 
1,147.65 ล้านบาทตามลําดับ ซึ�งสินทรัพย์ที�สําคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ที�ดินอาคารและอุปกรณ์ ลกูหนี (การค้า สินค้า
คงเหลือ  และเงินลงทุนชั�วคราว  โดย ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 สดัส่วนของรายการสินทรัพย์ที�สําคัญดงักล่าวต่อ
สนิทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 26.15 ร้อยละ 22.57 ร้อยละ 19.21 และร้อยละ 9.77 ตามลาํดบั 

  



 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 2 
 

 

47 | 63 

 

 

ทั (งนี (รายละเอียดของสนิทรัพย์ที�สาํคญัของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี ( 

ลูกหนี %การค้า 

บริษัทฯ มีลกูหนี (การค้าก่อนหกัคา่เผื�อหนี (สงสยัจะสญู จํานวน 157.82 ล้านบาท ณ สิ (นปี 2557 จํานวน 481.60 
ล้านบาท ณ สิ (นปี 2558 และจํานวน 254.35 บาท คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 20.93 ร้อยละ 44.01 และ ร้อยละ20.93 ของ
สนิทรัพย์รวม ตามลาํดบั  ณ สิ (นปี 2559 ลกูหนี (การค้าก่อนหกัค่าเผื�อหนี (สงสยัจะสญูลดลงร้อยละ 47.19  เมื�อเทียบกบัปี 
2558  เนื�องจากในปี 2559  มียอดขายสนิค้าลดลง ค่อนข้างสงูทําให้ยอดลกูหนี ( ณ สิ (นงวดลดลงบริษัทฯ มีนโยบายการ
ให้ระยะเวลาชําระหนี ( (Credit Term) แก่ลกูค้าประมาณ 30 – 60 วนั แต่หากเป็นลกูค้าใหม่ บริษัทฯ อาจกําหนดให้
ลกูค้าชําระคา่สนิค้าเป็นเงินสดก่อนสง่มอบสินค้า หรือชําระเงินมดัจําค่าสินค้าล่วงหน้า หรือหากเป็นลกูค้าต่างประเทศ 
อาจกําหนดให้ลกูค้าโอนเงินเข้าบญัชี หรือชําระเป็น L/C at Sight ทั (งนี ( ขึ (นอยู่กับการวิเคราะห์ลกูค้าของฝ่ายขายโดย
คํานึงถึงศกัยภาพในการชําระหนี (ของลกูค้าเป็นสําคัญ โดยในช่วงที�ผ่านมา บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเก็บหนี (เฉลี�ย
เท่ากบั 68.72 วนั สําหรับปี 2557 94.37วนั สําหรับปี 2558 และ 252.32 วนั สําหรับปี 2559 ในปี 2559 ระยะเวลาใน
การเก็บหนี (เฉลี�ยสงูขึ (นมาก เนื�องจากยอดขายที�ลดลงถึง ร้อยละ 58.13 และลกูหนี (คงเหลือค่อนข้างสงูเมื�อเทียบสดัส่วน
การขายเนื�องจากมียอดขายสนิค้าในช่วงปลายปีค่อนข้างสงู 

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

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 79.47 50.35 328.37 68.18 111.85 43.98 

ค้างชําระเกินกําหนด :       
  ไมเ่กิน 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 
  มากกวา่ 12 เดือน 9.82 6.22 11.18 2.32 19.12 7.52 

ลกูหนี (การค้ากอ่นหกัคา่เผื�อหนี (สงสยัจะสญู 157.82 100 481.60 100 254.35 100 

หกั : คา่เผื�อหนี (สงสยัจะสญู (8.67)  (11.16)  (19.12)  
ลกูหนี (การค้า-สทุธิ 149.16  470.44  235.23  

จากตารางข้างต้นจะเห็นวา่ ลกูหนี (ที�ยงัไม่ถึงกําหนดชําระของบริษัทฯ ณ สิ (นปี 2557 – 2559 มีสดัสว่น   ร้อยละ 
50.35 ร้อยละ 68.18 และร้อยละ 43.98 ของยอดลูกหนี (การค้าก่อนหกัค่าเผื�อหนี (สงสยัจะสญู ตามลําดับ ในขณะที�
ลกูหนี (ค้างชําระของบริษัทฯ มีสดัสว่นร้อยละ 49.65 ร้อยละ 31.82 และร้อยละ 56.02 ของยอดลกูหนี (การค้าก่อนหกัค่า
เผื�อหนี (สงสยัจะสญู ตามลาํดับ ซึ�งโดยส่วนใหญ่เป็นลกูหนี (ที�ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน เกิดขึ (นจากการที�บริษัทฯ ยงัไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้เนื�องจากอยูร่ะหว่างรอให้ถึงงวดการวางบิลและชําระเงินของลกูค้า และจากการที�ลกูค้าเอกชน
สว่นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นลกูค้าประเภทผู้ รับเหมางานระบบไฟฟ้าที�ซื (อหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ ไปติดตั (งในโครงการ
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ต่างๆ ดงันั (น การชําระเงินคา่สนิค้าให้แก่บริษัทฯ จึงขึ (นอยู่กบัว่าลกูค้าสามารถเรียกเก็บเงินจากเจ้าของโครงการได้แล้ว
เท่านั (น ซึ�งในบางครั (งอาจต้องใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจากลกูหนี (ดงักลา่วได้ครบถ้วน 

ณ สิ (นปี 2557 – 2559 บริษัทฯ มีสดัสว่นลกูหนี (ที�ค้างชําระเกินกําหนดมากกว่า 1 ปี คิดเป็น ร้อยละ 6.22    ร้อย
ละ 2.32 และร้อยละ 7.52 ของยอดลกูหนี (การค้าก่อนหกัค่าเผื�อหนี (สงสยัจะสญู ตามลําดบั   ในปี 2559 ยอดลกูหนี (ที�
ค้างชําระเกินกําหนด 1 ปีเพิ�มขึ (นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 71.28  บริษัทฯ ได้พิจารณาดําเนินการต่างๆ เพื�อติดตาม
หนี (จํานวนดงักลา่วซึ�งมีทั (งการดําเนินการตามกฎหมาย  หรือการเจรจาให้ลกูหนี (ทยอยชําระหนี (ให้แก่บริษัทฯ   สาํหรับ
ลกูหนี (รายที�ยงัสามารถติดต่อได้ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและจําเป็นของลกูหนี (แต่ละราย โดยฝ่ายจดัการจะ
ให้ความสาํคญัและมีการติดตามความคืบหน้าและการดําเนินการของฝ่ายที�เกี�ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการประชุมซึ�งจัด
ให้มีขึ (นทกุเดอืน สง่ผลทาํให้บริษัทฯ ได้รับชําระหนี (จากลกูหนี (ที�ตั (งสํารองค่าเผื�อหนี (สงสยัจะสญู จํานวน 2.11 ล้านบาท 
ในปี 2557 จํานวน 1.24 ในปี 2558 และจํานวน 0.80 ในปี 2559 สาํหรับนโยบายในการตั (งสาํรองค่าเผื�อหนี (สงสยัจะสญู
สาํหรับปี 2558 และ 2559 บริษัทฯ พิจารณาตั (งคา่เผื�อหนี (สงสยัจะสญูจากยอดลกูหนี (การค้าที�ค้างชําระเกินกวา่ 1 ปีเต็ม
จํานวนโดย ณ สิ (นปี 2559  บริษัทฯ มีการตั (งสํารองคา่เผื�อหนี (สงสยัจะสญูเทา่กบั 19.12 ล้านบาท  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีลกูหนี (การค้าก่อนหกัค่าเผื�อหนี (สงสยัจะสญู จํานวน 
253.67 ล้านบาท และ 278.12 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 20.78 และ ร้อยละ 24.23 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั ณ 
วนัที� 31 มีนาคม 2560 ลกูหนี (การค้าก่อนหกัค่าเผื�อหนี (สงสยัจะสญูเพิ�มขึ (นร้อยละ 9.64  เมื�อเทียบวนัที� 31 ธันวาคม 2559 
เนื�องจากการที�บริษัทฯ มียอดสั�งซื (อหม้อแปลงไฟฟ้ามากขึ (น จึงทาํให้มีลกูหนี (การค้ามากขึ (นตามไฟด้วย 

ระยะเวลาค้างชาํระ วันที� 31 ธันวาคม 2559 วันที� 31 มนีาคม 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 111.54      43.97     117.09  42.10 

ค้างชําระเกินกําหนด :         
  ไมเ่กิน 3 เดือน     110.70  43.64     112.24  40.36 
  3-6 เดือน      9.11  3.59       21.24  7.64 

  6-12 เดือน        3.20  1.26        8.40  3.02 
  มากกวา่ 12 เดือน      19.12  7.54       19.15  6.89 

ลกูหนี (การค้ากอ่นหกัคา่เผื�อหนี (สงสยัจะสญู     253.67  100.00     278.12  100.00 

หกั : คา่เผื�อหนี (สงสยัจะสญู (19.12)    (19.15)    
ลกูหนี (การค้า-สทุธิ     234.55        258.97    

จากตารางข้างต้นจะเห็นวา่ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 31 มีนาคม 2560 ลกูหนี (ที�ยงัไม่ถึงกําหนดชําระของ
บริษัทฯ มีสดัส่วน   ร้อยละ 43.97 และร้อยละ 42.10 ของยอดลกูหนี (การค้าก่อนหกัค่าเผื�อหนี (สงสยัจะสญู ตามลําดบั 
ในขณะที�ลกูหนี (ค้างชําระของบริษัทฯ มีสดัส่วนร้อยละ 56.03 และร้อยละ 57.90 ของยอดลกูหนี (การค้าก่อนหกัค่าเผื�อ
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หนี (สงสยัจะสญู ตามลาํดบั ซึ�งโดยสว่นใหญ่เป็นลกูหนี (ที�ค้างชําระไม่เกิน 3 เดอืน เกิดขึ (นจากความลา่ช้าในการชําระเงิน
ของลกูหนี (การค้า ทั (งนี ( บริษัทฯ ไม่ได้มีการยืดเวลาการชําระหนี (ให้แก่ลกูหนี (การค้าแตอ่ย่างใด 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีสดัสว่นลกูหนี (ที�ค้างชําระเกินกําหนดมากกว่า 1 ปี 
คิดเป็น ร้อยละ 7.54 และร้อยละ 6.89 ของยอดลกูหนี (การค้าก่อนหกัค่าเผื�อหนี (สงสยัจะสญู ตามลําดบั   ณ วนัที� 31 
มีนาคม 2560 ยอดลกูหนี (ที�ค้างชําระเกินกําหนด 1 ปีเพิ�มขึ (นจากวนัที� 31 ธันวาคม 2559 ร้อยละ 9.64  บริษัทฯ ได้
พิจารณาดําเนินการต่างๆ เพื�อติดตามหนี (จํานวนดงักล่าวซึ�งมีทั (งการดําเนินการตามกฎหมาย  หรือการเจรจาให้ลกูหนี (
ทยอยชําระหนี (ให้แก่บริษัทฯ   สาํหรับลกูหนี (รายที�ยงัสามารถติดต่อได้ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและจําเป็น
ของลกูหนี (แต่ละราย โดยฝ่ายจัดการจะให้ความสําคัญและมีการติดตามความคืบหน้าและการดําเนินการของฝ่ายที�
เกี�ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการประชุมซึ�งจัดให้มีขึ (นทกุเดือน สําหรับนโยบายในการตั (งสํารองค่าเผื�อหนี (สงสยัจะสญู ณ 
วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ พิจารณาตั (งค่าเผื�อหนี (สงสยัจะสญูจากยอดลกูหนี (การค้าที�ค้าง
ชําระเกินกว่า 1 ปีเต็มจํานวน ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีการตั (งสาํรองค่าเผื�อหนี (สงสยัจะสญูเท่ากบั 19.15 
ล้านบาท 

สินค้าคงเหลือ 

ณ สิ (นปี 2557 – 2559 บริษัทฯ  มีสินค้าคงเหลือก่อนหกัสํารองค่าเผื�อสินค้าเสื�อมคณุภาพและค่าเผื�อมลูค่า
สินค้าลดลง จํานวน 139.72 ล้านบาท จํานวน 159.75 ล้านบาท และจํานวน 217.36 ล้านบาท ตามลําดับ โดย
สว่นประกอบของสนิค้าคงเหลอืที�มีปริมาณมากที�สดุ คือ วตัถดุิบ ซึ�งคิดเป็นสดัสว่นต่อสินค้าคงเหลือรวมร้อยละ 42.70 
ร้อยละ 50.47 และร้อยละ 49.70 ตามลาํดบั ทั (งนี (เนื�องจากสาเหตดุงันี ( 

- วตัถดุิบหลกัที�ใช้ในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้า ได้แก่ เหล็กซิลิกอน และ Copper Foil เป็นสนิค้าที�มีผู้ผลิต
น้อยรายและในการสั�งซื (อจะต้องสั�งจองวตัถดิุบล่วงหน้าจากผู้ผลิต หรือ Supplier เพื�อให้มีปริมาณวตัถดุิบ
เพียงพอกบัวตัถดุิบที�ต้องใช้ในการผลติ และลดความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบ 

- โดยทั�วไปในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ�งชดุจะต้องใช้วตัถดุิบหลายขนาด   ซึ�งปริมาณการใช้วตัถดุิบแต่ละ
ขนาดจะแตกต่างกนั   ในขณะที�การสั�งซื (อวตัถดุิบจะมีปริมาณการสั�งซื (อวตัถดุิบขั (นตํ�า (Minimum Order) 
จึงทาํให้มีวตัถดุิบคงเหลอือยูจํ่านวนหนึ�ง  

- เนื�องจากวตัถดุบิบางประเภท เช่น Copper Foil ลวดกลมอาบนํ (ายา เป็นต้น จะมีลกัษณะเป็นม้วน ในการ
เบิกใช้วตัถดุิบจะมีเศษทองแดงหรือลวดที�เหลอืปลายม้วน ซึ�งบริษัทฯ จะพิจารณาขายเศษวตัถดิุบดงักล่าว
ตามความเหมาะสม โดยในระหว่างที�ยงัไม่ได้มกีารตดัจําหน่ายออกไป บริษัทฯ จะยงัคงบนัทึกเศษทองแดง
หรือลวดดงักลา่วเป็นวตัถดุิบคงเหลอื 
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 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค.2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

วตัถดุิบ 59.66 42.70 80.63 50.47 108.04 49.70 

งานระหวา่งทํา 11.27 8.07 7.50 4.70 10.52 4.84 

สินค้าสําเร็จรูป 60.75 43.47 61.11 38.25 72.73 33.46 
สินค้าระหวา่งทาง 8.04 5.76 10.51 6.58 26.07 11.99 
รวมสินค้าคงเหลือ 139.72 100 159.75 100 217.36 100 

หกั : สํารองสินค้าเสื�อมคณุภาพและสํารองคา่เผื�อมลูคา่สินค้าลดลง (3.44)  (4.47)  (9.82)  

สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 136.28  155.28  207.54  

หากพิจารณาสดัสว่นสนิค้าสาํเร็จรูปต่อสินค้าคงเหลือซึ�งเท่ากับ ร้อยละ 43.47 ณ สิ (นปี 2557 ร้อยละ 38.25 ณ 
สิ (นปี 2558 และร้อยละ 33.46 ณ สิ (นปี 2559 และระยะเวลาการขายสนิค้าซึ�งเทา่กบั 95.14 วนั 59.10 วนั และ 139.45 
วัน ตามลําดับ    ทั (งนี ( สินค้าสําเร็จรูป ประกอบด้วย (1) หม้อแปลงไฟฟ้าที�ผลิตเสร็จแล้วและรอจัดส่งให้แก่ลูกค้า 
เนื�องจากในการขายหม้อแปลงไฟฟ้าส่วนใหญ่ บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้แก่ลกูค้าตามสถานที�ที�ลกูค้าระบไุว้ ดงันั (น 
ลกูค้าจะต้องจดัเตรียมสถานที�เพื�อรอรับหม้อแปลงไฟฟ้าจากบริษัทฯ ซึ�งในบางครั (งลกูค้าจะแจ้งเลื�อนกําหนดการจดัส่ง
หม้อแปลงไฟฟ้า ทําให้บริษัทฯ จะยงัคงบนัทกึหม้อแปลงไฟฟ้าดงักลา่วเป็นสนิค้าสําเร็จรูป เนื�องจากตามนโยบายบญัชี
ของบริษัทฯ จะบนัทกึเป็นรายได้ต่อเมื�อได้จดัส่งหม้อแปลงให้แก่ลกูค้าแล้วเท่านั (น (2) หม้อแปลงไฟฟ้าที�ผลิตสํารองไว้
เพื�อขาย จากการที�ในปี 2554 และปี 2555 ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดด บริษัทฯ จึงให้ความสําคญักบั
การผลติหม้อแปลงไฟฟ้าสาํเร็จรูปสํารองไว้เพื�อขายมากขึ (นตั (งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยจะเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด
มาตรฐานที�มียอดสั�งซื (อเป็นประจํา ซึ�งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ (น   
จากสาเหตดุงักลา่วจึงทาํให้บริษัทฯ มีหม้อแปลงสาํเร็จรูปคงเหลอืจํานวนหนึ�ง  

สาํหรับปี 2559 บริษัทฯ มสิีนค้าคงเหลือก่อนหกัสํารองค่าเผื�อสินค้าเสื�อมคณุภาพและค่าเผื�อมลูค่าสนิค้าลดลง
จํานวน 217.36 ล้านบาท เพิ�มขึ (นจาก ณ สิ (นปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 36.07 โดยยอดสินค้าคงเหลือก่อนหักสํารอง
ดงักล่าว ประกอบด้วย วตัถดิุบจํานวน 108.04  ล้านบาท  เพิ�มขึ (นจากยอด ณ สิ (นปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 33.99 งาน
ระหว่างทําจํานวน 10.52ล้านบาท เพิ�มขึ (นจากยอด ณ สิ (นปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 40.26 และสินค้าสําเร็จรูปจํานวน 
72.73 ล้านบาท เพิ�มขึ (นจากยอด ณ สิ (นปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 19.02 ซึ�งเป็นผลมาจาก การเร่งการผลิตหม้อแปลง
ไฟฟ้าเพื�อให้ทนัตามกําหนดสง่มอบสนิค้าของลกูค้าซึ�งสว่นใหญ่มีกําหนดสง่ภายในต้นปี 2560   

ณ สิ (นปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีการตั (งสํารองสินค้าเสื�อมคุณภาพเท่ากับ 4.47 ล้านบาท และ 9.82      
ล้านบาท ตามลําดับ ซึ�งเป็นการตั (งสํารองสําหรับสินค้าคงเหลือทุกประเภทโดยฝ่ายผลิตจะพิจารณาจากการใช้
ประโยชน์ของสินค้าคงเหลือแต่ละรายการ หากรายการใดไม่สามารถนํากลบัมาใช้ได้ บริษัทฯ จะพิจารณาขายสินค้า
คงเหลอืดงักลา่วเป็นเศษวตัถดุิบและตั (งสาํรองสนิค้าเสื�อมคณุภาพเทา่กบัผลต่างระหว่างต้นทนุและมลูค่าสทุธิที�คาดว่า
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จะขายได้สาํหรับสนิค้าสาํเร็จรูป ซึ�งบริษัทฯ ได้มีการตั (งสํารองค่าเผื�อมลูค่าสินค้าลดลงจํานวน  3.92 ล้านบาท ณ สิ (นปี 
2558 และ 8.87 ล้านบาท ณ สิ (นปี 2559 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ  มีสินค้าคงเหลือก่อนหกัสํารองค่าเผื�อสินค้าเสื�อม
คณุภาพและค่าเผื�อมลูค่าสนิค้า จํานวน 217.36 ล้านบาท และจํานวน 226.03 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยสว่นประกอบ
ของสนิค้าคงเหลือที�มีปริมาณมากที�สดุ คือ วตัถดุิบ ซึ�งคิดเป็นสดัสว่นต่อสินค้าคงเหลือรวมร้อยละ 49.70 ณ วนัที� 31 
ธันวาคม 2559  และ ร้อยละ 55.26 ตามลาํดบั ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560  ทั (งนี (เนื�องจาก 

- วตัถดุิบหลกัที�ใช้ในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้า ได้แก่ เหลก็ซิลกิอน และ Copper Foil เป็นสนิค้าที�มีผู้ผลิต
น้อยรายและในการสั�งซื (อจะต้องสั�งจองวัตถุดิบล่วงหน้าจากผู้ผลิต หรือ Supplier เพื�อให้มีปริมาณ
วตัถดุิบเพียงพอกบัวตัถดุิบที�ต้องใช้ในการผลติ และลดความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคาวตัถดุบิ 

- โดยทั�วไปในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ�งชดุจะต้องใช้วตัถดุิบหลายขนาด   ซึ�งปริมาณการใช้วตัถดุิบแต่
ละขนาดจะแตกต่างกัน   ในขณะที�การสั�งซื (อวัตถุดิบจะมีปริมาณการสั�งซื (อวัตถุดิบขั (นตํ�า (Minimum 
Order) จึงทาํให้มีวตัถดิุบคงเหลืออยูจํ่านวนหนึ�ง  

- เนื�องจากวตัถดุิบบางประเภท เช่น Copper Foil ลวดกลมอาบนํ (ายา เป็นต้น จะมีลกัษณะเป็นม้วน ใน
การเบิกใช้วตัถดุิบจะมีเศษทองแดงหรือลวดที�เหลือปลายม้วน ซึ�งบริษัทฯ จะพิจารณาขายเศษวตัถดุิบ
ดงักล่าวตามความเหมาะสม โดยในระหว่างที�ยงัไม่ได้มีการตดัจําหน่ายออกไป บริษัทฯ จะยงัคงบนัทึก
เศษทองแดงหรือลวดดงักลา่วเป็นวตัถดิุบคงเหลือ 

 วันที� 31 ธันวาคม 2559 วันที� 31 มนีาคม 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

วตัถดุิบ      108.04  49.70     124.90  55.26 
งานระหวา่งทํา      10.52  4.84       34.89  15.44 
สินค้าสําเร็จรูป      72.73  33.46       59.25  26.21 

สินค้าระหวา่งทาง      26.07  11.99        6.98  3.09 

รวมสินค้าคงเหลือ     217.36  100.00     226.03  100.00 
หกั : สํารองสินค้าเสื�อมคณุภาพและสํารองคา่เผื�อมลูคา่สินค้าลดลง (9.82)    (5.54)    
สินค้าคงเหลือ – สทุธิ     207.54        220.50    

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 31 มีนาคม 2560 สดัส่วนสินค้าสําเร็จรูปต่อสินค้าคงเหลอืซึ�งเท่ากับ ร้อยละ 
33.46 และร้อยละ 26.21 ตามลําดับ ทั (งนี ( สินค้าสําเร็จรูป ประกอบด้วย (1) หม้อแปลงไฟฟ้าที�ผลิตเสร็จแล้วและรอ
จดัสง่ให้แก่ลกูค้า เนื�องจากในการขายหม้อแปลงไฟฟ้าสว่นใหญ่ บริษัทฯ จะจดัสง่สนิค้าให้แก่ลกูค้าตามสถานที�ที�ลกูค้า
ระบุไว้ ดังนั (น ลกูค้าจะต้องจัดเตรียมสถานที�เพื�อรอรับหม้อแปลงไฟฟ้าจากบริษัทฯ ซึ�งในบางครั (งลกูค้าจะแจ้งเลื�อน
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กําหนดการจดัสง่หม้อแปลงไฟฟ้า ทําให้บริษัทฯ จะยงัคงบนัทกึหม้อแปลงไฟฟ้าดงักล่าวเป็นสินค้าสําเร็จรูป เนื�องจาก
ตามนโยบายบัญชีของบริษัทฯ จะบันทึกเป็นรายได้ต่อเมื�อได้จัดส่งหม้อแปลงให้แก่ลกูค้าแล้วเท่านั (น (2) หม้อแปลง
ไฟฟ้าที�ผลติสาํรองไว้เพื�อขาย จากการที�ในปี 2554 และปี 2555 ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดด บริษัทฯ 
จึงให้ความสําคญักับการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าสําเร็จรูปสํารองไว้เพื�อขายมากขึ (นตั (งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา อีกทั (งในปี 
2559 บริษัทฯ ได้ขยายฐานลกูค้าเพิ�มมากขึ (น ทั (งลกูค้าหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ และลกูค้าในต่างประเทศ โดยหม้อ
แปลงประเภทนี ( จะเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดมาตรฐานที�มียอดสั�งซื (อเป็นประจํา ซึ�งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถวาง
แผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ (น   จากสาเหตุดงักล่าวจึงทําให้บริษัทฯ มีหม้อแปลงสําเร็จรูปคงเหลือ
จํานวนหนึ�ง  

