
 

รายงานความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 

ต่อการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของ 

 

 

 

บริษัท  คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

จดัท าโดย 

 

 

บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จ ากดั 

9  พฤษภาคม 2560  



สารบัญ 

  หน้า 
บทน า  4 

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)  10 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโดยทั่วไปของรายการ    18 

1.1 ลกัษณะและรายละเอียดของรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์  18 
 1.1.1 วตัถปุระสงค์ของรายการและที่มาของรายการ  18 
 1.1.2 วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ  19 
 1.1.3 คูส่ญัญาและความสมัพนัธ์ที่เก่ียวข้อง  20 
 1.1.4 ลกัษณะโดยทัว่ไปของการท ารายการ  21 
 1.1.5 ประเภทและขนาดของรายการ  23 
 1.1.6 รายละเอียดของสนิทรัพย์ที่ได้มา  24 
 1.1.7 สรุปสาระส าคญัของสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ในครัง้นี ้  26 
 1.1.8 แหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการซือ้สนิทรัพย์  32 
1.2 ข้อมลูของบริษัท ควิทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (“QTC” หรือ “บริษัทฯ”)  33 
1.3 ข้อมลูของบริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEPT”)  33 
    

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 34 

2.1 โครงการ Solar Farm ภายใต้ GEPT 34 
  2.1.1  ข้อมลูทัว่ไป 34 
  2.1.2 ที่ตัง้โครงการโรงไฟฟา้ 34 
2.2 ผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการพฒันาโครงการฯ 37 
2.3 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์หลกัทีใ่ช้ในโครงการฯ 39 
2.4 กระบวนการผลติไฟฟา้ของโครงการฯ 39 
2.5 ประมาณการปริมาณไฟฟา้ที่ผลติได้จากโครงการฯ 40 
2.6 สรุปสาระส าคญัของสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการโครงการฯ 42 
2.7 สรุปใบอนญุาตที่ส าคญัและกรอบเวลาในการด าเนินการพฒันาโครงการฯ 49 
  

 
 

ส่วนที่ 3 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของ 
รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ 

51 

3.1 ความสมเหตสุมผลของรายการ  51 
3.2 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ  52 



ส่วนที่ 4 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของมูลค่า
สินทรัพย์ที่จะได้มาและเงื่อนไขของรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ 

 58 

4.1 การประเมินมลูคา่ยตุิธรรม (Fair Value) ของหุ้นสามญัเดิม  60 
4.2 สรุปการประเมินมลูคา่หุ้นสามญัเดิมของบริษัทท่ีจะเข้าท ารายการ โดย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 74 

 4.2.1 ความเหมาะสมของเง่ือนไขของการท ารายการ  75 
    

ส่วนที่ 5 สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ  78 

    
เอกสารแนบ 1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงานรวมของ  

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน)  
  

    

เอกสารแนบ 2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงานรวมของ  
บริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั 

  

    

เอกสารแนบ 3 มูลค่าหุ้นสามัญเดิมของ GEPT ที่เหมาะสมตามประมาณการปริมาณ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ที่ระดับความเชื่อมั่นต่างๆ 

  

    
เอกสารแนบ 4 การซือ้ขายหุ้นสามัญของ บริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) 

จ ากัด (“GEPT”) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
  

 



ที่ 001/2560 
 

วนัท่ี  9 พฤษภาคม 2560 
 
เร่ือง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ของบริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์  

จ ากดั (“QTCGP”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที ่บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ถือหุ้นในอตัราร้อย
ละ 100.00 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ส าหรับการเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ บริษัท พลงังานเพื่อโลกสี
เขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEPT”) 

 
เรียน กรรมการตรวจสอบและผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 
เอกสารแนบ: 1) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษัท ควิทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย)จ ากดั 
(“GEPT”) 

3) มลูคา่หุ้นสามญัเดมิของ GEPT ที่เหมาะสมตามประมาณการปริมาณไฟฟา้ที่ผลติได้ที่ระดบัความเช่ือมัน่
ตา่งๆ 