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลอืก่อนหกัสาํรองค่าเผื�อสนิค้าเสื�อมคณุภาพและค่าเผื�อมลูค่า
สนิค้าจํานวน 226.03 ล้านบาท เพิ�มขึ (นจาก วนัที� 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 3.99 โดยยอดสินค้าคงเหลือก่อน
หกัสาํรองดงักลา่ว ประกอบด้วย วตัถดุิบจํานวน 124.90  ล้านบาท  เพิ�มขึ (นจากวนัที� 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 
15.61 งานระหว่างทําจํานวน 34.89 ล้านบาท เพิ�มขึ (นจากวนัที� 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 231.63 และสินค้า
สาํเร็จรูปจํานวน 59.25 ล้านบาท ลดลงจากวนัที� 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ (18.53) 

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

บริษัทฯ มีที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุธิ จํานวน 323.42 ล้านบาท ณ สิ (นปี 2557 จํานวน 308.63 ล้านบาท  
ณ สิ (นปี 2558 และจํานวน 307.20 ล้านบาท  ณ สิ (นปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อยละ 45.37  
28.87 และ 25.16 ตามลาํดบั ในปี  2557 บริษัทฯ มี เครื�องจกัรและอปุกรณ์โรงงานเพิ�มขึ (นจากปี 2556 จํานวน 43.38 
ล้านบาท จากการลงทนุซื (อเครื�องจกัรและอปุกรณ์โรงงานเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการผลิต เช่น เครื�องตดัเหล็ก เครื�อง
พบัเหลก็  

สาํหรับปี 2558 และ 2559 บริษัทฯ ม ีที�ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ ลดลง 14.79 ล้านบาทและ1.43  ล้านบาท 
ซึ�งเป็นผลมาจากการคิดค่าเสื�อมราคาทรัพย์สินเป็นปกติ และมีการลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื�องจากใน
บางสว่น ซึ�งการลงทนุในเครื�องจกัรและอปุกรณ์เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและกําลงัการผลิต  บริษัทฯ ได้ดําเนินการอย่าง
ต่อเนื�องตั (งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจบุนั 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ 307.20 ล้านบาท 
และ 300.14 ล้านบาท  คดิเป็นสดัส่วนตอ่สินทรัพย์รวมเท่ากบั ร้อยละ 25.16 และ 26.15 ตามลาํดบั 
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ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มี ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิลดลง 7.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.30 จาก
วนัที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ�งเป็นผลมาจากการคิดค่าเสื�อมราคาทรัพย์สินเป็นปกต ิทั (งนี ( สาํหรับงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที� 
31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีการซื (อทรัพย์สนิทั (งสิ (น 3.60 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงอาคารจํานวน 1.55 ล้าน
บาท คา่จดัซื (อรถยนต์ 1.09 ล้านบาท ค่าอปุกรณ์อื�นๆ 0.82 ล้านบาท และค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.14 ล้านบาท 

(ข) สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

ในปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากการดําเนินงานจํานวน 59.54 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 
เนื�องจาก บริษัท ฯ มีกําไรก่อนหกัภาษีจํานวน 69.84 ล้านบาท และได้นําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน ในส่วนของลกูหนี (
การค้าที�เพิ�มขึ (น 24.23 ล้านบาท และบริษัทฯ นําเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เพิ�มขึ (นจํานวน 45.73 ล้านบาทซึ�ง
สินทรัพย์ที�สําคญัที�ลงทุน เช่น เครื�องจักร และอุปกรณ์โรงงาน จํานวน 29.20 ล้านบาท  เครื�องใช้และเครื�องตกแต่ง
สาํนกังาน 6.57 ล้านบาท และยานพาหนะ 3.15 ล้านบาท และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหา
เงิน จํานวน 58.98 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีการชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจํานวน 25.22 ล้านบาท มีเงินกู้ยืม
ระยะยาวเพิ�มขึ (น 15.40 ล้านบาท และมกีารจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจํานวน 42.00 ล้านบาท จากสาเหตดุงักลา่ว ทํา
ให้ปี 2557 มีเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ลดลงจํานวน 31.12 ล้านบาท 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากการดําเนินงานจํานวน 39.77 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 
เนื�องจาก บริษัทฯ มีกําไรก่อนหกัภาษีจํานวน 149.69 ล้านบาท และได้นําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน ในส่วนของลกูหนี (
การค้าที�เพิ�มขึ (น 321.28 ล้านบาท และบริษัทฯ นําเงินไปลงทนุในเงินกองทนุต่างๆ เพิ�มขึ (นจํานวน 19.89 ล้านบาท  และ
ลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรประเภทยานพาหนะ 5.65 ล้านบาท และบริษัท ฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาในกิจกรรมการจดัหา
เงิน จํานวน 86.71 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินกู้ยมืระยะสั (นเพื�อเพิ�มขึ (น 148.44 ล้านบาท มีการชําระเงินกู้ยืมระยะยาว
จากธนาคารจํานวน 25.37 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 36.00 ล้านบาท   จากสาเหตุ
ดงักลา่ว ทําให้ปี 2558 มีเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด เพิ�มขึ (นจํานวน 7.32 ล้านบาท 

สําหรับปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากการดําเนินงานจํานวน 11.53 ล้านบาท เพิ�มขึ (นจากปี 
2558 ถึงแม้ว่าปี 2559 บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุสงูถงึ 99.71 ล้านบาทแต ่ในสว่นของลกูหนี (การค้ามียอดลดลง
จาก 326.60 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น  227.33 ล้านบาทในปี 2559  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุเพิ�ม
สงูขึ (นจํานวนมากจากการนําเงินไปลงทนุในเงินกองทนุต่างๆ เพิ�มขึ (นจํานวน 200.00 ล้านบาท  และลงทนุในสินทรัพย์
ถาวรประเภทเครื�องจักรและอุปกรณ์โรงงานจํานวน 44 ล้านบาท และวางมดัจําในการเข้าศึกษาโครงการลงทนุด้าน
พลงังาน จํานวน 81 ล้านบาท บริษัท ฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาในกิจกรรมการจดัหาเงิน จํานวน 336.31 ล้านบาท 
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โดยบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั (นเพิ�มขึ (น 75.83 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการเพิ�มทนุจํานวน  329.00 ล้านบาท มีการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 64.00 ล้านบาท จากสาเหตดุงักล่าว ทําให้ปี 2559 มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เพิ�มขึ (นจํานวน 5.09 ล้านบาท 

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 59.54 (39.77) 11.53 
เงินสดสทุธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (31.69) (40.06) (342.74) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (58.98) 86.71 336.31 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ (น (ลดลง) สทุธิ (31.12) 7.32 5.09 

สําหรับงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในการดําเนินงานจํานวน  
68.29 ล้านบาท ลดลงจากงวดสามเดือนสิ (นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2559 เนื�องจาก บริษัทฯ มีการขาดทนุก่อนหกัภาษี
จํานวน 21.24 ล้านบาท และได้นําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน ในส่วนของลกูหนี (การค้าที�เพิ�มขึ (น 24.86 ล้านบาท และ
เจ้าหนี (การค้าที�ลดลง จํานวน 15.38 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับเงินสดจากการขายการลงทนุในกองทนุที�ลงทนุในตลาดเงิน 
จํานวน 110.33 ล้านบาท นอกจากนี ( บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน จํานวน 45.61 ล้าน
บาท โดยบริษัทฯ การชําระเงินกู้ยมืระยะสั (นจากธนาคารจํานวน 45.51 ล้านบาท จากสาเหตดุงักลา่ว ทําให้ ณ วนัที� 31 
มีนาคม 2560 มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลดลงจํานวน 5.82 ล้านบาท 

(หน่วย : ล้านบาท) งวดสามเดือนสิ %นสุดวันที� 31 มนีาคม 2559 งวดสามเดือนสิ %นสุดวันที� 31 มนีาคม 2560 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (33.56) (68.29) 

เงินสดสทุธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (40.34) 108.84 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 25.76 (45.61) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ (น (ลดลง) สทุธิ (48.12) (5.82) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ณ สิ (นปี 2557 – 2559 บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากับ  1.92 เท่า 1.55 เท่า และ 1.72 เท่า ตามลําดบั 
และมีอัตราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็วเท่ากับ 1.18 เท่า  1.20 เท่า และ 1.22 เท่าตามลําดบั สาเหตทุี�อตัราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็วมีส่วนต่างจากอัตราส่วนสภาพคล่องค่อนข้างมากนั (น เนื�องจากบริษัทฯ มีสดัส่วนสินค้าคงเหลือต่อ
สนิทรัพย์หมนุเวียนในอตัราที�สงู คิดเป็นร้อยละ 35.59 ร้อยละ 20.67 และร้อยละ 26.51 ตามลาํดบั 

เมื�อพิจารณา Cash Cycle ของบริษัทฯ จะเห็นว่าบริษัทฯ มี Cash Cycle เท่ากับ 109.20 วนัในปี 2557 99.45 
วนั ในปี 2558 และ 275.54 วนัในปี 2559 สาํหรับระยะเวลาเก็บหนี (เฉลี�ยของบริษัทฯ ในปี 2557 – 2559 อยู่ที� 68.72 วนั  
94.37 วนั และ 252.32 วนั ตามลาํดบั สาํหรับปี 2559 ระยะเวลาในการเก็บหนี (ของบริษัทอยูท่ี� 252.32 วนั เพิ�มขึ (นจากปี



 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 2 
 

 

55 | 63 

 

 

ที�ผ่านมาเนื�องจากรายได้จากการขายสนิค้าในปี 2559 ลดลงค่อนข้างมากเมื�อเทียบกับปี 2558 และเป็นการขายสนิค้า
ให้กับโครงการขนาดใหญ่และมีการสง่มอบงานในช่วงปลายปีทําให้มีลกูหนี (คงค้างสงูขึ (นซึ�งทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการ
ติดตามอย่างใกล้ชิด เพื�อให้การติดตามหนี (มีประสทิธิภาพมากขึ (น 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

อตัราสว่นสภาพคล่อง  1.92 1.55 1.72 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว  1.18 1.20 1.22 

ระยะเวลาเก็บหนี (เฉลี�ย 68.72 94.37 252.32 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี�ย 95.14 59.10 139.45 
ระยะเวลาชําระหนี ( 54.65 54.02 116.22 

Cash Cycle  109.20 99.45 275.54 

(ค) แหล่งที�มาของเงนิทนุ 

หนี %สนิ 

ณ สิ (นปี 2557 – 2559 บริษัทฯ มหีนี (สนิรวม จํานวน 224.66 ล้านบาท 495.69 ล้านบาท และ 463.14 ล้านบาท  
ตามลาํดบั จะเหน็ว่าหนี (สนิรวมมีแนวโน้มเพิ�มขึ (นหรือลดลงแปรตามยอดขายที�เพิ�มขึ (นหรือลดลง เนื�องจากบริษัทฯ ต้อง
ทําการซื (อวตัถดุิบเพื�อให้เพียงพอต่อการผลิตสินค้า  ซึ�งหากพิจารณาโครงสร้างหนี (สินของบริษัทฯ จะพบว่าหนี (สินส่วน
ใหญ่เป็นหนี (สนิหมนุเวียนที�ใช้ในการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ  ซึ�งหากคิดเป็นสดัสว่นต่อหนี (สนิรวมจะเท่ากบั ร้อยละ 
88.59 ณ สิ (นปี 2557 ร้อยละ 97.88 ณ สิ (นปี 2558 และร้อยละ 98.52 ณ สิ (นปี 2559 หนี (สินหมุนเวียนที�สําคัญ 
ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั (นจากสถาบนัการเงินคดิเป็นร้อยละ 67.16  ของหนี (สนิรวม ณ สิ (นปี 2559 ซึ�งโดยส่วนใหญ่
จะเป็นเงินกู้ยืมประเภทตั�วแลกเงิน (Bill of Exchange) ตั�วสญัญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) และ LC/TR ที�ใช้ใน
การสั�งซื (อวตัถดุิบทั (งจากในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี ( หนี (สนิหมนุเวียนยงัรวมถึงเจ้าหนี (การค้าซึ�งมีสดัสว่นร้อย
ละ 23.40 ของหนี (สนิรวม ณ สิ (นปี 2559 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี (สินรวม จํานวน 463.14 ล้านบาท และ 412.01 
ล้านบาท  ตามลาํดบั ลดลง 55.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.11 เนื�องจากมีการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที�ครบ
กําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน 45.61 ล้านบาท ซึ�งหากพิจารณาโครงสร้างหนี (สินของบริษัทฯ จะพบว่าหนี (สินส่วน
ใหญ่เป็นหนี (สนิหมนุเวียนที�ใช้ในการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ  ซึ�งหากคิดเป็นสดัสว่นต่อหนี (สนิรวมจะเท่ากบั ร้อยละ 
98.01 ณ วนัที� 31 มีนาคม 2559  และร้อยละ 97.33 ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 หนี (สินหมนุเวียนที�สาํคญั ประกอบด้วย 
เงินกู้ยืมระยะสั (นจากสถาบนัการเงินคิดเป็นร้อยละ 66.20  ของหนี (สินรวม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560  ซึ�งโดยส่วนใหญ่
จะเป็นเงินกู้ยืมประเภท B/E P/N และ LC/TR ซึ�งใช้ในการสั�งซื (อวตัถดุิบ นอกจากนี ( หนี (สินหมนุเวียนยงัรวมถึงเจ้าหนี (
การค้าซึ�งมีสดัสว่นร้อยละ 23.69 ของหนี (สนิรวม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ สิ (นปี 2557 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 488.12 ล้านบาท เพิ�มขึ (นจาก ณ สิ (นปี 2556 จํานวน 12.70 
ล้านบาท ซึ�งเพิ�มขึ (นจากผลกําไรสาํหรับปี  จํานวน 54.70 ล้านบาท ในขณะที�บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น
จํานวน  42.00 ล้านบาท 

ณ สิ (นปี 2558  บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 571.30 ล้านบาท เพิ�มขึ (นจาก ณ สิ (นปี 2557 จํานวน 83.17      
ล้านบาท ซึ�งเพิ�มขึ (นจากผลกําไรสาํหรับปี  จํานวน 119.17 ล้านบาท ในขณะที�บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น
จํานวน  35.99 ล้านบาท 

ณ สิ (นปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 757.67 ล้านบาท เพิ�มขึ (นจาก ณ สิ (นปี 2558 จํานวน 184.41     
ล้านบาท   ซึ�งเพิ�มขึ (นจากการเพิ�มทนุในระหว่างปีจํานวน  329 ล้านบาท  ลดลงจากผลการดําเนินงานขาดทนุจํานวน 
80.60 ล้านบาท  และบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน  64.00 ล้านบาท 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 757.67 ล้านบาท และ 735.63 ล้านบาท 

ลดลง 22.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.91 ซึ�งลดลงจากผลการดําเนินงานขาดทนุจํานวน 73.95 ล้านบาท สาํหรับงวดสาม

เดือนสิ (นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2560 

5.2.2. ปัจจยัความเสี�ยงซึ�งอาจมผีลกระทบต่อกาํไรของบริษัทฯ 

ความเสี�ยงในการประกอบธุรกิจผลิตและจําหนา่ยหม้อแปลงไฟฟ้า 

5.2.3.1  ความเสี�ยงด้านความไม่สมํ�าเสมอของรายได้และการพึ�งพิงลกูค้ารายใหญ่ 

บริษัทฯ มีรายได้จากการประมูลขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กลุ่มลกูค้าที�เป็นผู้ ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าภาค
รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค (กฟภ.) เป็นหลกั คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 25 – 36 ของรายได้จากการขายรวม มีสดัส่วนที�สงูอาจสง่ผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ 
หากต้องสญูเสียลกูค้าดงักล่าว นอกจากนี ( รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลกูค้ากลุม่นี (จะขึ (นอยู่
กับความสามารถของบริษัทฯ ในการชนะประมูลโครงการต่างๆ และยังขึ (นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและ
งบประมาณของแต่ละหน่วยงานเป็นสําคัญ ดงันั (น หากบริษัทฯ ไม่ชนะการประมูล หรือหากมีการเลื�อน
ระยะเวลาการประมลู หรือปรับลดงบประมาณการลงทุนการซื (อหม้อแปลงไฟฟ้า จะส่งผลกระทบทําให้
รายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ ลดลง ดงันั (น บริษัทฯ จึงได้เน้นการขยายฐานลกูค้าที�เป็นเอกชนทั (ง
ในประเทศและตา่งประเทศมากขึ (น ในปี 2559 สดัส่วนการขายหม้อแปลงไฟฟ้าไปยงัต่างประเทศมีสดัส่วน
ที�เพิ�มขึ (น ถึงแม้ว่าโดยภาพรวมสดัสว่นการขายให้กบัหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจะยงัคงสงูถึงร้อยละ 58.26 ของ
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ยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าในปี 2559 นอกจากนี ( บริษัทฯ ยงัได้พิจารณาเพิ�มความหลากหลายของประเภท
ผลิตภัณฑ์เพื�อให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทุกกลุ่ม โดยปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถผลิตหม้อ
แปลงไฟฟ้าระบบกําลงั (Power Transformer) ได้ถึง 30 MVA ระบบไฟสงูสดุ 72 กิโลโวลต์ และได้พฒันา
และสามารถผลติหม้อแปลง Amorphous ซึ�งเป็นหม้อแปลงที�มีค่าความสญูเสียไฟฟ้าตํ�า (No Load Loss) 
ได้อีกด้วย  

5.2.3.2  ความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบ 

วตัถดิุบหลกัที�ใช้ในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้า ได้แก่ เหลก็ซิลิกอน ลวดกลมอาบนํ (ายา และ Copper Foil โดย
ราคาของวัตถุดิบดังกล่าวจะผันแปรตามราคาซื (อขายในตลาดโลก ซึ�งขึ (นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานใน
ตลาดโลก โดยในช่วงที�ผ่านมาราคาของเหล็กซิลิกอนและทองแดงมีความผนัผวนอย่างมาก ดงันั (น หาก
ต้นทุนราคาวัตถดุิบมีการปรับตวัสงูขึ (นอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อต้นทนุขายและอตัรากําไรขั (นต้น
ของบริษัทฯ เนื�องจากบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าได้ในอัตราที�เท่ากันหรือมากกว่าอัตราการ
เพิ�มขึ (นของต้นทุนราคาวัตถดุิบดงักล่าว และจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในที�สุด 
อย่างไรก็ตาม จากการที�บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาสนิค้าจากต้นทนุบวกกําไรขั (นต้นที�เหมาะสม 
โดยในการกําหนดราคาหม้อแปลงไฟฟ้า บริษัทฯ จะมีการตรวจสอบราคาวตัถดุิบอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งวตัถุดิบที�มีความผันผวนของราคาสงู เพื�อให้สามารถประมาณการต้นทนุการผลิตได้อย่างถกูต้อง
และใกล้เคียงความเป็นจริงมากที�สดุ และสามารถกําหนดราคาขายสนิค้าได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม
ทางบริษัทได้มีการตดิตามความเคลื�อนไหวของวตัถดุิบในตลาดโลกตลอดเวลาเพื�อลดความเสี�ยงดงักลา่ว 

5.2.3.3  ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ มีทั (งการนําเข้าวตัถดิุบและการสง่ออกผลติภณัฑ์ไปจําหน่ายตา่งประเทศ โดยในปี 2559 บริษัทฯ มี
รายได้จากการขายเป็นเงินตราตา่งประเทศจํานวน 109.79  ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 21.40 ของรายได้จาก
การขายรวม   ในขณะที�มีการสั�งซื (อวตัถดิุบจากต่างประเทศจํานวน 155.38 ล้านบาท ซึ�งจะต้องชําระเป็น
เงินสกลุต่างประเทศ จึงสามารถลดความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนในลกัษณะ Natural 
Hedge ได้ในสว่นหนึ�ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสาํคญัในการป้องกนัความเสี�ยงดงักลา่ว โดย
ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ จะตดิตามข่าวสารและความเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยนอย่างใกล้ชิด และจะ
พิจารณาป้องกันความเสี�ยงด้วยการซื (อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ตาม
สถานการณ์และความจําเป็น นอกเหนือจากนี (แล้ว ในการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าต่างประเทศนั (น 
ฝ่ายขายจะคํานวณราคาหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�ได้บวกเพิ�ม (Mark 



 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 2 
 

 

59 | 63 

 

 

up) เพื�อให้ครอบคลมุค่าความเสี�ยงและความผนัผวนต่างๆ ไว้แล้ว ซึ�งการดําเนินการดงักล่าวจะช่วยลด
ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนได้ในระดบัหนึ�ง 

5.2.3. รายชื�อ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื�อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัโอนหุ้น 

ณ วนัที� 5 กรกฎาคม 2560 รายชื�อคณะกรรมการบริษัทมีดงันี ( 

ลาํดบั ชื�อ ตาํแหน่ง 
1 นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2 นายณฐัพล ลลีาวฒันานนัท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3 นายพลรชฎ เปียถนอม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4 นางวสรา โชตธิรรมรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5 ดร. กมล ตรรกบตุร กรรมการอิสระ  
6 นายพลูพพิฒัน์ ตนัธนสนิ กรรมการ 
7 นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร กรรมการ 

ณ วนัที� 5 กรกฎาคม 2560 รายชื�อผู้บริหารของบริษัทฯ มีดงันี ( 

ลาํดบั ชื�อ ตาํแหน่ง 
1 นายพลูพพิฒัน์ ตนัธนสิน ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
2 นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จดัการ 
3 นางสาวบญุพา รุดดษิฐ์ รองกรรมการผู้จดัการสายบริหาร 
4 นางสาวโชตกิา ชมุภนูท์ รองกรรมการผู้จดัการสายบญัชีและการเงิน 
5 นายเจริญศกัดิ� สารวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการสายโรงงาน 
6 นายชาญวฒุิ มพีลอย ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายวิศวกรรม 
7 นายวชิยั พร้อมศิริสขุ ผู้จดัการฝ่าย Supply Chain and Logistic 
8 นางสาวสอุญัญา ภมุมานลุาภ ผู้จดัการฝ่ายขายในประเทศ 
9 นางสาวสรีุพร มิตรธรรมณะ ผู้จดัการฝ่ายพฒันาความยั�งยืนองค์กร 
10 นายนิพฒัน ์จริงจามิกร ผู้จดัการฝ่ายศนูยด์แูลและบริการลกูค้า 
11 นางสาวศศิกาญจน์ ตนัธนสนิ ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธรุกิจ 
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ณ วนัที�มกีารปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นครั (งล่าสดุเมื�อวนัที� 5 กรกฎาคม 2560 รายชื�อผู้ ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ มีดงันี (  

ลาํดบั ชื�อ จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ) 
1 กลุม่นกัลงทนุ 

1.1 Mr.Thatnakhone Thammavong 
1.2 Mr.Chanthanome Phommany 
1.3 นายสถิตย์ ลิ�มพงศ์พนัธุ์ 

 
42,500,000  
42,500,000  
40,000,000  

 
15.74 
15.74 
14.81 

รวมจํานวนหุ้นที�ถือโดยกลุม่นกัลงทนุ 125,000,000  46.30 

2 กลุม่นายพลูพพิฒัน์ ตนัธนสนิ 
2.1 น.ส.ศศกิาญจน์ ตนัธนสิน 
2.2 นายพชัรพงศ์  ตนัธนสนิ 
2.3 นางอลิศรา   เจริญวานิช 
2.4 นายพลูพพิฒัน์ ตนัธนสนิ 