4) การซือ้ขายหุ้นสามญัของ บริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEPT”) ที่มีการเปิดเผย
ข้อมลูตอ่สาธารณะ 

 
อ้างถงึ: 1) มติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที ่ 

29 มีนาคม 2560 
2) สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท ควิทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) วนัท่ี 29 มีนาคม 2560 

และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมอื่นๆ 
3) แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท คิวทีซ ี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) สิน้สดุวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 
4) งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับ

งวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 – 2559  
5) งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชีอนญุาตของบริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย)จ ากดั 

ส าหรับงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 – 2559 
6) หนงัสอืรับรอง หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อมลู และเอกสารอื่น ๆ ตลอดจนการสมัภาษณ์ผู้บริหาร ตวัแทน 

เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง และที่ปรึกษาตา่งๆ ของบริษัทฯ และ GEPT 
 

Disclaimers: 1) ผลการศกึษาของบริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จ ากดั (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ในรายงานฉบบันี ้อยูบ่น
พืน้ฐานของข้อมลูและสมมติฐานท่ีได้รับจากผู้บริหารของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) บริษัท 
พลงังานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย)  จ ากัด และข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยแก่สาธารณะ ในเว็บไซต์ของ



ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) เว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
(www.bol.co.th) 

2) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไมรั่บผิดชอบตอ่ผลก าไรหรือขาดทนุ และผลกระทบตา่ง ๆ อนัเกิดจากการท า
รายการในครัง้นี ้

3) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระท าการศกึษาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั โดยตัง้มัน่อยูบ่น
พืน้ฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

4) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและให้ความเห็น ภายใต้สถานการณ์และข้อมลูที่สามารถรับรู้ได้ใน
ปัจจบุนั หากสถานการณ์และข้อมลูมีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการศกึษา
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “QTC”) ครัง้ที่ 4/2560 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที่ 29 มีนาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เพื่ออนุมตัิการเข้าท ารายการ
ลงทุนใน บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย)  จ ากัด (“GEPT”) โดยบริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์  จ ากัด 
(“QTCGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยมีรายละเอียด
เบือ้งต้นในการเข้าท ารายการดงัตอ่ไปนี ้

ภาพรวมการลงทนุในรายการนีบ้ริษัทฯ ผา่นทาง QTCGP จะเข้าลงทนุในหุ้นสามญัร้อยละ 15 ของ GEPT ซึง่ GEPT 
ด าเนินธุรกิจในการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด
ใน GEP (Myanmar) Company Limited (“GEPM”) ที่จัดตัง้ขึน้ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the 
Union of Myanmar หรือ “เมียนมาร์”) เพียงบริษัทฯ เดียว โดย GEPM ก าลงัพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
แบบติดตัง้บนพืน้ดิน หรือ Solar Farm (“โครงการฯ”)  ขนาดก าลงัการผลติติดตัง้รวม 220 เมกกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสตรง) ซึง่มี
ก าลงัผลิตไฟฟ้ารวม 170 เมกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสสลบั) โดยแบ่งออกเป็น 4 เฟส ได้แก่ เฟสที่ 1 ถึง เฟสที่ 3 ขนาดเฟสละ 50 
เมกกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสตรง) ซึ่งมีก าลงัผลิตไฟฟ้าเฟสละ 40 เมกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสสลบั) และ เฟสที่ 4 ขนาด 70 เมกกะ
วตัต์ (ไฟฟา้กระแสตรง) ซึง่มีก าลงัผลติไฟฟา้ 50 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสสลบั) ซึง่ทกุเฟสของโครงการฯ จะได้รับอตัราคา่ไฟฟา้ 
Tariff ในอตัราคงที่ อยู่ที่ 0.1275 เหรียญสหรัฐต่อหน่วย ตลอดอายโุครงการ 30 ปีนบัจากวนัที่เร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใน
เชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ “COD”) ของโครงการฯ เฟสที่ 1 ทัง้นี ้ณ ปัจจุบนั GEPM ได้รับสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้า (“PPA”) จากหน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ได้แก่ Electric Power Generation 
Enterprise (“EPGE”) แล้วเมื่อวนัที่ 20 มีนาคม 2559 และโครงการฯ ทกุเฟส ยงัได้รับ  MIC Permit แล้ว ลงวนัที่ 12 เมษายน 
2560 

โดยบริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้นสามญัเดมิของ GEPT ซึง่มีมลูคา่เทา่กบั 7.63 ล้านเหรียญสหรัฐ จากผู้จะขาย ได้แก่  Planet 
Energy Holdings Pte. Ltd. (“PEH”) และ Noble Planet Pte. Ltd. (“NBP”) ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ และมี
ภาระที่จะต้องเพิ่มทนุตามสดัสว่นเพื่อใช้เป็นเงินทนุในการพฒันาโครงการฯ ทัง้ 4 เฟส ให้แล้วเสร็จอีก 14.38 ล้านเหรียญ คิด
เป็น 497.79 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ) 



ซึ่งภายหลงัการเข้าท ารายการนีจ้ะมีผลท าให้ GEPT  มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ซึ่งโครงสร้างของบริษัทฯ 
ก่อนและหลงัการเข้าท ารายการในครัง้นี ้สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ ก่อนการเข้าท ารายการ 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ หลังการเข้าท ารายการ  
 

 
 
 
 
 
 
  

บจ.พีพีดบับลิวอ ี
ถือหุ้น 05 % 

บจ. คิวทีซี ปานโก 
ถือหุ้น 85% 

บจ. คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ 
 ถือหุ้น 100% 

บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
ทนุจดทะเบียน 270 ล้านบาท

00,000.00 บาท 

บจ.พีพีดบับลิวอ ี
ถือหุ้น 05 % 

บจ. คิวทีซี ปานโก 
ถือหุ้น 85% 

บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
ทนุจดทะเบียน 270 ล้านบาท 

บจ. คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ 
 ถือหุ้น 100% 

บจ. พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว 
(ประเทศไทย) 
ถือหุ้น 15% 

GEP (Myanmar)  
Company Limited 
ถือหุ้น 100% 



ในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้จัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า 
“ประกาศตลาดหลกัทรัพย์เร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อค านวณขนาดรายการพบว่าค านวณได้สงูสดุ
ตามเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ของ GEPT คิดเป็น ร้อยละ 79.80 ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ไมม่ีการเข้าท ารายการ
ใดๆ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่นมา จึงท าให้ขนาดรายการสงูสดุที่ค านวณได้เทา่กบั ร้อยละ 79.80 ซึง่เข้าขา่ยเป็นรายการ
ประเภทท่ี 1 คือเป็นรายการที่มีมลูคา่เทา่กบัร้อยละ 50 หรือสงูกวา่ แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 100 

โดยบริษัทฯ จะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี:้ 

(1) จัดท ารายงานและเปิดเผยการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยจะต้องมีสารสนเทศ  
อยา่งน้อยตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด 

(2) ด าเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิในการตกลงเข้าท ารายการ โดยจะต้องได้รับอนุมตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้
ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิท ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ ถือหุ้ นที่มีส่วนได้ เสีย  
โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ขึน้ในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 
เพื่อขอมติอนมุตัิในการเข้าท ารายการดงักลา่ว 

อนึ่ง การเข้าท ารายการซือ้หุ้นสามัญของ GEPT ในครัง้นี ้ไม่ถือเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นตาม
มาตรา 107(2)(ข) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ดงันัน้ บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ให้ บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นต่อ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตอ่การได้มาซึง่สนิทรัพย์ดงักลา่ว โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ศกึษาข้อมลูในสารสนเทศเก่ียวกบัการ
ได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ฉบบัลงวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 และฉบบัแก้ไขอื่นๆ รวมถึงข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร 
ตวัแทน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง และที่ปรึกษาต่างๆ ของบริษัทฯ และ GEPT รวมทัง้เอกสารที่ได้รับจากบริษัทฯ  เช่น งบการเงิน 
แผนการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้ข้อมลูที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทัว่ไป เช่น แบบแสดงข้อมลูรายงานประจ าปี (แบบ 56-1) ข้อมลูที่
เปิดเผยในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน 
ก.ล.ต.”) และข้อมลูทางการเงินจากเว็บไซต์ตา่งๆ เป็นต้น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นตอ่การท ารายการดงักลา่ว ทัง้นี ้ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่บริษัทฯ  และ/หรือ ผู้บริหาร 
และ/หรือ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ  มอบให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในรายงานฉบบันีต้ัง้อยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูลและเอกสารดงักล่าวเป็น
ข้อมลูที่ถกูต้องตามความเป็นจริงและสมบรูณ์ และการให้ความเห็นนีเ้ป็นการพิจารณาจากสภาวะและข้อมลูที่สามารถรับรู้ได้
ในปัจจุบนั ณ วนัที่จัดท ารายงานฉบบันี ้ ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือเกิดเหตุการณ์ใด อาจส่งผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจและประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นต่อรายการได้มาซึ่ง
สนิทรัพย์ดงักลา่วได้ 



ในการให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประกอบกับปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาข้อมลูดงักลา่วด้วยความ
รอบคอบ และสมเหตสุมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพพงึกระท า 

เอกสารแนบท้ายรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันี ้ถือเป็นสว่นหนึ่งของรายงานความเห็นและ
เป็นข้อมลูที่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาร่วมกบัรายงานความเห็นฉบบันีด้้วย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและศกึษาข้อมลูของรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ โดยสามารถสรุปข้อมลูและผล
การศกึษาได้ดงัตอ่ไปนี ้



ค ำย่อ (ABBREVIATION) 
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ประกำศฯ เร่ืองกำรได้มำหรือ 
จ ำหน่ำยไป 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการที่มีนัยส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลู
และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ 
พ.ศ.2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 

“ที่ปรึกษำกำรเงนิอิสระ”  บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จ ากดั                                                                                                  
 “บริษัทฯ” หรือ “QTC” บริษัท  คิวทีซี เอนเนอร์ยี่  จ ากดั (มหาชน) 
“QTCGP”   บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั  
“GEPT”  บริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย)  จ ากดั 
“GEPM” GEP (Myanmar) Company Limited 
“Solar Farm” โรงไฟฟา้เพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน 
“เมียนมำร์” สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ 
“EPGE” Electric Power Generation Enterprise, Myanmar 
“PPA” สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power Purchase Agreement) 
“COD” วนัท่ีเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) 
“SCOD” ก าหนดการวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial 

Operation Date) 
“MIC” คณะกรรมการการลงทนุของเมียนมาร์ (Myanmar Investment Commission) 
“MIC Permit” ใบอนญุาตการลงทนุท่ีออกและอนมุตัิโดย MIC 
“PEH” ผู้จะขายรายที่ 1: Planet Energy Holdings Pte. Ltd.  
“NBP” ผู้จะขายรายที่ 2: Noble Planet Pte. Ltd. 
“VTE” บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“VTIEC” บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชัน่แนล คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
“VTEC” บริษัท วีทีอี อีพีซี จ ากดั 
“CTIEC” China Triumph International Engineering 
“OWL” Owl Energy Limited 
“อัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ” อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศที่ใช้ในรายงานฉบบันี ้เทา่กบั 34.61 บาท

ตอ่เหรียญสหรัฐ ซึง่อ้างอิงจากรายงานอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศโดย
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ                                                                            บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จ ากดั                                            หนา้ 10 
 