 
22,000,000  

716,000  
602,600  
598,600  

 
8.15 
0.27 
0.22 
0.22 

รวมจํานวนหุ้นที�ถือโดยกลุม่นายพลูพพิฒัน์ ตนัธนสิน 23,917,200  8.86 
3 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 19,000,000  7.04 
4 นายวชิาญ วชิรพงศ์ 18,085,400  6.70 
5 น.ส. แคทรียา บีเวอร์ 16,000,000  5.93 
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 10,372,100  3.84 
7 นายนวพล สวนใจเยน็ 6,250,000  2.31 
8 นายพีรณฏัฐ์ ตนัติพจน์ 6,000,000  2.22 
9 นายวชิยั วชิรพงศ์ 4,011,500  1.49 

10 น.ส. วรรณี บญุยสิริวฒัน์ 2,532,500  0.94 
 ผู้ ถือหุ้นรายอื�น 38,831,300  14.38  
 รวม 270,000,000  100.00 

 

5.2.4. ข้อมูลอื�นที�อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาํคญั (ถ้ามี) 

ไม่มี 
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6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกี�ยวกบัความเพยีงพอของเงนิทุนหมุนเวยีน 

ในการจดัหาแหล่งเงินทนุเพื�อซื (อหุ้นสามญัของ L Solar � บริษัทฯ ตั (งใจจะใช้แหล่งเงินทนุจากวงเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน และ/หรือการออกตั�วแลกเงินเป็นหลกั ทั (งนี ( หากไม่สามารถจดัหาแหล่งเงินทนุดงักล่าวได้ครบถ้วน บริษัทอาจ
พิจารณาจัดหาเงินทนุเพิ�มเติม จากแหล่งเงินทนุอื�นๆ ซึ�งรวมถึงแหล่งเงินทนุจากภายในบริษัท โดยจะต้องพิจารณาถึง
ความเหมาะสมทั (งในด้านระยะเวลาที�ต้องการใช้เงิน เงื�อนไขที�เกี�ยวข้อง ต้นทนุของเงินทนุจากแหล่งที�จะนํามาใช้ และ
ผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนนิงาน ตลอดจนความเพยีงพอของเงินทนุหมนุเวียนที�จะใช้ในการดําเนนิงานของ
บริษัทฯ 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียนจํานวน 713.26 ล้านบาท และหนี (สินหมนุเวียน
จํานวน 401.02 ล้านบาท คิดเป็นเงินทุนหมนุเวียนสทุธิจํานวน 312.24 ล้านบาท นอกจากนี ( ยงัมีวงเงินหนี (สินระยะสั (น
คงเหลอืกบัสถาบนัการเงินที�สามารถเบิกใช้ได้อีกจํานวน 923.22 ล้านบาท โดยวงเงินดงักล่าวมีไว้เพื�อเบกิใช้สาํหรับเป็น
เงินทนุหมนุเวียนเท่านั (น ดงันั (น คณะกรรมการจึงเห็นว่าเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ มีความเพียงพอต่อความต้องการ
ดงักล่าว  

7. คดหีรือข้อเรียกร้องที�มสีาระสาํคัญซึ�งอยู่ระหว่างดาํเนินการ 

ไม่มี 

8. ผลประโยชน์หรือรายการที�เกี�ยวข้องกนัระหว่างบริษทัจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นที�ถอืหุ้น
ทั %งทางตรงหรือทางอ้อมตั %งแต่ร้อยละ 10 ขึ %นไป 

ไม่มี 

9. สรุปสาระของสัญญาที�สาํคัญในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา 

ในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้เข้าทาํสญัญาที�สาํคญัดงัต่อไปนี ( 

(1) สญัญาซื (อหุ้นร้อยละ 15 ของบริษัท พลงังานเพื�อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จาํกดั  

วนัที�ทําสญัญา: 31 มีนาคม 2560 

คู่สญัญา: 1. บริษัท คิวทีซ ีโกลบอลพาวเวอร์ จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ผู้ซื (อ)  
 2. Noble Planet Pte. Ltd. (ผู้ขาย)  
 3.  Planet Energy Holdings Pte. Ltd. (ผู้ขาย)  
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รายละเอียดของสญัญา: บริษัท คิวทีซี โกลบอลพาวเวอร์ จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซื (อหุ้น
ร้อยละ 15 ของบริษัท พลงังานเพื�อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จํากัด เพื�อลงทนุใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในเมืองมินบ ูสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ขนาดกําลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั (งรวม 220 เมกะวตัต์ (และมีกําลงัการ
ผลติไฟฟ้าตามสญัญา 170 เมกะวตัต์)  

(2) สญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นสาํหรับบริษัท พลงังานเพื�อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จํากดั  

วนัที�ทําสญัญา: 15 มิถนุายน 2560  

คู่สญัญา: 1. บริษัท คิวทีซ ีโกลบอลพาวเวอร์ จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  
 2. Noble Planet Pte. Ltd.  
 3. Planet Energy Holdings Pte. Ltd.  
 4. บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากดั (มหาชน)  
 5. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นเิทค จํากดั (มหาชน)  

รายละเอยีดของสญัญา: บริษัท คิวทีซ ีโกลบอลพาวเวอร์ จํากดั (ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ในฐานะผู้
ถือหุ้นร้อยละ 15 ในบริษัท พลงังานเพื�อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จํากัด ได้ทํา
สญัญาข้อตกลงกบัผู้ ถือหุ้นอื�น ๆ เกี�ยวกับการบริหารจัดการบริษัท พลงังานเพื�อ
โลกสเีขียว (ประเทศไทย) จํากดั  

10. แบบหนังสือมอบฉันทะที�ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื�อกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 รายเป็นผู้มอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

ปรากฏตามเอกสารแนบหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั (งที� 2/2560 ลําดบัที� 7 และ 8 



สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 4 

1/7 
   
  

เอกสารประกอบวาระที� 2 

สรุปสัญญาซื �อขายหุ้นของบริษัท แอล โซลาร์ 1 จาํกัด 

คูส่ญัญา : สญัญาฉบบัที� 1 

1. ผู้ซื �อ ได้แก่ บริษัท คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จํากดั (“QTCGP” หรือ “ผู้ซื �อ”) 
2. ผู้ขายมีรายชื�อดงันี � 

2.1 บริษัท ลอ็กซเลย์่ จํากดั (มหาชน) (“LOXLEY”)  

2.2 บริษัท ลโีอนิคส์ จํากดั (“LEONICS”)  

สญัญาฉบบัที� 2 

1. ผู้ซื �อ ได้แก่ QTCGP 
2. ผู้ขาย ได้แก่ Pacific Tone Investment Limited (บุคคลที�พนัเอก ประเสริฐ  

ชแูสง กําหนด) 

การดาํเนินการซื �อขายหุ้น : – ผู้ขายตกลงขายและโอนหุ้นให้กับผู้ ซื �อ และผู้ซื �อตกลงซื �อและรับโอนหุ้นจาก
ผู้ขายในวนัที�เข้าทํารายการ (Completion Date) 

– โดยการเข้าทําสญัญาฉบบันี � ให้ถือวา่ผู้ขายแต่ละรายยินยอมให้ผู้ขายรายอื�นๆ 
ขายหุ้น ซึ�งสอดคล้องกบัข้อบงัคบับริษัท ข้อ 13 (ก) ของ บริษัท แอล โซลา่ร์ 1 
จํากดั (“L Solar 1”) 

– ผู้ขายตกลงวา่  
1) หุ้นที�จะขายในครั �งนี �นั �น ในวนัที�เข้าทํารายการ จะต้องปราศจากภาระ

ผกูพนัอื�นใด เว้นแตที่�กําหนดภายใต้สญัญาฉบบันี � 
2) หุ้นที�จะขายในครั �งนี � มีสทิธิที�จะได้รับผลประโยชน์ทกุประการ ซึ�งรวมถึง

สิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัที�หรือหลงัจากวนัที�เข้าทํารายการ ตาม
เงื�อนไขที�กําหนดในสญัญา 

ราคาซื �อขาย : มูลค่ารวม 538.01 ล้านบาท โดยชําระเงินในรูปสิ�งตอบแทนที�เป็นตัวเงินรวมมูลค่า 
287.09 ล้านบาท และหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) 
(“QTC” หรือ “บริษัท”) จํานวน 20,910,475 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12 บาท มลูค่า 250.93 
ล้านบาท 

การชําระราคา : การชําระเงินมดัจํา (ภายใน 14 วนัหลงัการลงนามในสญัญาซื �อขายหุ้น) 

QTCGP จะชําระเงินมดัจําจํานวนรวม 15,000,000 บาท ภายใน 14 วนันบัจากวนัที�ลง
นามในสญัญาซื �อขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ L Solar 1 แตล่ะรายตามสดัสว่นการถือหุ้น 
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การชําระเป็นหุ้นสามญัของบริษัท (ภายหลงัจากที�เงื�อนไขบงัคบักอ่นเป็นผลสาํเร็จ (“วนั
เข้าทํารายการ”) 

– QTCGP จะชําระเงินค่าหุ้นสามญัของ L Solar 1 จํานวน 204,236,424 บาท
และ 46,689,276 บาท ให้แก่ LOXLEY และ LEONICS ตามลาํดบั  
 

– LOXLEY และ LEONICS จะนําเงินที�ได้รับคา่หุ้นสามญัของ L Solar 1  จํานวน
ดังกล่าวไปชําระค่าหุ้ นสามัญของบริษัท จํานวน 17,019,702 หุ้ น และ 
3,890,773 หุ้น ตามลาํดบั ที�มลูคา่หุ้นละ 12 บาท 

– สําหรับค่าหุ้นสามญัของ L Solar 1 สว่นที�เหลือ QTCGP จะออกตัgวสญัญาใช้
เงินโดยไม่มีดอกเบี �ย ให้กับ LOXLEY LEONICS และ Pacific Tone 
Investment Limited คิดเป็นมลูคา่ 165,740,425 บาท  37,889,281 บาท และ 
68,456,604 บาท ตามลาํดบั 

– ในวนัที�เข้าทํารายการ QTCGP จะต้องลงนามในสญัญาจํานําหุ้นของ L Solar 1
กับ LOXLEY LEONICS และ Pacific Tone Investment Limited จํานวน 
846,879 หุ้น 193,600 หุ้น และ 339,042 หุ้น ตามลาํดบั เพื�อเป็นประกนัการชําระ
เงินตามตัgวสญัญาใช้เงิน 

การชําระเป็นเงินสด (ภายในวนัที� 15 ธนัวาคม 2560) 

– เมื�อครบกําหนดชําระตัgวสญัญาใช้เงินในวนัที� 15 ธันวาคม QTCGP จะชําระ
เงินให้แก่ผู้ ขายแต่ละรายตามมูลค่าหน้าตัgวสญัญาใช้เงิน และผู้ขายจะปลด
จํานําหุ้นสามญัของ L Solar 1 ภายใต้สญัญาจํานําหุ้น 

การคืนเงินมดัจํา : ผู้ขายจะคืนเงินมดัจําให้แก่ผู้ซื �อในกรณีดงัตอ่ไปนี � 

– สญัญาถกูยกเลกิก่อนวนัเข้าทํารายการ โดยความเห็นชอบร่วมกนัของคูส่ญัญา 
และโดยผู้ ซื �อหากผู้ ขายละเมิดเงื�อนไขในการให้คํารับรอง (Representation 
and Warranties) ข้อกําหนด (Covenant) หรือหน้าที�ตามที�กําหนดในสญัญา 
หรือหากผู้ขายมีการยื�นคําร้องต่อศาลล้มลาย หรือถกูตดัสินให้ล้มละลาย หรือ
ถกูฟ้องล้มละลาย หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย ตามกฎหมายใดๆ ที�เกี�ยวกับ
การล้มละลาย 

– ผู้ขายไมไ่ด้รับการอนญุาตที�เกี�ยวข้องในการเข้าทํารายการ 
– QTC ไม่ได้รับการอนุญาตที�เกี�ยวข้องจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ในการเข้าทํารายการ 

เงื�อนไขบงัคบัก่อน : หน้าที�ของผู้ขาย 

– ผู้ ขายแต่ละรายจะต้องได้รับการยินยอมที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินการตาม
สญัญาซื �อขายหุ้นของ L Solar 1 
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หน้าที�ของผู้ซื �อ 

– ผู้ซื �อจะต้องได้รับการยินยอมที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินการตามสญัญาซื �อขาย
หุ้นของ L Solar 1 

– บริษัทจะต้องแต่งตั �งบุคคลซึ�งได้รับการเสนอชื�อโดย LOXLEY เป็นกรรมการ
ของบริษัท โดยกําหนดให้มีผลตั �งแตว่นัเข้าทํารายการ 

– บริษัทจะต้องดําเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนต่อกระทรวง
พาณิชย์เพื�อให้สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัท ให้แก่ LOXLEY 
และ LEONICS ในจํานวนและเงื�อนไขที�กําหนดในสญัญา 

หน้าที�ของผู้ขายและผู้ซื �อ 

– L Solar 1 และ LOXLEY จะต้องเข้าทําสญัญาบริการ Transitional Service 
Agreement ตามเงื�อนไขที�ตกลงกนัระหวา่ง QTCGP และ LOXLEY  

คํารับรอง (Representations and 
Warranties) และข้อกําหนด 
(Covenants)  

: ผู้ขาย 

ผู้ขายแต่ละรายยอมรับที�จะปฏิบตัิตามเงื�อนไขในการให้คํารับรอง (Representations 
and Warranties) หรือข้อกําหนด (Covenants) ที�กําหนดในสญัญานี � โดยนบัจากวนัที�
ลงนามในสญัญาจนถึงวนัที�เข้าทํารายการ (Completion Date) L Solar 1 จะต้องยงัคง
ประกอบธุรกิจตามปกติ และจะต้องไม่ดําเนินการต่างๆ ที�อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ของ L Solar 1 ตามข้อกําหนด (Covenants) ที�ระบุในสญัญา เว้นแต่จะเป็นการ
ดําเนินการเพื�อให้เป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี � 

ผู้ ขายแต่ละรายยินยอมที�จะขยายระยะเวลาของการปฏิบัติตามเงื�อนไขที�กําหนดใน
สญัญานี �จากวนัที�เข้าทํารายการ (Completion Date) ไปจนถึงวนัที�ครบกําหนดชําระตัgว
สญัญาใช้เงิน (Cash Price Payment Due Date) โดยผู้ขายจะไม่รับผิดสําหรับการ
ละเมิดเงื�อนไขในการให้คํารับรอง (Representations and Warranties) หรือข้อกําหนด 
(Covenants)ในสญัญานี � จากการกระทําหรือความละเลยหรือความผิดของผู้ซื �อ 

ผู้ซื �อ 

ผู้ ซื �อยอมรับที�จะปฏิบัติตามเงื�อนไขในการให้คํารับรอง (Representations and 
Warranties) หรือข้อกําหนด (Covenants) ที�กําหนดในสญัญานี � โดยนบัจากวนัที�ลง
นามในสญัญาจนถึงวนัที�ครบกําหนดชําระตัgวสญัญาใช้เงิน ผู้ซื �อ จะดแูลให้ QTC ยงัคง
ประกอบธุรกิจตามปกติ และจะต้องไมด่ําเนินการใดๆ ที�อาจสง่ผลกระทบต่อมลูค่าของ 
QTC ตามข้อกําหนด  (Covenants) ที�ระบุในสัญญา เว้นแต่จะเป็นการดําเนินการ
เพื�อให้เป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี � 
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การเลกิสญัญา : 1. คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสญัญาโดยการแจ้งไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่าย หาก
คู่สัญญาอีกฝ่ายละเมิดเงื�อนไขในการให้คํารับรอง (Representation and 
Warranties) ข้อกําหนด (Covenant) หรือหน้าที�ตามที�กําหนดในสญัญา ซึ�งรวมถึง 
หน้าที�ในการชําระเงินตามกําหนดเวลา  

2. คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสญัญาโดยการแจ้งไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่าย หาก
คูส่ญัญาอีกฝ่ายมีการยื�นคําร้องตอ่ศาลล้มลาย หรือถกูตดัสนิให้ล้มละลาย หรือถกู
ฟ้องล้มละลาย หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย ตามกฎหมายใดๆ ที�เกี�ยวกับการ
ล้มละลาย 

3. สญัญาฉบบันี �สามารถบอกเลกิได้ เมื�อคูส่ญัญาทั �งสองฝ่ายให้ความยินยอมร่วมกนั
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4. สญัญาฉบบันี �จะถกูยกเลิกโดยอตัโนมตัิหากผู้ขายไม่สามารถดําเนินการออกและ
เสนอขายหุ้ นสามัญของบริษัท ให้แก่ LOXLEY และ LEONICS ได้ภายใน
ระยะเวลาที�กําหนดในสญัญาฉบบันี � 
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เอกสารประกอบวาระที� 5 

รายละเอียดกรรมการที�เสนอให้แต่งตั �งในครั�งนี � 

ชื�อ นายสรุช ลํ�าซาํ 
อายุ 50 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม/ 
 
 
 
 
 
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

- ปริญญาโท M.A., Communications, New York University 

- ปริญญาตรี B.A., Marketing and Consumer Studies,  

Syracuse University, Syracuse, New York 

- ประกาศนียบตัรชั �นสงู ปศส.1 สถาบนัพระปกเกล้า 
การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DCP) รุ่นที� 40/2005  
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหาร รายละเอียดการดํารงตาํแหนง่กรรมการ/ ผู้บริหาร มีดงันี � 
1) ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ 

ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)  

2560 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 บริษัท ลอ็กซเลย์่ จํากดั (มหาชน) 
 (ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า) 

2) ดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื�น/  

กิจการอื�น (16 แห่ง) 
2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
 บริษัท ลอ็กซบิท จํากดั (มหาชน) 
 (ให้บริการระบบอปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัท ลอ็กซเลย์่ เทรดดิ �ง จํากดั 
  (จดัจําหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภค) 
 พฤศจิกายน 2559 -ปัจจบุนั  กรรมการ  
  บริษัท ลอ็กซเลย์่ โกลบอล จํากดั 
  (ธุรกิจลงทนุ) 
 2555 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  
  บริษัท แอล ฟู้ ดโซลชูนัส์ จํากดั 
  (ธุรกิจบริการด้านอาหาร) 
 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ   
  บริษัท ลอ็กซเลย์่ โมบาย จํากดั 
  (จําหนา่ยบริการบตัรเติมเงินสดอิเลก็ทรอนิกส์รูปแบบ

ตา่งๆ) 
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 2551 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  
  บริษัท ลอ็กซเลย์่ พร็อพเพอร์ตี � ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั 
  (ธุรกิจให้เช่าอาคาร ป้ายโฆษณาและให้บริการ และ

อื�นๆ) 
 2551 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  
  บริษัท ดาต้า มายนิ�ง จํากดั 
  (ธุรกิจบริการระบบอปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์) 
 2543 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  
  บริษัท ไทยเกทเวย์ จํากดั 
  (ประกอบกิจการค้าเครื�องโทรคมนาคม) 
 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ  
  บริษัท ลอ็กซเลย์่ จีเท็ค เทคโนโลยี จํากดั 
  (จําหนา่ยและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบจําหนา่ยสลากออนไลน์) 
 2548 - ปัจจบุนั กรรมการ  
  บริษัท เอกภาวี จํากดั 
  (ธุรกิจลงทนุ) 
 2542 - ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัท ธนากรผลติภณัฑ์นํ �ามนัพืช จํากดั 
  (ผลติและจําหนา่ยนํ �ามนัพืช) 
 2542 - ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัท นวกิจ จํากดั (มหาชน) 
  (บริษัทโฮลดิ �ง) 
 2542 - ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัท สมบตัิลํ�าซาํ จํากดั 
  (บริษัทโฮลดิ �ง) 
 2540 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
  บริษัท แอล บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอร์สซิ�ง จํากดั 
  (ธุรกิจการพิมพ์และจําหนา่ยหมกึพิมพ์) 
 ปัจจบุนั กรรมการ  
  บริษัท ภทัรสมัพนัธ์ จํากดั 
  (บริษัทโฮลดิ �ง) 
 ปัจจบุนั กรรมการ  
  บริษัท พอยท์ เอเชีย แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
  (บริการทางธรณีวิทยา) 
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ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง  2554 - 2559  กรรมการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
และ/หรือตาํแหน่งที�สาํคัญ  บริษัท ลอ็กซเลย์่ จํากดั (มหาชน) 
  (ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า) 
 2542 - 2559     กรรมการ  
  บริษัท ลอ็กซเลย์่ ออบิท จํากดั (มหาชน) 
  (บริการฐานข้อมลูคอมพิวเตอร์) 
 2554 - 2557     กรรมการนวตักรรมแหง่ชาติ  
  สาํนกันวตักรรมแหง่ชาต ิ
  (องค์การมหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื�นที�อาจทาํ
ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

ความเชี�ยวชาญ ด้านการบริหาร 

ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั �ง กรรมการ 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไมม่ี 

ส่วนได้เสียทั �งทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที�บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

-ไมม่ี- 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กําหนด
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นวา่ นายสรุช ลํ�าซาํ มีคณุสมบตัิการเป็น
กรรมการ ตามที�กําหนดไว้ตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ข้อบงัคบับริษัท และกฎบตัร
คณะกรรมการบริษัท  

(ผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อนี �ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื�นที�อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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ที� QTC. CS 30/2560 

20 มิถนุายน 2560 

เรื�อง สารสนเทศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุต่อบคุคลในวงจํากดัและเพื�อรองรับการปรับสิทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื 6อหุ้นสามญัของบริษัท คิวทีซ ีเอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) ครั 6งที� 1 (“QTC-W1”)  
(แก้ไขเพิ�มเติมครั 6งที� 3) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามที�ที�ประชมุคณะกรรมการของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั 6งที� 8/2560 เมื�อวนัที� 19 
มิถนุายน 2560 ได้มีมตใิห้บริษัทเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน  20,910,475 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.00 บาท ต่อบคุคลใน
วงจํากดั (Private Placement หรือ “PP”) โดยจะมีการนาํเสนอต่อที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 6งที� 2/2560 ในวนัที� 29 สิงหาคม 
2560 เพื�อพิจารณาอนมุตัต่ิอไปนั 6น 

ข้อมลูรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุต่อบคุคลในวงจํากัด และเพื�อรองรับการปรับสิทธิของ 
QTC-W1 อนัเป็นสาระสาํคญัตอ่การตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้น มีดงันี 6 

1. รายละเอยีดของการเสนอขาย 

รายละเอยีดของหุ้นที�เสนอขาย : - หุ้นที�เสนอขายต่อบคุคลในวงจํากดัในครั 6งนี 6 ได้แก่ หุ้นสามญั
เพิ�มทนุของบริษัท จํานวน 20,910,475 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท คดิเป็นร้อยละ 5.82 ของหุ้นสามญัที�ชําระแล้วของ
บริษัทภายหลังการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนต่อ
บุคคลในวงจํากัด และหุ้นสามัญเพิ�มทนุเพื�อรองรับการปรับ
สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ QTC-W1 จํานวน 830,250 หุ้น 
มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

- การออกและเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดใน
ครั 6งนี 6 เป็นส่วนหนึ�งของการชําระค่าตอบแทนสําหรับการเข้า
ซื 6อหุ้นของ บริษัท แอล โซล่าร์ 1 จํากัด (“L Solar 1”) ทั 6งหมด
จากผู้ ถือหุ้นเดิม โดยบริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จํากัด 
(“QTCGP”) ซึ�งเป็นบริษัทย่อยที�บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 
ของทนุชําระแล้วตามเงื�อนไขที�ตกลงกันในสญัญาซื 6อขายหุ้น
ของ L Solar 1 (“สัญญาซื ,อขายหุ้น”) 
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ประเภทผู้ลงทนุที�จะได้รับการเสนอขาย : กลุม่นกัลงทนุประเภทนิติบคุคล ซึ�งไม่จัดเป็นผู้ลงทนุสถาบนัและไม่