 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม 2560 มีมติอนมุตัิให้ บริษัท คิวทีซี โก
ลบอล เพาเวอร์  จ ากัด (“QTCGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด เข้าท ารายการเข้าซือ้หุ้นสามญัเดิมและเพิ่มทนุใน บริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEPT”)  

บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ (มหาชน) (“ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ”) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือ
หุ้นที่ได้รับการแต่งตัง้โดย บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “QTC”) ได้พิจารณาศึกษาข้อมูลใน
สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ฉบบัลงวนัที่ 29 มีนาคม 2560 และฉบบัแก้ไขอื่นๆ รวมถึงข้อมลูที่ได้
จากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร ตวัแทน เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง และที่ปรึกษาตา่งๆ ของบริษัทฯ และ GEPT รวมทัง้เอกสารที่ได้รับ
จากบริษัทฯ  เช่น งบการเงิน แผนการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้ข้อมลูที่เผยแพร่ตอ่สาธารณะทัว่ไป เช่น แบบแสดงข้อมลูรายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-1) ข้อมลูที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และข้อมลูทางการเงินจากเว็บไซต์ตา่ง ๆ  เป็นต้น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นตอ่การท า
รายการดงักลา่ว  รวมไปถึงการพิจารณาราคาและเง่ือนไขในสาระส าคญัที่เก่ียวกบัการเข้าลงทนุในหุ้นสามญัเดิมของ GEPT 
รวมถึงพิจารณาถึงความสมเหตสุมผลของการเข้าท ารายการ และความเหมาะสมของราคาของการเข้าท ารายการได้มาซึง่
สินทรัพย์ในครัง้นี ้  ประกอบกบัพิจารณาถึงประโยชน์ ผลกระทบ ปัจจยัเสี่ยง ข้อดี และข้อด้อยของการเข้าท ารายการ โดย
สามารถสรุปข้อมลูตา่งๆ ได้ดงันี ้

บริษัทฯ โดย QTCGP จะเข้าซือ้หุ้นสามญัเดิมของ บริษัท พลงังานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEPT”) 
จ านวนรวม 38,634 หุ้น จาก มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ 
GEPT จาก Planet Energy Holdings Pte. Ltd. (“PEH”) และ Noble Planet Pte. Ltd. (“NBP”) เรียกรวมวา่ “ผู้จะขาย” ทัง้นี ้
กลุม่ผู้ ถือหุ้นขัน้สดุท้ายของผู้จะขาย (Ultimate Shareholders) ได้แก่ กลุม่ของนายศภุศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ และกลุม่ของนาย 
ออง ทีฮา ซึ่งผู้จะขายและกลุม่ผู้ ถือหุ้นขัน้สดุท้ายของผู้จะขายไม่จดัเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ โดยมีมลูค่าเท่ากบั 
7.63 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทา่กบั 267.49 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ)  ทัง้นี ้ราคาดงักลา่วอาจมี
การเปลีย่นแปลงตามเง่ือนไขการปรับราคา ซึง่สว่นเพิ่มขึน้ของราคาที่จะปรับเพิ่มจะไมเ่กินกวา่ 1.879 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 
65.04 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) โดยสามารถศึกษารายละเอียดของการปรับราคาได้ในตาราง 
“สรุปสาระส าคญัจะซ้ือจะขาย” ในหวัข้อ “1.1.7 สรุปสาระส าคญัของสญัญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ใน
ครัง้นี”้  

โดยหากคูส่ญัญาไมส่ามารถที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Conditions Precedent) ได้สมบรูณ์ภายในเวลา
ที่ก าหนดแล้ว บริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกร้องให้คู่สญัญาช าระคืนเงินที่บริษัทฯ ได้ช าระไว้แล้วได้ และ หากคู่สญัญาไม่
สามารถที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัภายหลงั (Conditions Subsequent) ได้สมบรูณ์ภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว บริษัทฯ มี
สิทธิขายหุ้น GEPT คืนให้แก่คู่สญัญาได้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดของเง่ือนไขบงัคบัก่อน เง่ือนไขบงัคบัภายหลงั และ
งวดการช าระคา่หุ้นสามญัเดิมได้ใน “สรุปสาระส าคญัจะซ้ือจะขาย” ใน “หวัข้อ 1.1.7 “สรุปสาระส าคญัของสญัญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์ในครั้งนี้” ปัจจบุนั บริษัทฯมีการช าระเงินงวดที่ 1 จ านวน 2.25 ล้านเหรียญสหรัฐ และงวด
ที่ 2 จ านวน 1.50 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 50 ของมลูคา่หุ้นท่ีจะซือ้ให้แก่ผู้จะขายแล้ว 

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
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ทัง้นี ้GEPT ด าเนินธุรกิจในการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย ณ ปัจจุบนั GEPT เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 
100.00 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดใน GEP (Myanmar) Company Limited (“GEPM”) ที่จดัตัง้ขึน้ในสาธารณรัฐแหง่
สหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the Union of Myanmar) เพียงบริษัทเดียว โดย GEPM ก าลงัพฒันาโครงการโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน หรือ Solar Farm (“โครงการฯ”) ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้รวม 220 เมกกะวตัต์ 
(ไฟฟ้ากระแสตรง) ซึ่งมีก าลงัผลิตไฟฟ้ารวม 170 เมกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสสลบั) โดยแบ่งออกเป็น 4 เฟส ได้แก่ เฟสที่ 1 ถึง 
เฟสที่ 3 ขนาดเฟสละ 50 เมกกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสตรง) ซึ่งมีก าลงัผลิตไฟฟา้เฟสละ 40 เมกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสสลบั) และ 
เฟสที่ 4 ขนาด 70 เมกกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสตรง) ซึ่งมีก าลงัผลิตไฟฟ้า 50 เมกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสสลบั) ซึ่งทุกเฟสของ
โครงการฯ จะได้รับอตัราคา่ไฟฟา้ Tariff ในอตัราคงที่ อยู่ที่ 0.1275 เหรียญสหรัฐตอ่หนว่ย ตลอดอายโุครงการ 30 ปีนบัจาก
วนัท่ีเร่ิมผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้ในเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ “COD”) ของโครงการฯ เฟสที่ 1 

ภายหลงัจากการเข้าซือ้หุ้นสามญัเดิมของ GEPT แล้ว บริษัทฯ จะท าการเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นอีกจ านวน
รวม 14.38 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทา่กบั 497.79 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ)  โดยแบง่การเพิ่มทนุ
เป็นเฟสตา่งๆ เพื่อใช้เป็นเงินทนุในการด าเนินการพฒันาโครงการฯ โดยปัจจบุนัโครงการฯ ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power 
Purchase Agreement หรือ “PPA”) ในรูปแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) จากหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐแหง่
สหภาพเมียนมาร์ที่ก ากับดูแลด้านการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ได้แก่ Electric Power Generation Enterprise 
(“EPGE”) แล้วเมื่อวนัท่ี 20 มีนาคม 2559 และโครงการฯ ทกุเฟส ยงัได้รับ MIC Permit ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2560 แล้ว 

นอกจากนี ้อ้างอิงตามสญัญาจะซือ้จะขาย บริษัทฯ มีภาระผกูพนัที่จะต้องให้การสนบัสนนุทางการเงินตามสดัสว่น
การถือหุ้น หาก GEPT มีปัญหาด้านสภาพคล่องในการด าเนินงาน จ านวนรวมทุกเฟสของโครงการฯ ไม่เกิน 4.158 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือ 143.93 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ) 