เป็นบริษัทยอ่ยหรือบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัท 

วิธีการเสนอขายและการจดัสรร : การกําหนดรายละเอียดในการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ�มทุนให้กับบุคคลในวงจํากัด ซึ�งได้แก่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด 
(มหาชน)(“Loxley”) และบริษัท ลีโอนิคส์ จํากดั (“Leonics”) ซึ�งเป็น
ผู้ ถือหุ้นเดิมของ L Solar ไม่ว่าจะเป็นเรื�องจํานวนหุ้น ราคา และ
เงื�อนไขที�เกี�ยวข้องซึ�งจะกําหนดต่อไปนั 6น มาจากการเจรจาตกลงกัน
ของคู่สญัญาและผู้ เกี�ยวข้องทกุฝ่ายโดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นเพิ�ม
ทนุต่อบคุคลในวงจํากัดซึ�งมีข้อมลูและรายละเอียดตามข้อ 2 ได้
ต่อเมื�อเงื�อนไขบงัคบัก่อนตามที�ระบขุ้างต้นเป็นผลสําเร็จ และบริษัท
ได้รับอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น และได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้น
ที�ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจํากัดจากสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) 

วิธีการกําหนดราคาเสนอขายและราคา
ตลาด 

: - ใช้วิธีกําหนดราคาเสนอขายหุ้นแบบที�ผู้ ถือหุ้ นมีมติกําหนด
ราคาเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนไว้ชัดเจน ซึ�งต้องยื�นขอ
อนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนที� ทจ. 72/2558 เรื�อง การอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ตอ่บคุคลจํากดัต่อไป 

- ราคาเสนอขายหุ้นละ 12.00 บาท เป็นราคาที�มีสว่นลดร้อยละ 
11.68 จากราคาตลาด โดยราคาตลาดหมายถึง ราคาตลาด
ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ 6าหนกัของหุ้นสามญัของบริษัทย้อนหลงั 7 วนัทํา
การ ก่อนวนัที�คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที�ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื�อขออนุมตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุ โดย
ราคาตลาดของหุ้นสามัญดงักล่าวมีราคาหุ้นละ 13.59 บาท 
ทั 6งนี 6 การกําหนดสว่นลดจากราคาตลาดนั 6น มาจากการเจรจา
ต่อรอง ซึ�งคณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที�ดีที�สดุ
ของบริษัทแล้ว และเห็นวา่การกําหนดส่วนลดจากราคาตลาด
ในอตัราดงักลา่วมีความเหมาะสม 
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2. ข้อมูลและรายละเอยีดของบุคคลในวงจาํกัด 

บคุคลที�จะได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทในครั 6งนี 6 ได้แก่ Loxley และ Leonics ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นของ L Solar 1 
ซึ�งบริษัทจะเข้าซื 6อหุ้นสามญัเพื�อลงทนุในธุรกิจผลติและจําหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ กําลงัการผลิตไฟฟ้า
ตามสญัญา 8 เมกะวัตต์ ที�อําเภอกบินทร์บรีุ จังหวัดปราจีนบรีุ ภายหลงัจากที�ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั 6งที� 2/2560 ซึ�งจะ
ประชมุในวนัที� 29 สิงหาคม 2560 มีมตอินมุตัิให้ QTCGP เข้าทํารายการดงักลา่ว และเงื�อนไขบงัคบัก่อนต่าง ๆ  (Conditions 
Precedent) ภายใต้สญัญาซื 6อขายหุ้น ได้ดาํเนนิการเสร็จสิ 6นครบถ้วนโดย Loxley และ Leonics จะได้รับจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�ม
ทนุจํานวน 17,019,702 หุ้น และ  3,890,773 หุ้น ตามลาํดบั 

ทั 6งนี 6 บคุคลที�จะได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทดงักลา่วมีรายละเอียดที�เกี�ยวข้องดงันี 6 

2.1 บริษัท ล็อกซเลย์่ จาํกดั (มหาชน) 

ชื�อบริษัท : บริษัท ล็อกซเลย์่ จํากดั (มหาชน) 
เลขทะเบยีนนิตบิคุคล : 0107536000218 
ประเภทกิจการ : บริษัทมหาชนจํากดั 
ลกัษณะการดาํเนนิธุรกิจ : ธุรกิจหลกัของ Loxley แบ่งเป็น 4 สว่น คือ  

1) ธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นผู้ ให้บริการครบวงจรตั 6งแต่การสํารวจ 
ออกแบบ ติดตั 6ง วางโครงข่าย พฒันาระบบตามความต้องการของ
ลกูค้า บํารุงรักษา รวมทั 6งให้คําปรึกษาสําหรับงานสารสนเทศและ
โทรคมนาคม งานระบบโครงสร้างพื 6นฐาน งานด้านระบบพลงังาน 
ระบบสื�อสารโทรทัศน์และวิทยุ ระบบไฟฟ้า และงานเฉพาะด้านที�
เป็นสนิค้าเทคโนโลยีระดบัสงู  

2) ธุรกิจการค้า เป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และและ
สนิค้าเคมีอตุสาหกรรม รวมทั 6งขยายธุรกิจการค้าสูต่า่งประเทศ  

3) ธุรกิจบริการ เป็นผู้ ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยครบวงจร 
และการบริหารจดัการงานสนามบิน รวมทั 6งบริการอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง  

4) ธุรกิจร่วมทนุ เป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม โดยบริษัทได้ร่วมลงทนุกบั
พนัธมิตรทางการค้าที�มีความชํานาญการและชื�อเสียงเป็นที�ยอมรับ
ในระดบัสากล 

ที�ตั 6งสํานกังาน : 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัและไมมี่ความสมัพนัธ์อื�นใดกบับริษัท 
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ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  : รายชื�อผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั 6งล่าสุด เมื�อ วันที�  
23 มีนาคม 2560 มีดงันี 6 

ลําดบัที� รายชื�อ จํานวนหุ้น ร้อยละของ 
จํานวนหุ้นทั 6งหมด 

1. กลุ่มลํ�าซาํ   
 1.1 บริษัท เอกภาวี จํากดั 584,158,113 25.79  
 1.2 นายไพโรจน์ ลํ�าซํา 37,368,481 1.65  
 1.3 นายธงชัย ลํ�าซํา 26,732,044 1.18  
 1.4 นายบรรยงค์ ลํ�าซาํ และ นางนาถฤด ีวีระเมธีกลุ 20,200,000 0.89  
 1.5 นางดวงฤทยั พุม่ชศูรี 12,793,200 0.57  
 1.6 ม.ร.ว.สาํอางวรรณ ลํ�าซาํ 11,816,931 0.52  
 1.7 นายเฉลมิโชค ลํ�าซาํ 9,876,688 0.44  
 รวมจาํนวนหุ้นที�ถอืโดยกลุ่มลํ�าซาํ 702,945,457 31.04  

2. นายเกียรติชยั ลมิปิโชติพงษ์ 113,187,955 5.00  
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จํากดั* 106,955,306 4.72  
4. นางจารุวรรณ วนาสนิ 62,088,700 2.74  
5. ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต์ 21,420,000 0.95  
6. นางเบญจวรรณ กมัปนาทแสนยากร 17,178,020 0.76  
7. XL INVESTMENTS LTD. 14,024,997 0.62 
8. นายไชยพร อาชากลุ 13,400,000 0.59  
9. นายสมชยั กมลรัตนพิบลู 12,000,000 0.53  
10. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ 

PORT 
11,387,335 0.50  

ที�มา: Loxley 
หมายเหต ุ 1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด เป็นบริษัทย่อยที�ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั 6งขึ 6น 

NVDR มีลกัษณะเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนโดยอตัโนมตัิ (Automatic List) ผู้ลงทนุใน NVDR 
จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เสมือนการลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท แต่ไม่มีสิทธิ
ในการออกเสยีงในที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

กรรมการ  : รายชื�อกรรมการของ Loxley มีดงันี 6 
ลาํดบั รายชื�อกรรมการ ตาํแหน่ง 
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1. นาย ไพโรจน ์ลํ�าซํา ประธานกรรมการ 
2. นาย ธงชยั ลํ�าซาํ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 
3. นาย สกิุจ หวั�งหล ี รองประธานกรรมการ 
4. นาย สรุช ลํ�าซาํ กรรมการผู้จดัการใหญ่ / กรรมการ 
5. นาย เฉลิมโชค ลํ�าซํา กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ / กรรมการ 
6. นาย ภมิูชาย ลํ�าซาํ กรรมการ 
7. นาย วสนัต์ จาติกวณิช กรรมการ 
8. นาย สบืตระกลู สนุทรธรรม กรรมการ 
9. นาย สรุพนัธ์ ภาษิตนิรันดร์ กรรมการ 

10. นาย สมภพ เจริญกลุ กรรมการ 
11. นาย ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ กรรมการ 
12. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ กรรมการอิสระ 
13. นาย หริส สตูะบตุร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
14. นาย ศภุวฒุ ิสายเชื 6อ กรรมการอิสระ 
15. นาย เรวตั ฉํ�าเฉลมิ กรรมการอิสระ 
16. นาย จรูญ ชินาลยั กรรมการตรวจสอบ 
17. นาย โชต ิโภควนิช กรรมการตรวจสอบ 

ที�มา: ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2.2 บริษัท ลีโอนิคส์ จํากัด 

ชื�อบริษัท : บริษัท ลีโอนิคส์ จํากดั 
เลขทะเบยีนนิตบิคุคล : 0105536121781 
ประเภทกิจการ : บริษัทจํากดั 
ลกัษณะการดาํเนนิธุรกิจ : วิจัยพัฒนาและผลิตอุปกรณ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์

อนรัุกษ์พลงังานที�มีคุณภาพระดับโลก ให้สามารถแข่งขันได้ทั 6งในตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ที�ตั 6งสํานกังาน : 113 หมู่ที� 5 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง 
ฉะเชิงเทรา 24130 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัและไมมี่ความสมัพนัธ์อื�นใดกบับริษัท 
ผู้ ถือหุ้น  : รายชื�อผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท ลโีอนิคส ์จํากดั มีดงันี 6 
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ลาํดบั ผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น(หุ้น) 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 
1.  นาง ปราณี เกรียงปรารถนา 499,997 99.9994 
2.  นาย สาํเริง เกรียงปรารถนา 1 0.0002 
3.  นาย สรุพล แสงทองสขุ 1 0.0002 
4.  นาง สรีุย์ โอโนะ 1 0.0002 

รวม 500,000 100.00 
ที�มา : กระทรวงพาณิชย์ 

กรรมการ  : รายชื�อกรรมการของ บริษัท ลีโอนคิส์ จํากดั มดีงันี 6 
 

ลาํดบั รายชื�อกรรมการ ตาํแหน่ง 
1. นาย สาํเริง เกรียงปรารถนา กรรมการ 
2. นาง ปราณี เกรียงปรารถนา กรรมการ 
3. นาย เดโช อภิญญาลาวณัย์ กรรมการ 
4. นาย สรุพล แสงทองสขุ กรรมการ 
5. นาย วฒุิพงศ์ สพุนธนา กรรมการ 
6. นาย วีระพนัธ์ พรทาบทอง กรรมการ 
7. นาย อรุณกิจ ซอสขุไพบลูย์ กรรมการ 
8. น.ส. สรุางค์ เกรียงปรารถนา กรรมการ 
9. นาง สรีุย์ โอโนะ กรรมการ 

ที�มา : กระทรวงพาณิชย์ 

คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัการพิจารณาและตรวจสอบข้อมลูของผู้ลงทนุ 

คณะกรรมการรับรองว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ Loxley และ Leonics คณะกรรมการได้

ดําเนินการด้วยความระมดัระวงั และเห็นว่าบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ มีศกัยภาพในการลงทนุในหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท 
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3. ความสมัพนัธ์กบับุคคลในวงจาํกดั 

บริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ยไม่มคีวามสมัพนัธ์ใดๆ กบับคุคลในวงจํากดั  

4. วัตถปุระสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนและแผนการใช้เงนิ 

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุให้แก่บุคคลในวงจํากัดในครั 6งนี 6 เพื�อใช้เป็นสว่นหนึ�งของค่าตอบแทนสาํหรับการ
เข้าซื 6อหุ้นสามญัของ L Solar 1 ซึ�งประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ กําลงัการผลติไฟฟ้า
ตามสญัญา 8 เมกะวตัต์ ที�อําเภอกบินทร์บรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ โดยบริษัทจะนําเงินทั 6งหมดที�ได้จากการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุ
ให้กับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในครั 6งนี 6 ไปใช้เพื�อเป็นเงินทนุสนบัสนนุการเข้าซื 6อกิจการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ L Solar 1 ของ QTCGP จากผลการศกึษาผลการดาํเนนิงานของโครงการในปัจจบุนั บริษัทคาดว่าจะต้องใช้เงินทนุ
เพื�อลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประมาณ 538.01 ล้านบาท แบ่งจ่ายเป็นเงินสดทั 6งสิ 6น 287.09 ล้านบาท 
และเป็นหุ้นซึ�งได้จากการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้กับบคุคลในวงจํากดั (Private Placement) เป็นมลูค่าทั 6งสิ 6น 250.93 ล้าน
บาท เนื�องจากการลงทนุดงักลา่วมีมลูค่าเงินลงทนุที�ค่อนข้างสงู การชําระคา่ซื 6อหุ้นสามญัของ L Solar 1 บางส่วนโดยการออก
และเสนอขายหุ้นสามญัให้กับ Loxley และ Leonics เป็นการช่วยลดภาระในการจัดหาแหล่งเงินทนุของบริษัทรวมถึงเป็นการ
สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจสาํหรับโอกาสการลงทนุอื�นๆ ในอนาคต 

สําหรับการออกหุ้นสามญัในสว่นที�ออกเพื�อรองรับการปรับสิทธิ ใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ QTC-W1 นั 6น เป็น
ผลมาจากการปรับสทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ QTC-W1 อนัเนื�องมาจากการที�บริษัท มีการการออกและเสนอขายหุ้นเพิ�ม
ทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั โดยวตัถปุระสงค์ของการเพิ�มทนุ และการใช้เงินทนุในสว่นที�เพิ�ม มีดงันี 6 

1) เพื�อรองรับการปรับสทิธิใช้สทิธิตามของใบสาํคญัแสดงสทิธิ QTC-W1 

2) เพื�อใช้เป็นแหล่งเงินทนุสําหรับการพฒันาโครงการต่างๆ ของบริษัท และการลงทุนในโครงการต่างๆ ใน
อนาคต 

3) เพื�อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

ทั 6งนี 6 รายละเอียดที�เกี�ยวข้องกบัโครงการ สามารถสรุปได้ดงันี 6 

(1) ลักษณะของ
โครงการ 

: โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวตัต์ ที�อาํเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 

(2) งบประมาณ
ที�คาดว่าจะ
ใช้ใน
เบื ,องต้น 

: 538.01 ล้านบาท ตามมลูคา่กิจการที�จะเข้าซื 6อ 
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(3) งบประมาณ
ทั ,งหมดที�
คาดว่า
จะต้องใช้
เพื�อให้
โครงการ
สามารถ
สร้างรายได้
ให้แก่บริษัท 

: - โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวัตต์ ซึ�งเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์มาแล้ว
ประมาณ 5 ปี ทั 6งนี 6 บริษัทมีแผนที�จะเข้าลงทนุในโครงการดงักล่าวด้วยงบประมาณ 538.01 ล้าน
บาท โดยการเข้าซื 6อหุ้นทั 6งหมดของ L Solar 1  

- สําหรับแหล่งเงินทุนในการเข้าลงทุนนั 6น QTCGP จะใช้แหล่งเงินทุนที�ได้รับการสนับสนุนจาก
บริษัท ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของ QTCGP โดย
บริษัท จะจดัหาเงินทนุเพื�อสนบัสนนุ QTCGP ดงักลา่ว จากแหลง่เงินทนุตา่งๆ ดงัต่อไปนี 6 
1) เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และ/หรือการออกตัvวแลกเงิน  

บริษัทจะจดัหาแหลง่เงินทนุจากวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และ/หรือการออกตัvวแลกเงินที�
มีวงเงินรวมของมูลค่าหน้าตัvวไม่เกิน 620,000,000 บาท เพื�อเสนอขายต่อนักลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงจํานวนไม่เกิน 10 ราย ทั 6งนี 6 จํานวนรายดงักล่าวนบัรวมจํานวนรายของนกัลงทนุ
ที�ลงทนุในตัvวแลกเงินที�ออกในครั 6งนี 6 รวมกบัจํานวนรายของนกัลงทนุในตัvวแลกเงินเดิมที�ยงัไม่
ถึงกําหนดอายุในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ โดยปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับ
สถาบนัการเงิน ควบคู่กับกับการติดต่อผู้ลงทนุที�คาดว่าจะมีความสนใจลงทุนในตัvวแลกเงิน
ของบริษัท 

สาํหรับความเป็นไปได้ในการจดัหาเงินทนุจากแหลง่เงินทนุจากวงเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงิน 
และ/หรือการออกตัvวแลกเงินนั 6น สําหรับเงินทุนจํานวน wxy.z{ ล้านบาท ที�จะต้องใช้ในวนัที�
เข้าทํารายการ จะเป็นการใช้เงินและได้รับคนืในช่วงเวลาค่อนข้างสั 6น จึงคาดว่ามีความเป็นไป
ได้สงูที�บริษัทจะสามารถจัดหาเงินทนุจํานวนดงักลา่วโดยการกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และ/
หรือการออกตัvวแลกเงินได้ครบถ้วนตามความต้องการใช้เงิน ส่วนเงินทนุจํานวน w|}.yz ล้าน
บาท ที�จะต้องใช้เพื�อชําระคืนตัvวสญัญาใช้เงินในเดือนธันวาคม wx~y นั 6น คาดว่าจะสามารถ
กู้ยืมจากสถาบันการเงินได้ โดยมีหลกัประกันที�เพียงพอ ซึ�งหลกัประกันดังกล่าว รวมถึงหุ้น
สามญัของ L Solar � ที�จะได้มาจากการทํารายการในครั 6งนี 6 สําหรับตัvวแลกเงินนั 6น บริษัทคาด
ว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ลงทนุและสามารถเสนอขายตัvวแลกเงินได้ตามมลูค่าที�ต้องการ 

2) แหลง่เงินทนุอื�น 

ทั 6งนี 6 หากไม่สามารถจัดหาแหลง่เงินทนุจากแหลง่เงินทนุจากวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
และ/หรือการออกตัvวแลกเงิน ตามข้อ �) ได้ครบถ้วน บริษัท อาจพิจารณาจัดหาเงินทุน
เพิ�มเติม จากแหลง่เงินทนุใดๆ ดงัตอ่ไปนี 6 โดยพจิารณาถึงความเหมาะสมทั 6งในด้านระยะเวลา
ที�ต้องการใช้เงิน เงื�อนไขที�เกี�ยวข้อง ต้นทนุของเงินทนุจากแหล่งที�จะนํามาใช้ และผลกระทบ
ต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน ตลอดจนความเพียงพอของเงินทนุหมนุเวียนที�จะใช้ใน
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การดาํเนนิงานของบริษัท  

(1) เงินที�จะได้รับจากการใช้สทิธิซื 6อหุ้นสามญัของบริษัท ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ QTC-W1   

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ QTC-W� มีราคาใช้สิทธิที� �y บาทต่อหุ้น ซึ�งภายหลงัการปรับสิทธิ
แล้วจะเท่ากับ z.|| บาทต่อหุ้น ทั 6งนี 6 ราคาใช้สิทธิดงักลา่วยงัตํ�ากว่าราคาตลาดถวัเฉลี�ย
ถ่วงนํ 6าหนกัของหุ้นสามญัของบริษัทย้อนหลงั } วนัทําการ ก่อนวันที�คณะกรรมการมีมติ
ให้เสนอวาระต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อขออนมุตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุ โดย
ราคาตลาดของหุ้นสามัญดังกล่าวมีราคาหุ้นละ �{.xz บาท จึงมีความเป็นไปได้ที�ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ QTC-W� จะใช้สิทธิซื 6อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในวนัใช้สทิธิในเดือน
กนัยายน wx~y โดยหากผู้ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ QTC-W� ทกุรายจะใช้สิทธิทั 6งหมดเพื�อ
ซื 6อหุ้นสามญัของบริษัท บริษัทจะได้รับเงินรวมประมาณ ~}x.�y ล้านบาท 

อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้ที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ QTC-W� จะมาใช้สิทธิในเดือน
กันยายนเพียงบางราย ประกอบกบัในปี wx~y บริษัทจะมีความต้องการเงินทุนอื�นๆ ซึ�ง
รวมถงึเงินค่าหุ้นสามญัของ GEPT ดงันั 6น เงินที�จะได้รับจากการใช้สิทธิซื 6อหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ QTC-W� จึงอาจนาํมาใช้เพื�อชําระเงินค่าหุ้นสามญัของ 
L Solar � ได้เพียงบางสว่นเท่านั 6น 

 

(2) เงินกู้ยืมจากบคุคลภายนอก 

การจัดหาเงินกู้ยืมจากบคุคลภายนอก ที�ไม่ใช่สถาบันการเงิน รวมถึงการจัดหาเงินกู้ยืม
จากผู้ลงทนุรายใหญ่ (High Net Worth) ซึ�งจะต้องมีการเจรจารายละเอียดเงื�อนไขในการ
กู้ ยืมเงินระหว่างกนั ซึ�งอาจมีการกําหนดหลกัประกนัในการกู้ยืม การจัดหาแหล่งเงินทุน
ในข้อนี 6 ยงัคงมีความไม่แน่นอน ขึ 6นอยู่กบัผลการเจรจา 

(3) แหลง่เงินทนุจากภายในบริษัท 

ทั 6งนี 6 เมื�อพิจารณาความต้องการใช้เงินเทียบกับแหล่งเงินทุนภายในบริษัทพบว่าในปี 
wx~y บริษัทจะมีความต้องการเงินทุนทั 6งหมดประมาณ }~x.~z ล้านบาท ซึ�งรวมเงิน
จํานวน x{|.y� ล้านบาท ซึ�งจะต้องใช้ในครั 6งนี 6 ตามรายละเอียดในตารางด้านลา่ง 

เงนิทุน ช่วงเวลาที�คาดว่าจะมี
ความต้องการใช้เงนิ 

จาํนวน  
(ล้านบาท) 

เงินค่าหุ้นสามญัของบริษัท พลงังานเพื�อโลกสเีขียว  เมษายน 2560 52.08 
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(ประเทศไทย) จํากดั (“GEPT”) งวดที� 1 (1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) 
เงินค่าหุ้นสามญัของ GEPT งวดที� 2 (2 ล้านเหรียญสหรัฐ) มิถนุายน 2560 67.84 
เงินมดัจําค่าหุ้นของ L Solar 1 สงิหาคม 2560 15.00 
ชําระคนืตัvวแลกเงินเดิม สงิหาคม 2560 40.00 
เงินค่าหุ้นสามญัเพิ�มทนุใน GEPT สงิหาคม 2560 4.51 
ชําระเงินคา่หุ้นสามญัของ L Solar 1 ครั 6งที� 1* กนัยายน 2560 250.93 
ชําระคนืตัvวสญัญาใช้เงินเพื�อชําระเงินค่าหุ้นสามญัของ L Solar 1 
ส่วนที�เหลอื 

ธันวาคม 2560 272.09 

เงินค่าหุ้นสามญัของ GEPT งวดสดุท้าย (1.879 เหรียญสหรัฐ ที�
อตัราแลกเปลี�ยน 33.6586 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ -  
ข้อมลูจาก ธนาคารแหง่ประเทศไทย วนัที� 26 ก.ค. 60) 

ธันวาคม 2560 63.24 

รวมเงนิลงทุนทั ,งหมด 765.69 

หมายเหต ุ *เมื�อผู้ขายได้รับเงินจํานวนดงักลา่วแล้ว จะนําเงินดงักลา่วมาชําระค่าหุ้นเพิ�มทนุของบริษัทในทนัที 