อนึ่ง ภายหลงัจากการเข้าท าการซือ้หุ้นสามญัเดิมของ GEPT แล้ว บริษัทฯ จะต้องน าหุ้นร้อยละ 60 ของหุ้นสามญั
เดิมทัง้หมดของ GEPT ที่บริษัทฯ ถือครอง หรือ เทา่กบั 23,180 หุ้น (ซึง่เป็นสดัสว่นเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นทกุรายใน GEPT) จด
จ าน าตอ่ผู้ รับเหมาหลกัของโครงการฯ ได้แก่ บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชัน่แนล คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (“VTIEC”) และ  บริษัท วีทีอี 
อีพีซี จ ากดั (“VTEC”) เพื่อเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัค่าก่อสร้างที่ผู้ รับเหมาหลกัได้ด าเนินการก่อสร้างไปก่อน โดยเมื่อมีการ
ก่อสร้างในแต่ละเฟสแล้วเสร็จ จึงจะมีการช าระเงินค่าก่อสร้างสว่นที่เหลือหลงัหกัเงินจ่ายลว่งหน้า (Advance Payment) ที่
ร้อยละ 5 ของมลูคา่งานก่อสร้างรวมให้แก่ผู้ รับเหมาหลกัของโครงการฯ และจะปลดการจ าน าหุ้น GEPT  จากผู้ รับเหมาหลกั 
 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางเงนิอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์  

ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ในครัง้นีถื้อวา่มีความสมเหตุสมผล 
โดยมีข้อดีและข้อด้อย ของการเข้าท ารายการ ดงันี ้

 
ข้อดีของการท ารายการ 

กระจายความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจที่มีศกัยภาพ 

จากการแขง่ขนัสงูในธุรกิจผลติและจ าหนา่ยหม้อแปลงซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ จนเป็นเหตใุห้รายได้ของ
บริษัทฯ ลดลงอยา่งมาในปี 2559 การเข้าท ารายการได้มาซึง่หุ้นสามญัของ GEPT ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 
ของ GEPM ซึ่งด าเนินการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน (“โครงการฯ”) 
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ในครัง้นี ้จะท าให้บริษัทฯสามารถกระจายความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจอื่นที่มีรายได้มัน่คง และ
ท าให้บริษัทฯ ไมต้่องพึง่พิงธุรกิจผลติและจ าหนา่ยหม้อแปลงไฟฟา้แตเ่พียงอยา่งเดียว 
 
เพิ่มความสามารถในการสร้างก าไรท่ีมีความมัน่คงและมีความเสีย่งต ่าให้กบับริษัทฯ 

ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์มีข้อดีคือสามารถผลติกระแสไฟฟา้ได้ตลอดระยะเวลาที่มีแสงอาทิตย์สอ่ง
ลงมาบนแผงโซลา่ร์เซลล์ จึงท าให้ไม่มีความเสี่ยงในด้านการขาดแคลนวตัถดุิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าและ
สามารถผลติไฟฟา้ได้อยา่งตอ่เนื่องตลอดอายขุองโครงการ ซึง่ก่อให้เกิดรายได้ที่แนน่อน เนื่องจากมีผู้ รับซือ้ที่
เป็นหน่วยงานภาครัฐของเมียนมาร์ซึ่งรับซือ้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ในอัตรารับซือ้ไฟฟ้าคงที่ตลอดระยะเวลา
โครงการฯ นอกจากนี ้ยงัเป็นธุรกิจที่ไม่มีต้นทุนด้านวตัถุดิบในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการ
ด าเนินการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์นัน้จะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่เป็นสว่นมากจึงสามารถคาดการณ์ผลก าไร
ได้ อีกทัง้มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ต ่า (ยกเว้นค่าเสื่อมราคา) เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการ
จ าหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับ จึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการท าก าไรให้กบับริษัทฯ และสร้างกระแสเงินสดรับ
จากเงินปันผลอย่างสม ่าเสมอได้อีกด้วย โดยบริษัทฯ จะรับรู้ผลตอบแทนจากโครงการฯ ในรูปสว่นแบ่งก าไร
จากเงินลงทนุในบริษัทฯ ร่วม ตามสดัสว่นการถือหุ้นใน GEPT 
 