 

สําหรับแหล่งเงินทุนภายในบริษัทนั 6น ณ วันที� 31 มีนาคม 2560 
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด และเงินลงทนุชั�วคราว
รวมอยู่ 204.93 ล้านบาท ซึ�งอาจสามารถนํามาใช้ชําระเงินตาม
ความต้องการใช้เงินได้เพียงบางสว่นเท่านั 6น 

ทั 6งนี 6 จากแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนดังกล่าวข้างต้นทั 6งหมด 
คณะกรรมการเชื�อว่าบริษัทฯ และ QTCGP จะสามารถจัดหาแหล่ง
เงินทนุมาได้อยา่งเพยีงพอ 

(4) สถานะและ
ความ
คืบหน้าของ
โครงการ 

: - โครงการได้เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์มาตั 6งแต่วันที� 2 ธันวาคม 2554 เพื�อผลิตไฟฟ้าภายใต้
สญัญาซื 6อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค (“กฟภ.”) ตามโครงการรับซื 6อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายเล็กมาก (“สญัญาซื 6อขายไฟฟ้า”)  

- สญัญาซื 6อขายไฟฟ้า มีอายสุญัญา 5 ปี และต่ออายไุด้ครั 6งละ 5 ปี โดยอตัโนมตัิ และให้มีผลบงัคบั
จนกว่าจะมีการยตุิสญัญาโดยกรณีดงัตอ่ไปนี 6 
- บริษัทยื�นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึง กฟภ. แสดงความประสงค์ที�จะยุติการซื 6อขาย

ไฟฟ้าโดยการยกเลกิสญัญา  
- หากคู่สญัญาฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดไม่ปฏิบตัิตามสญัญาข้อหนึ�งข้อใด ให้อีกฝ่ายหนึ�งทําหนังสือ
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แจ้งให้ฝ่ายนั 6นดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อกีฝ่ายหนึ�งมีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 
- โครงการได้รับส่วนเพิ�มราคารับซื 6อไฟฟ้า (Adder) สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนใน

อตัรา 8.0 บาทตอ่กิโลวตัต์-ชั�วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเริ�มดําเนนิการเชิงพาณิชย์ 
(5) ความเสี�ยง

จากการ
ดาํเนิน
โครงการ   

: - ความเสี�ยงจากแสงอาทิตย์มีความเข้มของแสงน้อยกว่าปกติและการเปลี�ยนแปลงของสภาพ
ภมิูอากาศ  
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ต้องพึ�งพงิแสงอาทติย์ในการผลติไฟฟ้าเป็นหลกั หากแสงอาทิตย์
มีความเข้มแสงน้อยกว่าปกติ หรือเกิดเหตุการณ์สภาพอากาศแปรปรวน อาจจะส่งผลให้
โรงไฟฟ้าของ L Solar 1 ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามที�คาดการณ์ไว้ ซึ�งอาจส่งผลถึงรายได้
จากการขายไฟฟ้าของ L Solar 1 และผลตอบแทนที� QTCGP และบริษัท จะได้รับ ดงันั 6น L 
Solar 1 
 จึงมีความเสี�ยงจากการที�แสงอาทิตย์มีความเข้มของแสงน้อยกว่าปกติและการเปลี�ยนแปลง
ของสภาพภมิูอากาศ  
แนวทางแก้ไข: ความเสี�ยงดงักลา่วเกิดจากสภาพภมิูอากาศตามธรรมชาติ ซึ�งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุม อย่างไรก็ดี ในการเจรจาตกลงราคากันระหว่างคู่สัญญา 
บริษัท ได้คํานึงถึงความเสี�ยงดังกล่าวแล้ว โดยหากพิจารณาถึงผลการ
ดําเนินการของ L Solar 1 ในอดตีตั 6งแต่เริ�มดําเนินการเชิงพาณิชย์ จะเห็นได้
ว่า L Solar 1 มีผลกําไรจากการดําเนินงานอย่างสมํ�าเสมอ 

- ความเสี�ยงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เสื�อมสภาพเร็วกวา่ที�คาดการณ์ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นหนึ�งในอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีการเสื�อมสภาพเร็วกว่าปกติ อาจส่งผลต่อปริมาณ
พลงังานไฟฟ้าที�ผลิตได้ โดยอาจทําให้ผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อ
ผลการดําเนินงานของ L Solar 1 รวมถึงผลตอบแทนที� QTCGP และบริษัท จะได้รับ 

แนวทางแก้ไข: หากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของ L Solar 1 ผลติไฟฟ้าได้ในปริมาณตํ�า
กว่าที�ผู้ ผลติแผงเซลล์แสงอาทิตย์รับประกัน (Energy Output Warranty) 
ผู้ ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะเปลี�ยนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือชดเชย
ความเสยีหายตามเงื�อนไขที�ระบใุนเงื�อนไขการรับประกันผลิตภณัฑ์ให้แก่ L 
Solar 1 ตามสตูรการคํานวณที�กําหนดในสญัญา โดย DuPont (Shenzhen) 
Manufacturing Limited (“DuPont”) ซึ�งเป็นผู้ผลติแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที� L 
Solar 1 ใช้อยู่จะชดเชยความเสียหายดงักลา่วให้แก่ L Solar 1 โดยการ
ซ่อมแซมหรือเปลี�ยนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที�ผลิตปริมาณไฟฟ้าได้ตํ�ากว่า
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ปริมาณที�ผู้ ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์รับประกัน อย่างไรก็ดี ที�ผ่านมา L 
Solar 1 ได้รับการชดเชยจาก DuPont ในรูปแบบของเงินสดเนื�องจาก 
DuPont  

เลกิประกอบธรุกิจแผงเซลล์แสงอาทติย์แล้วตั 6งแต ่ปี 2557   

- ความเสี�ยงจากการแผงเซลล์แสงอาทติย์มีระยะเวลาคุ้มครองน้อยกว่าอายโุครงการ 
ปัจจุบัน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ของ L Solar 1 ยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกันสําหรับ
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าจาก DuPont ทั 6งนี 6ประกันดงักล่าวจะสิ 6นสดุลงภายใน 25 ปี 
นบัจากวนัที�แผงถกูจดัสง่ ซึ�งระยะเวลาในการรับประกันคาดว่าจะหมดลงประมาณปี 2578 – 
2579 ซึ�งอาจอยู่ในระหว่างที�สญัญาซื 6อขายไฟฟ้าระหว่าง L Solar 1 กับ กฟภ. (“สญัญาซื 6อ
ขายไฟฟ้า”) ยงัคงมีผลใช้บงัคบั เนื�องจากมีการตอ่สญัญาซื 6อขายไฟฟ้าออกไป ดงันั 6น L Solar 
1 จึงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมจากการซื 6อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใหม่  
แนวทางแก้ไข:  ในการเจรจาตกลงราคากันระหว่างคู่สญัญา บริษัท ได้คํานึงถึงความเสี�ยง

ดงักลา่วแล้ว  

- ความเสี�ยงเกี�ยวกบัประสทิธิภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลติไฟฟ้า 
ปัจจัยที�มีผลต่อประสิทธิภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ L Solar 1 
ประกอบไปด้วยหลายปัจจัย เช่น ประสิทธิภาพและอายกุารใช้งานของอุปกรณ์หลกัในการ
ผลิตไฟฟ้าน้อยกว่าที�คาดการณ์ การสญูเสียที�เกิดขึ 6นในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ประสิทธิภาพ
ในการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงจากสภาพอากาศร้อน การที�โรงไฟฟ้าต้อง
หยดุการผลิตไม่ว่าจะมีสาเหตจุากปัจจัยภายใน เช่น ปัญหาด้านเทคนิคในกระบวนการผลิต
ไฟฟ้า หรือปัจจัยภายนอก เช่น ระบบสายส่งของการไฟฟ้าไม่เสถียรหรือต้องหยุดซ่อมบํารุง 
หรือปริมาณไฟที�สง่เข้าสูร่ะบบสายส่งเกินความต้องการทําให้ L Solar 1 ไม่สามารถส่งไฟเข้า
ระบบสายสง่ได้ เป็นต้น 
 
 
แนวทางแก้ไข:  L Solar 1 ได้มีการบริหารจัดการความเสี�ยงเกี�ยวกับประสิทธิภาพและ

เสถียรภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้าโดย (1) จัดให้มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ของ Leonics เพื�อให้
สามารถระบุและแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ 6นได้อย่างรวดเร็วและดําเนินการให้
โรงไฟฟ้ากลบัมาจําหนา่ยไฟฟ้าได้ตามปกติ และ (2) จัดให้มีการตรวจสอบ
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และซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้มั�นใจได้ว่าการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

- ความเสี�ยงจากการต้องจดัซื 6อแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากผู้ผลติรายอื�นนอกจาก DuPont 
ปัจจุบนั เนื�องจาก DuPont เลิกประกอบธุรกิจแผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้วตั 6งแต่ ปี 2557  L 
Solar 1 จึงไม่สามารถจดัซื 6อแผงเซลล์แสงอาทิตย์จาก DuPont ได้อีก ซึ�งในกรณีที� L Solar 1 
ต้องจัดซื 6อแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพิ�มเติม จากผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์รายอื�น L Solar 1 
อาจจําเป็นต้องปรับอปุกรณ์และเครื�องจักรอื�นๆ เช่น Inverter เพื�อให้สามารถรองรับลกัษณะ
ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที�แตกต่างจากของ DuPont 
แนวทางแก้ไข:  L Solar 1 ได้มีการเก็บสํารองแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของ DuPont ไว้จํานวน

หนึ�ง สาํหรับการใช้งานทดแทนในกรณีที�มีความเสยีหายเกิดขึ 6นต่อแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที�ใช้งานอยู่ ซึ�งคาดว่าน่าจะเพียงพอต่อการดําเนินการของ L 
Solar 1 ต่อไปในอนาคต ทั 6งนี 6 ในกรณีที�มีความเสียหายเกิดขึ 6นจริงใน
อนาคต QTCGP จะพิจารณาความสมเหตสุมผลและความคุ้มค่าของการ
ลงทนุเพิ�มเติมดงักล่าวในขณะนั 6น ตามความเหมาะสมต่อไป นอกจากนี 6ใน
การเจรจาตกลงราคากันระหว่างคู่สัญญา บริษัท ได้คํานึงถึงความเสี�ยง
ดงักลา่วแล้ว  

- ความเสี�ยงเกี�ยวกบัความต่อเนื�องของการดําเนินงาน 
ผู้บริหารของ L Solar 1 สว่นใหญ่เป็นพนกังานของ LOXLEY ซึ�ง  
L Solar 1 จ่ายค่าบริการรายเดือนให้แก่ LOXLEY และภายหลงัการเข้าทํารายการ ผู้บริหาร
ดงักลา่วอาจต้องออกจากตาํแหนง่เพื�อกลบัไปปฏิบตัิหน้าที�ที� LOXLEY อาจสง่ผลกระทบทาง
ลบต่อผลการดําเนินงานของ L Solar 1 รวมถึงผลตอบแทนที� QTCGP และบริษัท จะได้รับ 

แนวทางแก้ไข: QTCGP อยู่ระหว่างเจรจาเข้าทําข้อตกลงกับ LOXLEY ในการรับบริการ
จากพนกังานดงักลา่ว เพื�อให้พนกังานดงักลา่วดาํรงตําแหน่งและปฏิบตัิงาน
ใน L Solar 1 ต่อไป เพื�อให้ L Solar 1 มีความต่อเนื�องในการดําเนินงาน
ภายหลงัจากการเข้าลงทนุ อย่างไรก็ดี หากมีเหตสุดุวิสยัที�ทําให้ฝ่ายจดัการ
ของ L Solar 1 ไม่สามารถบริหารงานต่อไปได้ QTCGP อาจพิจารณาจ้าง 
Operation & Maintenance Engineer (O&M)  ที�มีความชํานาญด้าน

โรงไฟฟ้าเข้ามาบริหารจดัการ 
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(6) ความเสี�ยง
จากการเข้า
ทาํสัญญา 

 - ความเสี�ยงในการวางเงินมดัจํา 
ผู้ขายจะคืนเงินมดัจําให้กบัผู้ซื 6อในกรณีที�สญัญาถกูยกเลิกก่อนวนัเข้าทํารายการ หรือ ในกรณีที�
วนัทาํรายการไมส่ามารถเกิดขึ 6นได้ ตามรายละเอียดที�ระบไุว้ในสญัญา ซึ�งรวมถึงการไม่ได้รับการ
อนญุาตที�เกี�ยวข้องจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยในกรณีนี 6 ได้แก่ การอนญุาตเสนอขายหุ้นที�ออก
ใหม่ต่อบคุคลในวงจํากัด (โปรดพิจารณารายละเอียดของสญัญาซื 6อขายหุ้น ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย
ลําดบัที� � ที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 6งที� w/wx~y) ทั 6งนี 6 ในกรณีที�ไม่
เป็นไปตามเงื�อนไขดงักล่าว QTCGP มีความเสี�ยงที�จะไม่ได้รับเงินมดัจําคนื 

แนวทางแก้ไข: การดําเนินการสําคญัภายหลงัวนัเข้าทํารายการมีเพียงการชําระเงินคืนตัvว
สญัญาใช้เงิน ซึ�ง QTCGP จะเร่งดําเนินการจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุน
โดยเร็ว 

 
- ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการจดัหาเงินทนุ 

เนื�องจาก มลูค่าของสิ�งตอบแทนที�ต้องชําระให้กับผู้ขายหุ้นสามญัของ L Solar 1 สงูกว่าปริมาณ
เงินสดที�มีอยู่ภายในกิจการ และการดําเนินการจัดหาแหล่งเงินทนุของ QTCGP นั 6น ยงัอยู่ใน
ระหว่างการดําเนินการ ซึ�งยงัไม่ได้ข้อสรุปที�ชดัเจน 
แนวทางแก้ไข: QTCGP จะเร่งดําเนินการจดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทนุโดยเร็ว ทั 6งนี 6 หาก 

QTCGP ไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ QTCGP จะไม่ได้รับเงินมัดจําคืน 
เนื�องจากไม่เข้าเงื�อนไขต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัคืนเงินมดัจํา เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมร่วมกันโดยคู่สญัญาให้ยกเลกิสญัญาก่อนวนัเข้าทาํรายการ  

- ความเสี�ยงหากที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 6งที� 2/2560 ไม่อนมุติัการเข้าทํารายการซื 6อหุ้นสามญั
ของ L Solar 1 รวมถึงการดําเนินการที�เกี�ยวข้อง 
เนื�องจากการการเข้าทํารายการซื 6อหุ้นสามญัของ L Solar � รวมถึงการดําเนินการที�เกี�ยวข้อง 
ต้องได้รับการอนมุตัิจากที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 6งที� w/wx~y ทั 6งนี 6 หากที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครั 6งที� w/wx~y มีมติไม่อนมุตัิการเข้าทํารายการดงักล่าว บริษัทจะไม่ได้รับเงินมดัจําจํานวน 15 
ล้านบาท คืนจากผู้ขาย เนื�องจากไม่เข้าเงื�อนไขที�จะได้รับเงินมดัจําคืนตามสญัญาซื 6อขายหุ้น 

5. ข้อมูลเกี�ยวกบัผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นที�เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อบุคคลใน
วงจาํกดั 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น วิธีการคํานวณ 
1. การลดลงของสัดส่วนการถือ

หุ้น(Control Dilution) 
=  (จํานวนหุ้นที�เสนอขายครั 6งนี 6)/(จํานวนหุ้นชําระแล้ว + จํานวนหุ้นที�เสนอขายครั 6งนี 6) 
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น วิธีการคํานวณ 
=  20,910,475/(270,000,000+20,910,475) 
= 20,910,475/290,910,475 
= ร้อยละ 7.19 

2. การลดลงของราคา 
(Price Dilution) 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย1)/ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
=  (13.59-13.47)/13.59 
= ร้อยละ 0.84 

  
3. การลดลงของกําไรต่อหุ้น 

(Earning Per Share 
Dilution) 

ไม่สามารถคํานวณได้เนื�องจากบริษัทมีผลการดําเนนิงานติดลบ 

หมายเหต ุ 1. ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จํานวนหุ้น paid-up) + (ราคาเสนอขาย x จํานวนหุ้นที�เสนอขายครั 6งนี 6)   
                                        จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นที�เสนอขายครั 6งนี 6 
= (13.59 x270,000,000) + (12.00 x 20,910,475)   
                                   (270,000,000+20,910,475) 
= 13.47 

จากตารางข้างต้นผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นที�เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุต่อบคุคลในวงจํากัดในด้าน
การลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 7.19 และการลดลงของกําไรต่อหุ้น (Earning Per Share 
Dilution) เท่ากับร้อยละ 0.84 อย่างไรก็ดี ถึงแม้ผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบผลกระทบดงักล่าวจากการเข้าทํารายการ อตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทนุ (“EIRR”) หากคํานวณโดยใช้ราคาซื 6อขายหุ้นของ L Solar � ที� x{|.y� ล้านบาท EIRR จะเท่ากบั
ร้อยละ �.~{ แต่ในกรณีที�คํานวณโดยใช้ช่วงราคายตุิธรรมที� �z| – ~~} ล้านบาท EIRR จะเท่ากบัร้อยละ �.x| – x.|}  

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึง EIRR ที�ร้อยละ 4.63 ซึ�งตํ�ากว่าผลตอบแทนที�คาดหวงั ซึ�งในกรณีนี 6ได้แก่ต้นทนุถัว
เฉลี�ยถ่วงนํ 6าหนกัของเงินทนุ (“WACC”) ที�ช่วงร้อยละ 6.14 – 6.88 อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึง
ผลประโยชน์จากการเข้าทํารายการในด้านอื�นๆ โดยประโยชน์ดงักลา่ว รวมถึงการช่วยทําให้สามารถขยายธุรกิจเพื�อให้การ
เติบโตอย่างมั�นคง และเพิ�มความมั�นคงของรายได้ อีกทั 6งยงัเป็นการลดความเสี�ยงจากการพึ�งพารายได้จากการประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว รวมทั 6งยงัเป็นไปตามนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ที�บริษัท และ/หรือบริษัท
ย่อยของบริษัท จะลงทนุในธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและจะเพิ�มมลูค่าของบริษัท นอกจากนี 6 เนื�องจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ของ L Solar �เป็นโครงการที�ดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ตั 6งแต ่w ธันวาคม wxx� จึงทําให้ไม่มีความเสี�ยง
จากการดําเนินการก่อสร้างหรือพฒันาโครงการ เมื�อเปรียบเทียบกบักรณีโรงไฟฟ้าที�ยงัไม่เปิดดาํเนนิการเชิงพาณิชย์ 

สําหรับประโยชน์ที�บริษัทจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจํากดั ได้แก่ Loxley และ Leonics 
นั 6น คอื ทาํให้ได้พนัธมิตรทางธุรกิจ ในลกัษณะของ Strategic Shareholders ซึ�งบคุคลในวงจํากดัทั 6งสองรายต่างก็เป็นผู้ ถือหุ้น
เดิมใน L Solar � จึงมีความรู้และประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ L Solar � รวมทั 6งโอกาสในการ
ขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต ทั 6งนี 6 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าธุรกิจหลกัด้านเทคโนโลยี ของ Loxley บางธุรกิจอาจมี
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สว่นสนบัสนนุการทําธุรกิจของบริษัท นอกจากนี 6ด้วยความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารกิจการขนาดใหญ่ที�ดําเนิน
ธุรกิจต่อเนื�องมายาวนาน Loxley จึงจัดเป็นผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์หรือมีส่วนช่วยสนับสนนุธุรกิจของ
บริษัท นอกจากนี 6 จากการเข้าทําสญัญาซื 6อขายหุ้นในครั 6งนี 6 Loxley จะได้สทิธิในการส่งกรรมการเข้ามาเป็นตวัแทนในบริษัท  
� ราย ซึ�งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ ที� Loxley เสนอเข้ามาเป็นตัวแทนดงักล่าว น่าจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที�
เหมาะสม และจะสามารถช่วยสนบัสนุนธุรกิจของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าต่อไป สาํหรับ Leonicsนั 6น คณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นว่าธุรกิจของ Leonics มีความเกี�ยวข้องซึ�งเป็นจะประโยชน์และสามารถมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัท 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งเครื�องแปลงกระแสไฟฟ้าที�ใช้อยู่ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของ L Solar � นั 6นใช้เทคโนโลยี
ของ Leonics 

ในทางตรงกนัข้าม การตดัสนิใจไม่เข้าลงทนุในหุ้นของ L Solar � อาจทาํให้บริษัท เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทน
จากการลงทนุ การพฒันาและขยายศกัยภาพในธุรกิจไฟฟ้า ตลอดจนการได้รับการสนบัสนนุจากพนัธมิตรทางธุรกิจ ซึ�งยงัไม่
สามารถประเมินค่าเป็นตวัเลขที�ชดัเจนได้ 

6. เงื�อนไขหรือข้อตกลงอื�นใดที�สาํคญัที�ทาํกับบุคคลในวงจาํกดั 

-ไม่มี- 

7. โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัท 

รายชื�อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนครั 6งล่าสดุ เมื�อวนัที� 5 กรกฎาคม 2560 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 6 

 
รายชื�อผู้ ถือหุ้น 

จาํนวนหุ้นก่อน 
การเสนอขาย 
หุ้นเพิ�มทนุ 

ร้อยละ 
 

รายชื�อผู้ ถือหุ้น 
จาํนวนหุ้นหลัง 
การเสนอขาย 
หุ้นเพิ�มทนุ1 

ร้อยละ 

1. 1.1 Mr.Chanthanome Phommany 42,500,000 15.74 1. 1.1 Mr.Chanthanome Phommany 42,500,000 15.74 

  1.2 Mr.Thatnakhone Thammavong 42,500,000 15.74   1.2 Mr.Thatnakhone Thammavong 42,500,000 15.74 
  1.3 นายสถิตย์ลิ�มพงศ์พนัธุ์ 40,000,000 14.81   1.3 นายสถิตย์ลิ�มพงศ์พนัธุ์ 40,000,000 14.81 

  รวมจาํนวนหุ้นที�ถือโดยกลุ่มนักลงทนุ 125,000,000 46.30   รวมจาํนวนหุ้นที�ถือโดยกลุ่มนักลงทนุ 126,500,000 46.85 

2. กลุ่มนายพูลพิพัฒน์ตันธนสิน     2. กลุ่มนายพูลพิพัฒน์ตันธนสิน     
 2.1 น.ส.ศศิกาญจน์  ตนัธนสิน 22,000,000 8.15  2.1 น.ส.ศศิกาญจน์  ตนัธนสิน 22,000,000 8.15 

  2.2 นายพชัรพงศ์  ตนัธนสิน 716,000 0.27   2.2 นายพชัรพงศ์  ตนัธนสิน 716,000 0.27 
  2.3 นางอลิศรา  เจริญวานิช 602,600 0.22   2.3 นางอลิศรา  เจริญวานิช 602,600 0.22 
  2.4 นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสิน 598,600 0.22   2.4 นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสิน 598,600 0.22 

  
รวมจาํนวนหุ้นที�ถือโดยกลุ่มนายพูล
พิพัฒน์ตันธนสิน 

23,917,200 8.86   
รวมจาํนวนหุ้นที�ถือโดยกลุ่มนายพูล
พิพัฒน์ตันธนสิน 

23,917,200 8.86 

3. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED2 19,000,000 7.04 3. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED2 19,000,000 7.04 

4. นาย วิชาญ วชิรพงศ์ 18,085,400 6.70 4. นาย วิชาญ วชิรพงศ์ 18,085,400 6.70 

5. น.ส. แคทรียา บีเวอร์ 16,000,000 5.93 5. Loxley 17,019,702 6.30 

6. บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 10,372,100 3.84 6. น.ส. แคทรียา บีเวอร์ 16,000,000 5.93 
7. นาย นวพล สวนใจเย็น 6,250,000 2.31 7. บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 10,372,100 3.84 
8. นายพีรณฏัฐ์ ตนัติพจน์ 6,000,000 2.22 8. นาย นวพล สวนใจเย็น 6,250,000 2.31 
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รายชื�อผู้ ถือหุ้น 

จาํนวนหุ้นก่อน 
การเสนอขาย 
หุ้นเพิ�มทนุ 

ร้อยละ 
 

รายชื�อผู้ ถือหุ้น 
จาํนวนหุ้นหลัง 
การเสนอขาย 
หุ้นเพิ�มทนุ1 

ร้อยละ 

9. นายวิชยั วชิรพงศ์ 4,011,500 1.49 9. นายพีรณฏัฐ์ ตนัติพจน์ 6,000,000 2.22 
10. น.ส. วรรณี บญุยสิริวฒัน์ 2,532,000 0.94 10. นายวิชยั วชิรพงศ์ 4,011,500 1.49 

 Loxley 0 0.00 11. Leonics 3,890,773 1.44 

 Leonics 0 0.00 12. น.ส. วรรณี บญุยสิริวฒัน์ 2,532,000 0.94 
11. อื�นๆ 38,831,800 14.38 13. อื�นๆ 37,331,800 13.83 

 รวม 270,000,000 100.00  รวม 290,910,475 100.00 

หมายเหตุ  

1. จํานวนหุ้นหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุเป็นจํานวนหุ้นที�จดัทําโดยมีสมมติฐานวา่ผู้ ถือหุ้นรายอื�นไมไ่ด้มีการเปลี�ยนแปลงการถือหุ้นจากข้อมลู ณ วนัปิดสมดุทะเบยีน
ครั 6งลา่สดุ เมื�อ วนัที� 5 กรกฎาคม 2560 ปรับปรุงด้วยจํานวนหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�จะเสนอขายต่อบคุคลในวงจํากดัในครั 6งนี 6 ดงันั 6น จํานวนรวมของหุ้นหลงัการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ�มทนุจะเทา่กบัจํานวนหุ้นที�ชําระแล้วเดิมจํานวน 270,000,000 หุ้น รวมกบัจํานวนหุ้นที�จํานวนหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�จะเสนอขายต่อบคุคลในวงจํากดัในครั 6งนี 6จํานวน 

20,910,475 หุ้น รวมเป็น  290,910,475 หุ้น  
 

8. กรรมการ และ/หรือ ผู้ถอืหุ้นที�มส่ีวนได้เสีย 

-ไม่มี- 

9. เงื�อนไขในการเข้าทาํรายการ 

สญัญามีการกําหนดเงื�อนไขบงัคบัก่อนซึ�งคูส่ญัญาแต่ละฝ่ายมหีน้าที�ต้องดําเนนิการให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี 6 

หน้าที�ของผู้ขาย 

- ผู้ขายแต่ละรายจะต้องได้รับการยนิยอมที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินการตามสญัญาซื 6อขายหุ้นของ L Solar 1 

หน้าที�ของบริษัท  

- บริษัทจะต้องได้รับการอนมุตัิที�เกี�ยวข้องจากที�ประชมุวิสามญัผู้ถือครั 6งที� 2/2560 
- บริษัทต้องได้รับการอนมุตัทิี�เกี�ยวข้องจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 
- บริษัทจะต้องแต่งตั 6งบุคคลซึ�งได้รับการเสนอชื�อโดย LOXLEY เป็นกรรมการของบริษัท โดยกําหนดให้มีผล

ตั 6งแตว่นัเข้าทํารายการ 
- บริษัทจะต้องดําเนินการเพิ�มทนุจดทะเบียนและจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เพื�อให้สามารถออกและเสนอ

ขายหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่ LOXLEY และ LEONICS ในจํานวนและเงื�อนไขที�กําหนดในสญัญา 

หน้าที�ของผู้ขายและ QTCGP 

- L Solar 1 และ LOXLEY จะต้องเข้าทาํสญัญาบริการ Transitional Service Agreement ตามเงื�อนไขที�ตกลง
กนัระหว่าง QTCGP และ LOXLEY 
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10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

10.1 เหตุผลและความจาํเป็นของการเพิ�มทุนรวมทั ,งในการเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ให้บุคคลใน
วงจาํกดั 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เพื�อสนบัสนนุการเข้าลงทนุในในธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ กําลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวตัต์ ที�อําเภอกบินทร์บรีุ จังหวัดปราจีนบรีุ 

ของ QTCGP ซึ�งเป็นบริษัทย่อยที�บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทนุชําระแล้ว มีความเหมาะสมและมีประโยชน์

ต่อบริษัท และเพื�อให้การเข้าทํารายการดงักล่าวประสบผลสําเร็จ บริษัทมีความจําเป็นที�จะต้องดําเนินการเพิ�มทนุ

จดทะเบียน รวมทั 6งการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้กับ Loxley และ Leonics เพื�อใช้เป็นส่วนหนึ�งของ

ค่าตอบแทนสําหรับการเข้าซื 6อหุ้นสามญัของ L Solar 1 เพื�อลงทนุในธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ดงักลา่ว 

10.2 ธุรกจิของบุคคลในวงจาํกดัมคีวามเกี�ยวข้องซึ�งเป็นประโยชน์กับบริษัทหรือ บุคคลในวงจาํกัดมี
ความรู้หรือประสบการณ์ที� เป็นประโยชน์หรือมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทหรือไม่ 
อย่างไร 

บคุคลในวงจํากดัทั 6งสองราย ได้แก่ Loxley และ Leonics เป็นผู้ ถือหุ้นเดมิใน L Solar 1 จึงมีความรู้และ
ประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของ L Solar 1 รวมทั 6งโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไป
ในอนาคต รายละเอยีดเกี�ยวกบัธุรกิจ ความรู้ หรือประสบการณ์ของบคุคลวงจํากดัดงักลา่ว สามารถสรุปได้ดงันี 6 
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Loxley 

เป็นบริษัทที�ประกอบกิจการมานานกว่า 77 ปี เดิมชื�อ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไรซ์ กัมปะนี (กรุงเทพฯ) จํากัด  
จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเริ�มทําการซื 6อขายในตลาดหลกัทรัพย์ตั 6งแต่วนัที� 25 มกราคม 
2537 มีบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมรวม 31 แห่ง มีบริษัทร่วมทางตรงและทางอ้อม 14 แห่ง มีกิจการร่วมค้า
ทางตรงและทางอ้อม 6 แห่ง (ที�มา : 56-1) โดยธุรกิจหลกัของ Loxley แบง่เป็น 4 ส่วน คือ  

1) ธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นผู้ ให้บริการครบวงจรตั 6งแต่การสํารวจ ออกแบบ ติดตั 6ง วางโครงข่าย 
พฒันาระบบตามความต้องการของลกูค้า บํารุงรักษา รวมทั 6งให้คําปรึกษาสําหรับงานสารสนเทศและโทรคมนาคม 
งานระบบโครงสร้างพื 6นฐาน งานด้านระบบพลงังาน ระบบสื�อสารโทรทศัน์และวิทย ุระบบไฟฟ้า และงานเฉพาะด้าน
ที�เป็นสนิค้าเทคโนโลยีระดบัสงู  

2) ธุรกิจการค้า เป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภค และและสินค้าเคมีอตุสาหกรรม รวมทั 6ง
ขยายธุรกิจการค้าสูต่า่งประเทศ  

3) ธุรกิจบริการ เป็นผู้ ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยครบวงจร และการบริหารจัดการงาน
สนามบิน รวมทั 6งบริการอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง  

4) ธุรกิจร่วมทนุ เป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม โดยบริษัทได้ร่วมลงทนุกบัพนัธมิตรทางการค้าที�มีความ
ชํานาญการและชื�อเสยีงเป็นที�ยอมรับในระดบัสากล 

คณะกรรมการเห็นว่าธุรกิจหลกัด้านเทคโนโลยี ของ Loxley บางธุรกิจอาจมีสว่นสนบัสนนุการทําธุรกิจ
ของบริษัท นอกจากนี 6ด้วยความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารกิจการขนาดใหญ่ที�ดาํเนนิธุรกิจต่อเนื�องมา
ยาวนาน Loxley จึงจัดเป็นผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์หรือมีส่วนช่วยสนบัสนุนธุรกิจของบริษัท 
ทั 6งนี 6 จากการเข้าทําสญัญาซื 6อขายหุ้นในครั 6งนี 6 Loxley จะได้สิทธิในการส่งกรรมการเข้ามาเป็นตวัแทนในบริษัท  
1 ราย โดยเป็นกรรมการที�ไมมี่อํานาจลงนามผกูพนับริษัท ซึ�งคณะกรรมการเห็นว่าผู้ ที� Loxley จะเข้ามาเป็นตวัแทน
ดงักลา่ว น่าจะเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถที�เหมาะสม และช่วยสนบัสนนุธรุกิจของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  

Leonics 

Leonics จัดตั 6งขึ 6นเมื�อ 25 ตุลาคม 2536 ปัจจุบนั ประกอบธุรกิจในการวิจัยพัฒนาและผลิตอุปกรณ์
เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอปุกรณ์อนรัุกษ์พลงังานที�มีคณุภาพระดับโลก ซึ�งรวมถึงผลติภณัฑ์อนรัุกษ์พลงังาน
ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื�อมระบบสายส่งและระบบพลงังานทดแทนออกแบบตามความต้องการ 

จากประเภทธุรกิจที�กลา่วมาข้างต้น คณะกรรมการมีความเห็นว่าธรุกิจของ Leonics มีความเกี�ยวข้องซึ�ง
เป็นจะประโยชน์และสามารถมสีว่นช่วยสนบัสนนุธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ�งเครื�องแปลงกระแสไฟฟ้าที�ใช้
อยู่ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของ L Solar 1 นั 6นใช้เทคโนโลยีของ Leonics 
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10.3 ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที�จะได้จากบุคคลในวงจํากัดเมื�อเปรียบเทียบกับการที�บริษัท
เสนอขายหุ้ นที�ออกใหม่ในราคาตํ�าให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินของบริษัทที�เกิดจากการเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าวตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-Based Payments) 

การที�บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทแก่ Loxley และ Leonics เพื�อแลกเปลี�ยนกับ
อํานาจควบคมุของ Loxley และ Leonics ใน L Solar 1 ถือว่าเป็นการได้มาซึ�งธรุกิจ ซึ�งจะเข้าขอบเขตมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินวา่ด้วยการรวมธุรกิจ และไมเ่ข้าขอบเขตมาตรฐานการรายงานทางการเงนิว่าด้วยการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-Based Payments) ดงันั 6น การเสนอขายหุ้น PP ในครั 6งนี 6จะไม่ทําให้เกิดค่าใช้จ่าย Share-
Based Payments 

10.4 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที�ได้จากการเสนอขายหุ้น 

QTCGP ได้ลงนามในสญัญาซื 6อขายหุ้นในวนัที� 25 กรกฎาคม 2560 โดยสญัญาดงักล่าวมีการกําหนด
เงื�อนไขบงัคับก่อน ซึ�งคู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที�ต้องดําเนินการให้เป็นผลสําเร็จตามที�ระบุไว้ในสญัญา (โปรด
พิจารณารายละเอียดของสญัญาซื 6อขายหุ้น ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 4 ที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 6งที� 2/2560) 

นอกจากนี 6 เนื�องจาก L Solar 1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าที�ดาํเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จงึมคีวามเป็นไปได้

ค่อนข้างสงูที�จะสามารถดําเนินธรุกิจไปได้อย่างต่อเนื�อง ทั 6งนี 6 คณะกรรมการได้พจิารณาความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบั

การประกอบธุรกิจของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ กําลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวตัต ์ที�อําเภอ

กบนิทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุแล้ว และเห็นว่าฝ่ายบริหารสามารถบริหารจดัการความเสี�ยงดงักล่าวได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

10.5 ความสมเหตุสมผลของการเพิ�มทุน แผนการใช้เงนิและโครงการที�จะดาํเนินการ  และความ
เพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาราคาซื 6อขายหุ้น และเงื�อนไขที�เกี�ยวข้องในการเข้าทําสญัญาซื 6อขายหุ้น 

ตลอดจนประโยชน์ที�จะได้รับ และความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าซื 6อหุ้นสามญัของ L Solar 1 มีความ

สมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยในการเข้าทํารายการซื 6อหุ้นสามญัของ L Solar 1 ใน

ครั 6งนี 6 QTCGP จะมคีวามต้องการเงินทนุรวม 538.01 ล้านบาท แบง่เป็นเงินทนุจํานวน 250.93 ล้านบาท ในวนัที�เข้าทํา

รายการ และเงินทนุจํานวน 287.09 ล้านบาท เพื�อชําระคืนตัvวสญัญาใช้เงินในเดือนธันวาคม 2560 โดย QTCGP จะใช้

แหลง่เงินทนุจากสว่นทนุ และ/หรือสว่นหนี 6ที�ได้รับการสนบัสนนุจากบริษัทซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของ
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ทุนจดทะเบียนชําระแล้วของ QTCGP โดยบริษัทจะจัดหาเงินทุนเพื�อสนับสนุน QTCGP จากแหล่งเงินทนุต่างๆ 

ดงัตอ่ไปนี 6 

1) แหล่งเงนิทุนจากวงเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ และ/หรือการออกตัcวแลกเงนิ 

แหล่งเงินทนุจากวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และ/หรือการออกตัvวแลกเงินที�มีวงเงินรวมของมลูค่า
หน้าตัvวไม่เกิน 620,000,000 บาท เพื�อเสนอขายตอ่นกัลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงจํานวนไม่เกิน 10 ราย ทั 6งนี 6 จํานวน
รายดงักล่าวนบัรวมจํานวนรายของนกัลงทนุที�ลงทนุในตัvวแลกเงินที�ออกในครั 6งนี 6 รวมกบัจํานวนรายของนกัลงทนุใน
ตัvวแลกเงินเดิมที�ยงัไม่ถึงกําหนดอายใุนรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ โดยปัจจุบนั บริษัท อยู่ระหว่างการเจรจากับ
สถาบนัการเงิน ควบคู่กบัการติดต่อผู้ลงทนุที�คาดว่าจะมีความสนใจลงทนุในตัvวแลกเงินของบริษัท 

สาํหรับความเป็นไปได้ในการจดัหาเงินทนุจากแหลง่เงินทนุจากวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และ/หรือ
การออกตัvวแลกเงินนั 6น สาํหรับเงินทนุจํานวน wxy.z{ ล้านบาท ที�จะต้องใช้ในวนัที�เข้าทํารายการ จะเป็นการใช้เงิน
และได้รับคืนในช่วงเวลาคอ่นข้างสั 6น จึงคาดว่ามีความเป็นไปได้สงูที�บริษัทจะสามารถจดัหาเงินทนุจํานวนดงักล่าว
โดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกตัvวแลกเงินได้ครบถ้วนตามความต้องการใช้เงิน ส่วนเงินทุน
จํานวน w|}.yz ล้านบาท ที�จะต้องใช้เพื�อชําระคืนตัvวสญัญาใช้เงินในเดือนธันวาคม wx~y นั 6น คาดว่าจะสามารถ
กู้ยมืจากสถาบนัการเงินได้ โดยมีหลกัประกนัที�เพยีงพอ ซึ�งหลกัประกนัดงักลา่วนั 6น รวมถึงหุ้นสามญัของ L Solar 1 
ที�จะได้มาจากการทํารายการในครั 6งนี 6 สําหรับตัvวแลกเงินนั 6น บริษัทคาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนและ
สามารถเสนอขายตัvวแลกเงินได้ตามมลูคา่ที�ต้องการ 

2) แหล่งเงนิทุนอื�น 

ทั 6งนี 6 หากไม่สามารถจดัหาแหลง่เงินทนุจากวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และ/หรือการออกตัvวแลกเงิน 
ตามข้อ 1) ได้ครบถ้วน บริษัท อาจพจิารณาจดัหาเงินทนุเพิ�มเติม จากแหล่งเงินทนุใดๆ ดงัต่อไปนี 6 โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมทั 6งในด้านระยะเวลาที�ต้องการใช้เงิน เงื�อนไขที�เกี�ยวข้อง ต้นทนุของเงินทนุจากแหล่งที�จะนํามาใช้ 
และผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน ตลอดจนความเพียงพอของเงินทุนหมนุเวียนที�จะใช้ในการ
ดําเนินงานของบริษัท  

(1) เงินที�จะได้รับจากการใช้สทิธิซื 6อหุ้นสามญัของบริษัท ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ QTC-W1 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ QTC-W1 มีราคาใช้สิทธิที� 10 บาทต่อหุ้น ซึ�งภายหลงัการปรับสทิธิแล้วจะ
เท่ากบั 9.88 บาทต่อหุ้น ตํ�ากว่าราคาตลาดถวัเฉลี�ยถ่วงนํ 6าหนกัของหุ้นสามญัของบริษัทย้อนหลงั 7 วนัทําการ ก่อน
วนัที�คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อขออนมุตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุน โดย
ราคาตลาดของหุ้นสามญัดงักล่าวมีราคาหุ้นละ 13.59 บาท จึงมีความเป็นไปได้ที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ QTC-
W1 จะใช้สิทธิซื 6อหุ้นสามัญของบริษัทในวนัใช้สิทธิในเดือนกันยายน 2560 โดยหากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  
QTC-W1 ทกุรายจะใช้สทิธิทั 6งหมดเพื�อซื 6อหุ้นสามญัของบริษัท บริษัทจะได้รับเงินรวมประมาณ 675.10 ล้านบาท 
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อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้ที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ QTC-W� จะมาใช้สิทธิในเดือนกันยายน
เพียงบางราย ประกอบกับในปี 2560 บริษัทจะมีความต้องการเงินทนุอื�นๆ ซึ�งรวมถึงเงินค่าหุ้นสามัญของ GEPT 
ดงันั 6น เงินที�จะได้รับจากการใช้สทิธิซื 6อหุ้นสามญัของบริษัท ตามใบสําคญัแสดงสทิธิ QTC-W1 จึงอาจนํามาใช้เพื�อ
ชําระเงินคา่หุ้นสามญัของ L Solar 1 ได้เพียงบางสว่นเทา่นั 6น 

(2) เงินกู้ยืมจากบคุคลภายนอก ที�ไม่ใช่สถาบนัการเงิน  

การจดัหาเงินกู้ยมืจากบคุคลภายนอก ที�ไม่ใช่สถาบนัการเงิน รวมถงึการจดัหาเงินกู้ยืมจากผู้ลงทนุ
รายใหญ่ (High Net Worth) ซึ�งจะต้องมีการเจรจารายละเอียดเงื�อนไขในการกู้ยืมเงินระหว่างกัน ซึ�งอาจมีการ
กําหนดหลกัประกนัในการกู้ ยืม การจดัหาแหล่งเงินทนุในข้อนี 6 ยงัคงมีความไม่แนน่อน ขึ 6นอยู่กบัผลการเจรจา 

(3) แหลง่เงินทนุจากภายในบริษัท 

ทั 6งนี 6 เมื�อพิจารณาความต้องการใช้เงินเทยีบกบัแหลง่เงินทนุภายในบริษัท พบว่าในปี 2560 บริษัท
จะมีความต้องการเงินทนุทั 6งหมดประมาณ 765.69 ล้านบาท ซึ�งรวมเงินจํานวน 538.01 ล้านบาท ซึ�งจะต้องใช้ใน
ครั 6งนี 6 ตามรายละเอียดในตารางด้านลา่ง 

เงนิทุน ช่วงเวลาที�คาดว่าจะมี
ความต้องการใช้เงนิ 

จาํนวน  
(ล้านบาท) 

เงินคา่หุ้นสามญัของ GEPT งวดที� 1 (1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) เมษายน 2560 52.08 
เงินคา่หุ้นสามญัของ GEPT งวดที� 2 (2 ล้านเหรียญสหรัฐ) มิถนุายน 2560 67.84 
เงินมดัจําค่าหุ้นของ L Solar 1 สงิหาคม 2560 15.00 
ชําระคนืตัvวแลกเงินเดิม สงิหาคม 2560 40.00 
เงินคา่หุ้นสามญัเพิ�มทนุในบริษัท พลงังานเพื�อโลกสเีขยีว  
(ประเทศไทย) จํากดั (“GEPT”) 

สงิหาคม 2560 4.51 

ชําระเงินคา่หุ้นสามญัของ L Solar 1 ครั 6งที� 1* กนัยายน 2560 250.93 
ชําระคนืตัvวสญัญาใช้เงินเพื�อชําระเงินค่าหุ้นสามญัของ L Solar 1 
สว่นที�เหลอื 

ธันวาคม 2560 272.09 

เงินคา่หุ้นสามญัของ GEPT งวดสดุท้าย (1.879 เหรียญสหรัฐ ที�
อตัราแลกเปลี�ยน 33.6586 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ -  
ข้อมลูจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย วนัที� 26 ก.ค. 60) 

ธันวาคม 2560 63.24 

รวมเงนิทุนทั ,งหมด 
 

765.69 
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หมายเหต ุ *เมื�อผู้ขายได้รับเงินจํานวนดงักลา่วแล้ว จะนําเงินดงักล่าวมาชําระค่าหุ้นเพิ�มทนุของบริษัทในทนัที หาก
ไม่รวมจํานวนเงินดงักลา่ว จํานวนเงินทนุรวมตามความต้องการใช้เงินจะเท่ากับประมาณ 514.76 ล้าน
บาท 

สําหรับแหล่งเงินทนุภายในบริษัทนั 6น ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสด และเงินลงทนุชั�วคราวรวมอยู่ 204.93 ล้านบาท ซึ�งอาจสามารถนํามาใช้ชําระเงินตามความต้องการใช้เงินได้
เพียงบางสว่นเท่านั 6น 

ทั 6งนี 6 จากแผนการจัดหาแหลง่เงินทนุดังกล่าวข้างต้นทั 6งหมด คณะกรรมการเชื�อว่าบริษัทและ QTCGP 
จะสามารถจดัหาแหลง่เงินทนุมาได้อยา่งเพยีงพอ  

10.6 ผลกระทบที�คาดว่าจะเกดิขึ ,นต่อการประกอบธุรกจิของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผล
การดาํเนินงานของบริษทัจากการเพิ�มทุนและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ 

สาํหรับผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทจากการเข้าทํารายการดงักล่าวนั 6น บริษัทจะมีส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเพิ�มขึ 6น 250.93 ล้านบาทจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุต่อบคุคลในวงจํากัด และบริษัทจะต้องรับรู้
หนี 6สนิของ L Solar 1 มลูค่า 235.86 ล้านบาท ในงบการเงินรวมของบริษัท เนื�องจากการซื 6อหุ้นสามญัของ L Solar 
� ในครั 6งนี 6 จะมีผลให้ L Solar � เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท นอกจากนี 6 บริษัทต้องจดัหาแหลง่เงินทนุจากการกู้ ยืมเพื�อ
ชําระคืนตัvวสญัญาใช้เงินเพื�อชําระเงินค่าหุ้นสามัญของ L Solar � ส่วนที�เหลือ ซึ�งจะส่งผลให้บริษัทจะมีหนี 6สิน
เพิ�มขึ 6นอีก 272.09 ล้านบาท 

ทั 6งนี 6 เมื�อวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน โดยพิจารณาจากอัตราส่วนหนี 6สินต่อทุน จะเห็นได้ว่าใน
ปัจจุบนับริษัทมีอตัราส่วนหนี 6สินต่อทนุเท่ากับ 0.56 เท่า เมื�อบริษัทจัดหาแหลง่เงินทนุจากเงินกู้ยืมเพื�อชําระคืนตัvว
สญัญาใช้เงินเพื�อชําระเงินค่าหุ้นสามญัของ L Solar � สว่นที�เหลอื อตัราส่วนหนี 6สินต่อทนุของบริษัทจะเพิ�มขึ 6นเป็น 
0.93 เท่า  

ทั 6งนี 6  การซื 6อหุ้นสามญัของ L Solar 1 เข้าข่ายเป็นการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 3 ซึ�งกําหนดให้บริษัทต้องจัดทําการจัดสรรราคาซื 6อในการรวมกิจการ (“Purchase Price Allocation”) เพื�อ
รับรู้รายการเข้าสูง่บการเงิน โดยภายหลงัการจดัทาํ Purchase Price Allocation บริษัทอาจต้องบนัทกึคา่ความนิยม 
ซึ�งในกรณีที�มีข้อบ่งชี 6ว่าคา่ความนิยมดงักล่าวอาจเกิดการด้อยคา่ จะสง่ผลให้บริษัทต้องบนัทกึคา่ใช้จ่ายเพิ�มขึ 6น 

ในเบื 6องต้น การพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมดงักล่าวจะเปรียบเทียบ 1) ราคาซื 6อหุ้นของ L 
Solar 1 ณ วนัที�เข้าทํารายการ ซึ�งหากราคาของหุ้นบริษัท ณ วนัที�ทาํรายการเท่ากบั 13.59 บาท ต่อหุ้น ราคาซื 6อหุ้น
ของ L Solar 1 จะเท่ากบั 571.10 ล้านบาท กบั 2) มลูค่ายตุธิรรมของ L Solar 1 ซึ�งหากมลูคา่ยตุิธรรมของ L Solar 
1 เท่ากับมลูคา่พื 6นฐานที�ใช้เจรจากบัผู้ขายที� 498 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าจะเท่ากบั 73.10 ล้านบาท 
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10.7 ที�มาของการกาํหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุน
ต่อบุคคลในวงจาํกดั 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุที� 12.00 บาทตอ่หุ้น เป็นราคาที�มสีว่นลดร้อยละ 

11.68 จากราคาตลาด ซึ�งได้แก่ ราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ 6าหนกัของหุ้นสามญัของบริษัทย้อนหลงั 7 วนัทําการ ก่อนวนัที�

คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อขออนมุตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ซึ�งเท่ากบัหุ้น

ละ 13.59 บาท นั 6น มีความเหมาะสม โดยการกําหนดส่วนลดจากราคาตลาดนั 6น มาจากการเจรจาต่อรองเพื�อให้

ได้มาซึ�งหุ้นสามญัของ L Solar 1 ในราคาที�เหมาะสมที�สดุ  

ทั 6งนี 6 การประเมินมลูค่าของหุ้นสามญัของ L Solar 1 คํานวณโดยอ้างอิงจากการประเมินมลูค่าหุ้นด้วย

วิธีดงัต่อไปนี 6 

- การประเมินมลูค่าด้วยวิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparables 
Approach) จะประเมินมลูค่าโดยพิจารณาอตัราส่วนทางการเงินต่างๆ เช่น อตัราส่วนราคาต่อกําไรสทุธิ 
(Price to Earning Ratio หรือ P/E Ratio) อตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัชี (Price to Book Value Ratio) 
อตัราส่วนมลูค่าของกิจการตอ่กําไรก่อนหกัดอกเบี 6ย ภาษี ค่าเสื�อมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (Enterprise 
Value to EBITDA Ratio หรือ EV/EBITDA Ratio) ของบริษัทที�มีการประกอบธุรกิจคล้ายคลงึกันที�จด
ทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีนี 6จะพจิารณามลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดประกอบการประเมิน
มลูค่า ซึ�งมีการเปลี�ยนแปลงไปตามอปุสงค์และอปุทานในตลาด รวมถึงความคาดหวงัของนักลงทนุต่อ
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของกิจการที�นํามาเปรียบเทียบโดยพิจารณาผลการดําเนินงานในอดีต
และอนาคตอนัใกล้ประกอบการประเมินมลูค่า 

การประเมนิมลูค่าตามวิธีนี 6 จะเปรียบเทยีบอตัราสว่นทางการเงนิตา่งๆ ของ L Solar 1 กบับริษัทที�ดําเนิน
ธุรกิจอยูใ่นธุรกิจใกล้เคียงกนั กลา่วคือ มีธุรกิจหลกัเป็นการผลติและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ 
และเป็นบริษัทจดทะเบียนในอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนัได้แก่ บริษัท เอสพีซจีี จํากดั (มหาชน) (“SPCG”) 
บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) (“BCPG”) บริษัท ไทย โซลา่ร์ เอน็เนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) (“TSE”) บริษัท 
บริษัท ซูปเปอร์บล๊อค จํากดั (มหาชน) (“SUPER”) และบริษัท พลงังานบริสทุธิ� จํากดั (มหาชน) (“EA”) โดย
อตัราส่วนทางการเงินที�ใช้พจิารณาประกอบการประเมินมลูค่า L Solar 1 ได้แก่ อตัราสว่นราคาตอ่กําไรสทุธิ 
(Price to Earning Ratio หรือ P/E Ratio) และอตัราสว่นมลูคา่ของกิจการต่อกําไรก่อนหกัดอกเบี 6ย ภาษี คา่
เสื�อมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (Enterprise Value to EBITDA Ratio หรือ EV/EBITDA Ratio) ซึ�งมี
รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี 6 
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- มลูค่าของบริษัทที�อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัและอตัราสว่นที�ได้จากการคํานวณ สามารถแสดงดงั
ตารางตอ่ไปนี 6 (ข้อมลูจาก Bloomberg ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2560) 

สนิทรัพย์ สว่นของ 
ผู้ถือหุ้น 

รายได้ กําไร มลูค่าหลกัทรพัย์ 
ตามราคาตลาด 

มลูค่า 
กิจการ 

P/E P/BV EV/EBITDA 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท เทา่ เทา่ เทา่ 
BCPG 25,489 13,517 3,084 1,541 28,874 30,592 13.18x 2.13x 13.26x 
SPCG 24,232 9,766 5,448 2,314 19,496 30,987 8.19x 2.18x 7.86x 
TSE 8,375 4,563 1,013 618 11,072 12,642 21.55x 2.51x 24.01x 
SUPER 48,060 11,446 3,802 362 41,571 65,150 114.96x1) 3.63x 36.42x 
EA 41,507 11,389 10,392 3,252 110,968 134,768 31.56x 8.97x1) 24.77x 
      ค่าสูงสุด 31.56x 3.63x 24.01x 
      ค่าตํ�าสุด 8.19x 2.13x 7.86x 

หมายเหต ุ 1) เป็นอตัราสว่นทางการเงนิที�มีค่าผดิปกต ิ(Outlier) ไปจากบริษทัอื�นที�นํามาใช้เปรียบเทียบ  

- การประเมินมลูค่าด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นการประเมินมลูค่า
โดยพจิารณากระแสเงินสดที�คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินธุรกิจของกิจการอย่างต่อเนื�องต่อไปใน
อนาคต มลูค่าที�ได้จากการประเมินด้วยวิธีนี 6จะสะท้อนมลูค่ากิจการในระยะยาว จากประมาณการ
ผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ 6นจากการดําเนินธุรกิจ การดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการที�คาด
ว่าจะเกิดขึ 6นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสม ความถกูต้อง และความสมเหตสุมผลของ
มลูค่ากิจการที�ได้จากการประเมินมลูค่าด้วยวิธีนี 6 จะขึ 6นอยู่กับสมมติฐานทางการเงินที�ใช้ในการ
ประมาณการผลการดําเนินการของกิจการด้วย  

ในการประเมินมลูค่า L Solar 1 ด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด QTCGP อ้างองิสมมตฐิาน 1) จากการ
สมัภาษณ์ผู้บริหารและ 2) จากการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) โดยที�ปรึกษาของ
บริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ บริษัท Owl Energy Ltd. ซึ�งเป็นที�ปรึกษาด้านเทคนิค บริษัท R.W.T. 
International Law Office Co., Ltd. ซึ�งเป็นที�ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จํากดั 
ซึ�งเป็นที�ปรึกษาทางการเงิน และบริษัท EY Corporate Services Limited ซึ�งเป็นที�ปรึกษาด้านภาษี 
โดยสมมตฐิานที�สาํคญัสรุปได้ดงันี 6  

หน่วย : ล้านบาท ก่อนหมด adder หลังหมด adder 
รายได้รวม 145 – 155 50 - 69 
ค่าใช้จ่ายรวม 68 - 75 38 - 74 
กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ 71 - 85 (21) - 25 
ต้นทนุถวัเฉลี�ยถ่วงนํ 6าหนกัของเงินทนุ(WACC) ร้อยละ 6.14 - 6.88 
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จากการประเมินมลูค่า L Solar 1 ด้วยวิธีต่างๆ ข้างต้น ประมาณการผลจากการประเมินมลูค่าของส่วนของ

ผู้ถือหุ้นของ L Solar 1 มีดงัตอ่ไปนี 6 

ประมาณการผลจากการประเมินมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 

 

ที�ปรึกษาทางการเงินได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทว่าช่วงมลูคา่ยตุิธรรมของ L Solar 1 อยู่ระหว่าง 498 – 667 

ล้านบาท ซึ�งครอบคลมุมลูค่ายติุธรรมจากการประเมินมลูค่าด้วยวิธีตา่งๆ ที�มีความเหมาะสม 

คณะกรรมการได้พจิารณาถึงช่วงมลูค่าที�เหมาะสมของ L Solar 1 ดงักล่าว และผลประโยชน์ที�ดีที�สดุของบริษัทแล้ว ซึ�งใน
การเจรจามลูค่าของ L Solar 1 กับผู้ขาย ได้มีการนําเสนอมลูค่าที�ตํ�าที�สดุในช่วงมลูค่าที�เหมาะสมคือ  498 ล้านบาทเป็นมลูค่า
พื 6นฐานตอ่ผู้ขาย อย่างไรก็ดีผลของการเจรจาได้สรุปมลูค่าซื 6อขายหุ้นของ L Solar 1 ที� 538.01 ล้านบาท ซึ�งสงูกว่ามลูค่าพื 6นฐาน 
ทั 6งนี 6คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลประโยชน์จากการเข้าทาํรายการในด้านอื�นๆ โดยประโยชน์ดงักล่าว รวมถึงการช่วย
ทําให้สามารถขยายธุรกิจเพื�อให้การเตบิโตอยา่งมั�นคง และเพิ�มความมั�นคงของรายได้ อกีทั 6งยงัเป็นการลดความเสี�ยงจากการ
พึ�งพารายได้จากการประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว รวมทั 6งยังเป็นไปตามนโยบายในการ
ดําเนินธุรกิจ ที�บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท จะลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและจะเพิ�มมลูค่าของบริษัท 
นอกจากนี 6 เนื�องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของ L Solar �เป็นโครงการที�ดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ตั 6งแต่ w 
ธันวาคม wxx� จึงทาํให้ไม่มีความเสี�ยงจากการดําเนนิการก่อสร้างหรือพฒันาโครงการ เมื�อเปรียบเทยีบกบักรณีโรงไฟฟ้าที�ยัง
ไม่เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ 

สําหรับประโยชน์ที�บริษัทจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจํากดั ได้แก่ Loxley และ Leonics 
นั 6น คอื ทาํให้ได้พนัธมิตรทางธุรกิจ ในลกัษณะของ Strategic Shareholders ซึ�งบคุคลในวงจํากดัทั 6งสองรายต่างก็เป็นผู้ ถือหุ้น
เดิมใน L Solar � จึงมีความรู้และประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ L Solar � รวมทั 6งโอกาสในการ

653
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667

464

2,388
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531

400 900 1,400 1,900 2,400
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ขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต ทั 6งนี 6 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าธุรกิจหลกัด้านเทคโนโลยี ของ Loxley บางธุรกิจอาจมี
สว่นสนบัสนนุการทําธุรกิจของบริษัท นอกจากนี 6ด้วยความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารกิจการขนาดใหญ่ที�ดําเนิน
ธุรกิจต่อเนื�องมายาวนาน Loxley จึงจัดเป็นผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์หรือมีส่วนช่วยสนับสนนุธุรกิจของ
บริษัท นอกจากนี 6 จากการเข้าทําสญัญาซื 6อขายหุ้นในครั 6งนี 6 Loxley จะได้สทิธิในการส่งกรรมการเข้ามาเป็นตวัแทนในบริษัท � 
ราย ซึ�งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ที� Loxley เสนอเข้ามาเป็นตวัแทนดงักลา่ว น่าจะเป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถที�เหมาะสม 
และจะสามารถช่วยสนบัสนนุธุรกิจของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าตอ่ไป สาํหรับ Leonics นั 6น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
ธุรกิจของ Leonics มีความเกี�ยวข้องซึ�งเป็นจะประโยชน์และสามารถมีสว่นช่วยสนบัสนนุธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
เครื�องแปลงกระแสไฟฟ้าที�ใช้อยู่ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของ L Solar � นั 6นใช้เทคโนโลยีของ Leonics 

ในทางตรงกนัข้าม การตดัสนิใจไม่เข้าลงทนุในหุ้นของ L Solar � อาจทาํให้บริษัท เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทน
จากการลงทนุ การพฒันาและขยายศกัยภาพในธุรกิจไฟฟ้า ตลอดจนการได้รับการสนบัสนนุจากพนัธมิตรทางธุรกิจ ซึ�งยงัไม่
สามารถประเมินค่าเป็นตวัเลขที�ชดัเจนได้  

11. คาํรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับการเพิ�มทุน 

ในกรณีที�กรรมการของบริษัทไม่ปฏบิตัิหน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจน

มติที�ประชมุด้วยความซื�อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื�องที�เกี�ยวกับการเพิ�มทนุ โดยการกระทํา

การ หรือละเว้นการกระทาํการอนัใดอนัเป็นการไม่ปฏิบตัติ่อหน้าที�ดงักลา่วและก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัท บริษัทสามารถ

เรียกค่าสนิไหมทดแทนจากกรรมการคนนั 6นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกค่าสนิไหมทดแทนดงักลา่ว ผู้ถือหุ้นซึ�งถือหุ้นรวมกนัไม่น้อย

กว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั 6งหมดจะแจ้งให้บริษัทดําเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดําเนินการตามที�ผู้ ถือ

หุ้ นแจ้ง ผู้ ถือหุ้ นนั 6นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั 6งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) นอกจากนี 6 หากการกระทําการ หรือละเว้นการ

กระทาํการใดของกรรมการ อนัเป็นการไม่ปฏิบตัหิน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจน

มตทิี�ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื�อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื�องที�เกี�ยวกับการเพิ�มทนุนั 6นเป็น

เหตใุห้กรรมการรับผิดชอบในการสง่คืนประโยชน์ดงักลา่วแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ�งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อย

กว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั 6งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดําเนินการดงักล่าวได้ ซึ�งหากบริษัทไม่ดําเนินการ

ตามที�ผู้ ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัที�ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดงักล่าวสามารถใช้สทิธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั 6น

แทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั 6งที�มกีารแก้ไขเพิ�มเตมิ) 
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12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที�แตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษัท 

-ไม่มี- 

13. สิทธิของผู้ถอืหุ้นในการคดัค้านการเสนอขายหุ้นราคาตํ�า  

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุต่อบคุคลในวงจํากัดในครั 6งนี 6 เป็นการเสนอขายในราคา 12 บาทต่อหุ้นซึ�ง
เป็นราคาที�มีส่วนลดจากราคาตลาดสูงกว่าร้อยละ 10 รายการโดยต้องได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วย
คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที�เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยไม่นบัรวมผู้ถือหุ้นที�มส่ีวนได้เสยีและไม่มีผู้ ถือ
หุ้นรวมกนั >10% ของจํานวนเสยีงทั 6งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุออกเสียงคดัค้าน 

14. ความเห็นของที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี�ยวกบัรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ยี� จาํกัด (มหาชน) จากการเข้าซื ,อหุ้นสามัญ
ของบริษัท แอล โซล่าร์ 1 จาํกดั 

ที�ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครั 6งที� 3/2560 เมื�อวนัที�14 กรกฎาคม 2560 ได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายงาน
ความเหน็ฉบบัสมบรูณ์ของที�ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี�ยวกบัการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จํากัด 

(มหาชน) จากการเข้าซื 6อหุ้นสามญัของบริษัท แอล โซลา่ร์ 1 จํากดั ดงันี 6 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และ

ผู้ถือหุ้นของบริษัท แม้รายงานของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระจะประเมินว่าการเข้าซื 6อหุ้นทั 6งหมดของ L Solar 1 มี

ความไม่สมเหตสุมผล เนื�องจากความไม่เหมาะสมของราคาหุ้นของ L Solar 1 และราคาหุ้นของบริษัท ที�ออกและ

เสนอขายให้แก่ผู้ขายเพื�อเป็นส่วนหนึ�งของการชําระราคาค่าหุ้นของ L Solar 1 ในครั 6งนี 6 รวมถึงผลกระทบทางบญัชี
ที�อาจเกิดขึ 6น 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าซื 6อหุ้นทั 6งหมดของ L Solar 1 เป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทและผู้ ถือหุ้นหลายประการ ตามที�ได้ระบใุนสารสนเทศเรื�องการเข้าซื 6อหุ้นทั 6งหมดของ L Solar 1  เพื�อลงทนุใน

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กําลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวัตต์ที�อําเภอกบินทร์บรีุ จังหวัด

ปราจีนบรีุ(“สารสนเทศได้มาจําหน่ายไป”) โดยประโยชน์ดังกลา่ว รวมถึงการช่วยทําให้สามารถขยายธุรกิจเพื�อให้
การเติบโตอย่างมั�นคง และเพิ�มความมั�นคงของรายได้ อีกทั 6งยังเป็นการลดความเสี�ยงจากการพึ�งพารายได้จากการ
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว รวมทั 6งยงัเป็นไปตามนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ที�
บริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ยของบริษัท จะลงทนุในธุรกิจผลติและจําหน่ายไฟฟ้าและจะเพิ�มมลูค่าของบริษัท นอกจากนี 6 

เนื�องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของ L Solar 1เป็นโครงการที�ดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ตั 6งแต่ 2 
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ธันวาคม 2554 จึงทําให้ไม่มีความเสี�ยงจากการดําเนินการก่อสร้างหรือพฒันาโครงการ เมื�อเปรียบเทียบกับกรณี
โรงไฟฟ้าที�ยงัไม่เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ 

สําหรับประโยชน์ที�บริษัทจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจํากัด ได้แก่ Loxley และ Leonics 
นั 6น คือ ทําให้ได้พนัธมิตรทางธุรกิจ ในลกัษณะของ Strategic Shareholders ซึ�งบคุคลในวงจํากัดทั 6งสองรายต่างก็

เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมใน L Solar 1 จึงมีความรู้และประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ L Solar 1 
รวมทั 6งโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต ทั 6งนี 6 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าธุรกิจหลกัด้าน

เทคโนโลยี ของ Loxley บางธุรกิจอาจมีส่วนสนบัสนนุการทําธุรกิจของบริษัท นอกจากนี 6ด้วยความสามารถและ

ประสบการณ์ในการบริหารกิจการขนาดใหญ่ที�ดําเนินธุรกิจต่อเนื�องมายาวนาน Loxley จึงจัดเป็นผู้ มีความรู้หรือ
ประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์หรือมสีว่นช่วยสนบัสนนุธุรกิจของบริษัท นอกจากนี 6 จากการเข้าทําสญัญาซื 6อขายหุ้น

ในครั 6งนี 6 Loxley จะได้สทิธิในการส่งกรรมการเข้ามาเป็นตวัแทนในบริษัท 1 ราย ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า

ผู้ที� Loxley เสนอเข้ามาเป็นตวัแทนดงักล่าว น่าจะเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถที�เหมาะสม และจะสามารถช่วย

สนบัสนนุธุรกิจของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าต่อไป สาํหรับ Leonicsนั 6น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าธุรกิจ

ของLeonics มีความเกี�ยวข้องซึ�งเป็นจะประโยชน์และสามารถมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะ

อย่างยิ�งเครื�องแปลงกระแสไฟฟ้าที�ใช้อยู่ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของ L Solar 1 นั 6นใช้เทคโนโลยี

ของ Leonics 

ในทางตรงกันข้าม การตัดสินใจไม่เข้าลงทนุในหุ้นของ L Solar 1 อาจทําให้บริษัท เสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทนุ การพัฒนาและขยายศักยภาพในธุรกิจไฟฟ้า ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนจาก
พนัธมิตรทางธุรกิจ ซึ�งยงัไมส่ามารถประเมินคา่เป็นตวัเลขที�ชดัเจนได้ 

ทั 6งนี 6 คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นของบริษัท และเพื�อไม่ให้บริษัทเสยีโอกาสทางธุรกิจ จึงยงัคงมีความเห็นไม่แตกต่าง

ไปจากที�ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั 6งที� 8/2560 เมื�อวันที�19 มิถุนายน 2560 ซึ�งมีมติเห็นชอบอนุมตัิ

การลงนามในการเข้าซื 6อหุ้นทั 6งหมดของ L Solar 1เพื�อลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวัตต์ ที�
อําเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ โดยคณะกรรมการตรวจสอบยงัคงเห็นสมควรให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอ
ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัดิงันี 6 

1) อนมุตัิให้ QTCGP ซื 6อหุ้นทั 6งหมดของL Solar 1 และการดาํเนนิการเรื�องที�เกี�ยวข้องตามที�เสนอ 

2. อนมุตัิการมอบอาํนาจให้ นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสนิ หรือบคุคลที� นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสนิ มอบหมายให้มี

อํานาจพิจารณากําหนดเงื�อนไข และรายละเอียด ที�เกี�ยวกบัการเข้าซื 6อหุ้นทั 6งหมดของ L Solar 1  การจดัหา

แหล่งเงินทนุ  และการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุต่อบคุคลในวงจํากดั รวมทั 6งมีอํานาจในการ (1) 
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เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินการดงักล่าว (2) 
ลงนามในเอกสารคําขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานที�จําเป็นเกี�ยวกับการเข้าซื 6อหุ้นทั 6งหมดของ L Solar 1  
การจัดหาแหล่งเงินทุน และการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อบุคคลในวงจํากัด ซึ�งรวมถึงการ
ติดต่อและการยื�นคําขออนุญาตใดๆ คําขอผ่อนผันต่างๆ การลงนามหรือลงนามรับรองในเอกสารและ
หลกัฐานดงักลา่วต่อหนว่ยงานราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

{. อนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท เพื�อจัดสรรเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุจํานวน 20,910,475 หุ้น ในราคา

หุ้นละ 12 บาท ต่อบคุคลในวงจํากัด (Private Placement หรือ “PP”) ได้แก่ Loxley และ Leonics ซึ�ง

เป็นผู้ ถือหุ้นของ L Solar 1 

ทั 6งนี 6 หากที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั 6งที� 9/2560 มีมติ อนุมัติ ให้เข้าลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้า L Solar 1 
ดงักลา่ว QTCGP จะเข้าทาํรายการซื 6อหุ้นของ L Solar 1 เมื�อสาํนกังาน ก.ล.ต. อนมุติัการออกหุ้นเพิ�มทนุเพื�อเสนอ
ขายให้กบับคุคลในวงจํากดั 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสนิ) 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน (แก้ไขเพิ่มเติม) 
บริษัท  คิวทีซี เอนเนอร์ยี่  จ ากัด (มหาชน) 

วนัท่ี 20 มิถนุายน 2560 

ข้าพเจ้า บริษัทคิวทีซี เอนเนอร์ยี่จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 8/2560 เมื่อวนัที่ 
19 มิถนุายน 2560 ระหวา่งเวลา 11.00– 14.30 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 337,500,000 บาท เป็น 359,240,725 บาท 
โดยออกหุ้นสามญั จ านวน 21,740,725 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม21,740,725 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะ
ดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน       
การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 21,740,725 1.00 21,740,725 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป 

General Mandate) 
- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 21,740,725 หุ้นมลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 
21,740,725 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
2.1 แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) คือ บริษัท  
ลอ็กซเลย์่ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัท ลโีอนิคส์ จ ากดั1 

20,910,475 N/A 12.00 บาท2 โปรดดหูมายเหตขุ้อ 3 - 

เพื่อรองรับการปรับสทิธิของ
ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท คิวทซีี  
เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน)  
ครัง้ที่ 1 (QTC – W1) 

830,250 - - โปรดดหูมายเหตขุ้อ 4 - 
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หมายเหตุ  

1. รายละเอียดของบคุคลในวงจ ากดั สรุปได้ดงันี ้

1.1 บริษัท ล็อกซเลย์่ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อบริษัท : บริษัท ล็อกซเลย์่ จ ากดั (มหาชน) 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0107536000218 
ประเภทกิจการ : บริษัทมหาชนจ ากดั 
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ : ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ แบง่เป็น 4 สว่น คือ  

1) ธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นผู้ ให้บริการครบวงจรตัง้แตก่ารส ารวจ ออกแบบ ติดตัง้ 
วางโครงข่าย พฒันาระบบตามความต้องการของลกูค้า บ ารุงรักษา รวมทัง้ให้
ค าปรึกษาส าหรับงานสารสนเทศและโทรคมนาคม งานระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
งานด้านระบบพลังงาน ระบบสื่อสารโทรทศัน์และวิทยุ ระบบไฟฟ้า และงาน
เฉพาะด้านที่เป็นสินค้าเทคโนโลยีระดบัสงู  

2) ธุรกิจการค้า เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และและสินค้าเคมี
อตุสาหกรรม รวมทัง้ขยายธุรกิจการค้าสูต่า่งประเทศ  

3) ธุรกิจบริการ เป็นผู้ ให้บริการงานรักษาความปลอดภยัครบวงจร และการบริหาร
จดัการงานสนามบิน รวมทัง้บริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

4) ธุรกิจร่วมทนุ เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยบริษัทได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตร
ทางการค้าที่มีความช านาญการและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล 

ที่ตัง้ส านกังาน : 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัและไมมี่ความสมัพนัธ์อ่ืนใดกบับริษัท 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  : รายชื่อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนครัง้ลา่สดุ เม่ือ วนัที่ 23มีนาคม2560 มี

ดงันี ้
 

ล าดบั รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละของ 
จ านวนหุ้นทัง้หมด 

1. กลุ่มล ่าซ า   
 1.1 บริษัท เอกภาวี จ ากดั 584,158,113 25.79 
 1.2 นายไพโรจน์ ล ่าซ า 37,368,481 1.65  
 1.3 นายธงชยั ล ่าซ า 26,732,044 1.18  
 1.4 นายบรรยงค์ ล ่าซ า และ นางนาถฤดี วรีะเมธีกลุ 20,200,000 0.89  
 1.5 นางดวงฤทยั พุม่ชศูรี 12,793,200 0.57  
 1.6 ม.ร.ว.ส าอางวรรณ ล ่าซ า 11,816,931 0.52  
 1.7 นายเฉลิมโชค ล ่าซ า 9,876,688 0.44  
 รวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยกลุม่ล ่าซ า 702,945,457 31.04  

2. นายเกียรติชยั ลิมปิโชติพงษ์ 113,187,955 5.00  
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ล าดบั รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละของ 
จ านวนหุ้นทัง้หมด 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั* 106,955,306 4.72  
4. นางจารุวรรณ วนาสิน 62,088,700 2.74  
5. ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต์ 21,420,000 0.95  
6. นางเบญจวรรณ กมัปนาทแสนยากร 17,178,020 0.76  
8. XL INVESTMENTS LTD. 14,024,997 0.62  
9. นายไชยพร อาชากลุ 13,400,000 0.59  
7. นายสมชยั กมลรัตนพิบลู 12,000,000 0.53  
10. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 11,387,335 0.50  

ที่มา: Loxley 
หมายเหต ุ 1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั เป็นบริษัทยอ่ยที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยจดัตัง้ขึน้ NVDR มีลกัษณะเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนโดยอตัโนมตัิ (Automatic List) ผู้ลงทนุใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินตา่งๆ 

เสมือนการลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท แตไ่มมี่สิทธิในการออกเสียงในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

กรรมการ : รายชื่อกรรมการของ บริษัท ล็อกซเลย์่ จ ากดั (มหาชน)มีดงันี ้
 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นาย ไพโรจน์ ล ่าซ า ประธานกรรมการ 
2. นาย ธงชยั ล ่าซ า ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 
3. นาย สกิุจ หวัง่หล ี รองประธานกรรมการ 
4. นาย สรุช ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการใหญ่ / กรรมการ 
5. นาย เฉลิมโชค ล ่าซ า กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ / กรรมการ 
6. นาย ภมิูชาย ล ่าซ า กรรมการ 
7. นาย วสนัต์ จาติกวณิช กรรมการ 
8. นาย สืบตระกลู สนุทรธรรม กรรมการ 
9. นาย สรุพนัธ์ ภาษิตนิรันดร์ กรรมการ 
10. นาย สมภพ เจริญกลุ กรรมการ 
11. นาย ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ กรรมการ 
12. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ กรรมการอิสระ 
13. นาย หริส สตูะบตุร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
14. นาย ศภุวฒิุ สายเชือ้ กรรมการอิสระ 
15. นาย เรวตั ฉ ่าเฉลิม กรรมการอิสระ 
16. นาย จรูญ ชินาลยั กรรมการตรวจสอบ 
17. นาย โชติ โภควนิช กรรมการตรวจสอบ 

ที่มา: ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ผู้บริหาร : รายชื่อผู้บริหาร ของ บริษัท ล็อกซเลย์่ จ ากดั (มหาชน)มีดงันี ้
 

ล าดับ รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1. นายธงชยั  ล ่าซ า ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสืบตระกลู สนุทรธรรม รองประธานกรรมการบริหาร 
3. ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ *1 รองประธานกรรมการบริหาร 
4. นายวสนัต์  จาติกวณิช รองประธานกรรมการบริหาร 
5. นายสรุพนัธ์ ภาษิตนิรันดร์ รองประธานกรรมการบริหาร 
6. ดร. สมภพ  เจริญกลุ รองประธานกรรมการบริหาร 
7. นายสรุช ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
8. นายเฉลิมโชค  ล ่าซ า กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
9. นายสพุฒัน์ กรชาลกลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
10. นางโกสมุ สินเพ่ิมสขุสกลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
11. นายศกัดิ์ณรงค์ แสงสงา่พงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
12. นายทองใหญ่ จนัทนวลัย์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
13. นายกาญจน์ ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ที่มา: แบบ 56-1 (ข้อมลู ณ 1 มกราคม 2560) 

1.2 บริษัท ลีโอนิคส์ จ ากดั 

ชื่อบริษัท : บริษัท ลีโอนิคส์ จ ากดั 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105536121781 
ประเภทกิจการ : บริษัทจ ากดั 
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ : วิจยัพฒันาและผลิตอปุกรณ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอปุกรณ์อนรัุกษ์พลงังานที่มี

คณุภาพระดบัโลก ให้สามารถแข่งขนัได้ทัง้ในตลาดภายในประเทศและตา่งประเทศ 
ที่ตัง้ส านกังาน : 113 หมูท่ี่ 5 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางสมคัรอ าเภอบางปะกงฉะเชิงเทรา 24130 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัและไมมี่ความสมัพนัธ์อ่ืนใดกบับริษัท 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  : รายชื่อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท ลีโอนิคส์ จ ากดัมีดงันี ้

 

ล าดับ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1.  นาง ปราณี เกรียงปรารถนา 499,997 99.9994 
2.  นาย ส าเริง เกรียงปรารถนา 1 0.0002 
3.  นาย สรุพล แสงทองสขุ 1 0.0002 
4.  นาง สรีุย์ โอโนะ 1 0.0002 

รวม 500,000 100.00 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 
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กรรมการ : รายชื่อกรรมการของ บริษัท ลีโอนิคส์ จ ากดัมีดงันี ้
 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นาย ส าเริง เกรียงปรารถนา กรรมการ 
2. นาง ปราณี เกรียงปรารถนา กรรมการ 
3. นาย เดโช อภิญญาลาวณัย์ กรรมการ 
4. นาย สรุพล แสงทองสขุ กรรมการ 
5. นาย วฒิุพงศ์ สพุนธนา กรรมการ 
6. นาย วีระพนัธ์ พรทาบทอง กรรมการ 
7. นาย อรุณกิจ ซอสขุไพบลูย์ กรรมการ 
8. น.ส. สรุางค์ เกรียงปรารถนา กรรมการ 
9. นาง สรีุย์ โอโนะ กรรมการ 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

ผู้บริหาร : รายชื่อผู้บริหารของ บริษัท ลีโอนิคส์ จ ากดัมีดงันี ้
 

ล าดับ รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1. นาย ส าเริง เกรียงปรารถนา ประธานบริษัท 
2. นาย วฒิุพงศ์ สพุนธนา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
3. นาย วีระพนัธ์ พรทาบทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. นาง สรีุย์ โอโนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
5. นาย อรุณกิจ ซอสขุไพบลูย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

หมายเหต:ุ รายชื่อตามตารางข้างต้นไมใ่ชผู่้บริหารตามนิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. การก าหนดราคาขายใช้วิธีก าหนดราคาเสนอขายหุ้นแบบที่ผู้ ถือหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุไว้ชดัเจน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ ทจ  .72/2558 เร่ืองการอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดก าหนด 
โดยเป็นการเจรจาตอ่รองของบริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั (QTCGP)  กับผู้ขายเพื่อช าระราคาค่าซือ้หุ้นของ บริษัท แอล โซล่าร์ 1 
จ ากดั (“L Solar 1”) ทัง้นี ้ราคาเสนอขายดงักลา่วเป็นราคาต ่ากวา่ราคาตลาดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาด (โปรดพิจารณาเพิ่มเติมใน
สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดั) (“ราคาต ่า”) 

3. วนั เวลา จองซือ้ และช าระเงินคา่หุ้นจะก าหนดตอ่ไปในภายหลงั ทัง้นี ้การออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุให้กบับคุคลในวงจ ากัดในครัง้นีเ้ป็น
การด าเนินการที่เก่ียวเน่ืองกบัการช าระราคาในการได้มาซึ่งหุ้นทัง้หมดของ บริษัท แอล โซล่าร์ 1 จ ากัด (“L Solar 1”) ซึ่งคณะกรรมการได้
มอบหมายให้ นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน หรือบุคคลที่ นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน มอบหมายให้มีอ านาจพิจารณาก าหนดเงื่อนไข และ
รายละเอียด ที่เก่ียวกบัการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของ L Solar 1  การจดัหาแหลง่เงินทนุ  และการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบุคคล
ในวงจ ากัด รวมทัง้มีอ านาจในการ (1) เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการ
ดงักล่าว (2) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นเก่ียวกับการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของ L Solar 1  การจดัหาแหล่ง
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เงินทนุ และการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบุคคลในวงจ ากัด ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนญุาตใดๆ ค าขอผ่อนผัน
ตา่งๆ การลงนามหรือลงนามรับรองในเอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4. เน่ืองด้วยบริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่ห้แก่บคุคลในวงจ ากดัดงักลา่ว บริษัทจงึต้องปรับราคาใช้สิทธิและอตัรา
การใช้สิทธิเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือ QTC-W1ตามข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (QTC – W1)ข้อ 4.1 (2) เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัที่
ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากัด โดยราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ต ่ากว่าร้อย
ละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท ดงันี ้ 

ราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิเดิม : 10.00 บาทตอ่หุ้น / ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1.0000 หุ้น 

ราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิใหม ่: 9.88 บาทตอ่หุ้น / ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1.0123 หุ้น 

3. ก าหนดวนัประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 ของบริษัท ในวนัที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น.  ณ โรงแรม 

เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ ห้องบอลรูม  ชัน้ 3 ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ  โดย 

 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แต่วนัที่ - จนกว่าการประชุม

ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ในวนัที่ 4 กรกฎาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือ
ตาม ม.225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย
วิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2560 (วนัท าการถดัจากวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น) 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต(ถ้ามี)         

4.1 บริษัทต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดัด้วย

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นจ านวนรวมกนัตัง้แตร้่อยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีงคดัค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดงักลา่ว 

4.2 บริษัทต้องได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ออกและเสนอ

ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดัในราคาต ่า 

4.3 บริษัทจะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทนุจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษัท ตลอดจนการแก้ไข

หนงัสอืบริคณห์สนธิตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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4.4 บริษัทจะขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และอาจมีก าหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่ บจ/ร 

01-09 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทุธิในสว่นเพิ่มทนุเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้เพื่อใช้เป็นสว่นหนึง่ของคา่ตอบแทนส าหรับการเข้าซือ้

หุ้นสามญัของ L Solar 1 ซึง่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ก าลงัการผลิตไฟฟ้าตาม

สญัญา 8 เมกะวตัต์ ท่ีอ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ โดยบริษัทจะน าเงินทัง้หมดที่ได้จากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบั

บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในครัง้นี ้ไปใช้เพื่อเป็นเงินทนุสนบัสนนุการเข้าซือ้กิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

L Solar 1 ของ QTCGP จากผลการศกึษาผลการด าเนินงานของโครงการในปัจจบุนั บริษัทคาดวา่จะต้องใช้เงินทนุเพื่อลงทนุใน

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประมาณ 538.01 ล้านบาท แบ่งจ่ายเป็นเงินสดทัง้สิน้ 287.09 ล้านบาท และเป็นหุ้นซึ่ง

ได้จากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบับคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) เป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 250.93 ล้านบาท 

ส าหรับการออกหุ้นสามญัในสว่นท่ีออกเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ QTC – W1 นัน้ เป็นผลมาจาก

การปรับสิทธิของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ QTC-W1 อนัเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่

บคุคลในวงจ ากดั โดยวตัถปุระสงค์ของการเพิ่มทนุ และการใช้เงินทนุในสว่นท่ีเพิ่ม มีดงันี ้

1) เพื่อรองรับการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ QTC-W1  
2) เพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทนุส าหรับการพฒันาโครงการตา่งๆ ของบริษัท และการลงทนุในโครงการตา่งๆ ในอนาคต 
3) เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

- สามารถขยายธุรกิจเพื่อให้การเติบโตอยา่งมัน่คง และเพิ่มความมัน่คงของรายได้ อีกทัง้ยงัเป็นการลดความเสี่ยง

จากการพึ่งพารายได้จากการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว นอกจากนี ้การ

ลงทุนดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะลงทุนใน

ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้า และจะเพิ่มมลูคา่ของบริษัทฯ  

- ช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการลงทนุที่มีอตัราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่อง และเพิ่มศกัยภาพใน

การด าเนินธุรกิจในระยะยาวให้กบับริษัทฯ โดยธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีความผนัผวนต ่า โดย

บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากการจ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ผ่านการลงทนุใน
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โครงการฯ อนัจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ และเสริมสร้างศกัยภาพการแขง่ขนัในธุรกิจ

ของบริษัทฯ ในระยะยาว 

- สร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทนุตอ่บทบาทของบริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งเมื่อบริษัทฯ สามารถขยายฐานธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสในการขยายการ

ลงทนุธุรกิจดงักลา่วในอนาคตได้อยา่งตอ่เนื่องและกว้างขวางยิ่งขึน้ทัง้ในและตา่งประเทศ 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และ

การจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่

ก าหนดไว้ได้ โดยจะขึน้อยู่กับผลประกอบ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจ าเป็นในการใช้เป็นเงินทุน

หมนุเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท 

7.2 บุคคลในวงจ ากัดที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงนิปันผลจากการด าเนินงาน 

บคุคลในวงจ ากดัที่ได้รับจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่เมื่อบคุคลที่

ได้รับจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

7.3 อื่น ๆ  

- ไมม่ี - 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทุนและจัดสรร

หุ้นเพิ่มทุน 

โปรดพิจารณารายละเอียดในสารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากัดเพื่อใช้

ประกอบการตดัสนิใจในการอนมุตัิการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 8/2560 อนมุตัิการออกและเสนอขาย

หุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) การเพิ่มทนุจด
19มิถนุายน 2560 
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ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
ทะเบียน การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ และการจดัสรรหุ้น 

2. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
2/2560 (Record Date) 

4กรกฎาคม2560 

3. วนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่ีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวธีิปิดสมดุทะเบยีน 

5กรกฎาคม2560 

4. ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 29 สงิหาคม2560 
5. วนัน ามติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนันบัตัง้แตว่นัท่ี

ประชมุ ผู้ ถือหุ้น 

6. เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดั หลงัจากได้รับอนญุาตจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 ลายมือช่ือ.................................. กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
    (นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสนิ) 
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
 
 
 

 ลายมือช่ือ.................................. กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
(นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

กรรมการผู้จดัการ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนท่ี        
วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า          สญัชาติ    
อยู่บ้านเลขท่ี      ถนน      ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     เสียง 
หุ้นบริุมสทิธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)       อาย ุ   ปี อยู่บ้านเลขท่ี     

ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(2)       อาย ุ   ปี อยู่บ้านเลขท่ี     
ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(3)       อาย ุ   ปี อยู่บ้านเลขท่ี     
ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 ในวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ 
ห้องบอลรูม ชัน้ 3 ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
ลงช่ือ      ผู้มอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
หมายเหตุ 
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนท่ี        
วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

 

(1) ข้าพเจ้า          สญัชาติ    
อยู่บ้านเลขท่ี      ถนน      ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     เสียง 

หุ้นบริุมสทิธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

(1)           อาย ุ          ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(2)           อาย ุ          ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(3)           อาย ุ          ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 ในวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ 
ห้องบอลรูม ชัน้ 3 ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

  วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 

 วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิการเข้าลงทนุในบริษัท แอล โซลาร์ 1 จ ากดั ของบริษัท คิวทีซี 
โกลบอล พาวเวอร์ จ ากดั (บริษัทย่อย) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการใหม่  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี 6 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือ
วา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 
หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ      ผู้มอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ใน

ใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนท่ี         
วนัท่ี       เดือน       พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า             
ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     
ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian)ให้กบั        
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั              เสียงดงันี ้

หุ้นสามญั      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     เสียง 
หุ้นบริุมสทิธิ      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)                       อาย ุ           ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(2)                        อาย ุ          ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์             หรือ 

(3)                        อาย ุ          ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์            
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 ในวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ 
ห้องบอลรูม ชัน้ 3 ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

      หุ้นสามญั    หุ้นและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 
     หุ้นบริุมสทิธิ   หุ้นและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด    เสียง 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี  ้
  วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 

 วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิการเข้าลงทนุในบริษัท แอล โซลาร์ 1 จ ากดั ของบริษัท คิวทีซ ี
โกลบอล พาวเวอร์ จ ากดั (บริษัทย่อย) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการใหม่  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระท่ี 6 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือ
วา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน  
หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 
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กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

ลงช่ือ      ผู้มอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (  ) 
หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้

ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ใน

ใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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รายละเอียดกรรมการอสิระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ นายณัฐพล   ลีลาวัฒนานันท์                      

อายุ 58  ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู่ เลขท่ี  7/212  หมูบ้่านชยัพฤกษ์ ซ.7  ถ.ทวีวฒันา  เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 

วุฒกิารศึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 10/2004 
 หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 3/2004 

ประวัตกิารท างาน  กรรมการบริษัท ยนิูมิต เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  

 กรรมการบริษัท ยนิูคไมลิ่ง เซอวิสเซล  จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ บริษัทเอก็เซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเม้นท์ 
จ ากดั 

 กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ บริษัท เอน็บีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซลัติง้ 
จ ากดั 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั(มหาชน 

 กรรมการบริษัท ยนิูมิต เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  

 กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ บริษัท เอก็เซลเลนท์ บิสเนสแมเนจ
เม้นท์ จ ากดั 

 กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ  บริษัท เอน็บีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอน
ซลัติง้ จ ากดั 

กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน)/บริษัท ยนิูมิต เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 
(มหาชน) 
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กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  บริษัท เอก็เซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเม้นท์ จ ากดั/บริษัท เอน็บีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอน
ซลัติง้ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 6  ปี 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไมม่ี 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ในกจิการใดๆที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ             
ประชุมครัง้นี ้

ไมม่ี 

 

ไมม่ี 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2560  จ านวน  8  ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด  8  ครัง้ 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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รายละเอียดกรรมการอสิระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ นายพลรชฎ    เปียถนอม 

อายุ 64  ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู่ 310/1 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัรกรุงเทพมหานคร 

วุฒกิารศึกษา  ปริญญาโท การจดัการ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 118/2009 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 78/2009 

 หลกัสตูร Audit Committee Program(ACP) รุ่นท่ี 31/2010 

 หลกัสตูร Role of the Compensation Committee Program (RCC) 
รุ่นท่ี 31/2014 

ประวัตกิารท างาน  ผู้อ านวยการโครงการศนูย์นวตักรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธรุกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 กรรมการ บริษัท เอม็ดิก อินเตอร์เทรด จ ากดั 

 กรรมการบริษัท เอม็ดิก โฮลดิง้ จ ากดั 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั
(มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท สร้างคนเก่ง จ ากดั  

กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั(มหาชน) 

กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท สร้างคนเก่ง จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 
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จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 6  ปี 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามญัจ านวน 209,000 หุ้น   คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.075 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ในกจิการใดๆที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ             
ประชุมครัง้นี ้

ไมม่ี 

 

ไมม่ี 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2560  จ านวน  8  ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด  8 ครัง้ 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพงึปฏิบตัิส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบยีน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึง่จะเป็นการสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จงึเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐาน
แสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทัง้นี ้เนื่องจากผู้ถือหุ้นบาง
รายอาจยงัไมคุ่้นเคยกบัข้อพงึปฏิบตัิที่น ามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  
บริษัทจึงขอสงวนสทิธิที่จะผอ่นผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วม
ประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจ าตวัของผู้มอบฉนัทะ(ส าเนา) และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืเดินทางของผู้ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสอืเดินทางของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 3 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนงัสอื

มอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล 
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนงัสอื

มอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ในต่างประเทศควรมีการ
รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลคิไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้
ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. ของวนัท่ี 29 สงิหาคม 2560  เป็นต้นไป 
หมายเหตุ  

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้น โดยจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที่ระบขุ้อความครบถ้วนสมบรูณ์
แล้วมายงับริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  10240 
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ข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การมอบฉันทะ 

หมวด 4 ข้อ 38 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนกไ็ด้ การมอบ
ฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
และอย่างน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

ก. จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค.  ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

2. การด าเนินการประชุม 

หมวดท่ี 4 ข้อ 39 

การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุจะมีมติให้
เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เม่ือท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจาก
ท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ หรือเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ
เพ่ิมเติมไมเ่สร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชมุก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชมุครัง้ตอ่ไป และให้
คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) 
วนัก่อนการประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดย
จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

หมวดท่ี 4 ข้อ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยู่ในท่ีประชมุ หรือไมอ่าจปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่ม่
สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้ นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
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3. องค์ประชุม 

หมวดท่ี 4 ข้อ 37 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่
ย่ีสิบห้า (25) คนหรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ         
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และ
ให้ส่งหนังสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นต้องครบ
องค์ประชมุ 

4. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ข้อ 41 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

หมวด 4 ข้อ 42 

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียง
เพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบงัคบันี ้ หรือกรณีอื่นตามท่ีกฎหมายจะก าหนด
ไว้ หรือในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุ และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ. การเพ่ิมทนุ และการลดทนุ 
ฉ. การออกหุ้นกู้  
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 
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5. การแต่งตัง้กรรมการ 

หมวด 3 ข้อ 15 

 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ 
และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

หมวด 3 ข้อ 17 

 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีท่ี 
เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  

3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เทา่จ านวนกรรมการท่ีจะ
พงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

หมวด 3 ข้อ 18 

 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา      
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากวา่ผู้ ใดจะ
ออกสว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
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