เพิ่มความรู้ความสามารถของบคุลากรของบริษัทฯ 
บคุลากรของบริษัทฯ จะมีโอกาสเรียนรู้ขัน้ตอนในการพฒันาโครงการและการด าเนินการโครงการ รวมไปถึง
การบ ารุงรักษาโครงการขนาดใหญ่ในทุกๆ ขัน้ตอนจากผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการฯ ซึ่งได้แก่ บริษัท แบล็ค 
แอนด์ วิชช์  (ประเทศไทย) จ ากัด และ China Triumph International Engineering Group Company 
Limited (“CTIEC”) ที่มีช่ือเสียงและประสบการณ์เป็นที่น่าเช่ือถือและได้รับการยอมรับในระดบัสากล ท าให้
บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถและความช านาญเพิ่มมากขึน้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับ
บริษัทฯ ในอนาคตซึง่มีนโยบายในการที่จะขยายธุรกิจมายงัธุรกิจด้านพลงังานได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ยงัท าให้
บุคลากรของบริษัทฯ ได้เข้าใจถึงกระบวนการ ขัน้ตอนและกฎระเบียบต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจผลิตและ
จ าหนา่ยไฟฟา้ในเมียนมาร์ซึง่เป็นประเทศที่มีศกัยภาพในการเติบโตได้อีกด้วย 
 
ราคาได้มาซึง่หุ้นสามญัเดิมของ GEPT ต ่ากวา่ราคาที่เหมาะสม 

ในการประเมินมลูคา่หุ้นสามญัเดิมที่เหมาะสมของ GEPT ที่ปรึกษาทางการเงินได้ท าการประเมินมลูคา่หุ้นที่
เหมาะสมตามสดัสว่นการได้มาซึง่หุ้นของ GEPT คือ ร้อยละ 15.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วของ 
GEPT ซึ่งมีมลูค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 7.7 – 10.0 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกบัมลูค่าการได้มาซึง่หุ้นสามญั
เดิมของ GEPT ตามสดัสว่นดงักลา่วข้างต้นท่ี 7.63 ล้านเหรียญสหรัฐ มีคา่ต ่ากวา่ราคาที่เหมาะสมที่ประเมิน
ได้ เทา่กบั 0.1 – 2.4 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ เทา่กบั 2.9 – 81.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 – 31.0 จาก
ที่กลา่วมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ราคาได้มาซึง่หุ้นสามญัเดมิของ GEPT นัน้ เป็นราคาที่ต ่ากวา่ราคาที่เหมาะสม
ที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินได้ 
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ข้อด้อยของการท ารายการ 

เป็นผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย (Minority Shareholder) ใน GEPT 
ในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้บริษัทฯ โดย QTCGP ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ จะเข้าลงทนุในหุ้นสามญั
ของ GEPT ในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของหุ้ นที่ออกและช าระแล้ว ซึ่งถือเป็นผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อย  (Minority 
Shareholder) ใน GEPT ส่งผลกระทบต่อการถ่วงดุลอ านาจและการตรวจสอบการด าเนินงานของ GEPT 
และ GEPM รวมไปถึงอาจไมม่ีสทิธิในการยบัยัง้ (Veto Right) มติส าคญัตา่งๆ อยา่งไรก็ตาม ตามร่างสญัญา
ระหวา่งผู้ ถือหุ้น (Draft Shareholders’ Agreement) นัน้ ได้ก าหนดให้มีมติที่สงวนไว้ (Reserve Matters) ซึง่
เป็นมติที่ส าคญัที่ท าให้บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยมีสทิธิที่จะคดัค้านได้ แม้จะเป็นผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยใน 
GEPT ซึ่งข้อก าหนดดงักล่าวข้างต้นสามารถทุเลาข้อด้อยจากการเป็นผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยใน GEPT ได้ระดบั
หนึง่ 
  
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

รายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโครงการฯ ตามที่ระบไุว้ใน PPA จะอยู่ในสกุลเหรียญสหรัฐ ซึ่งท า
ให้ผลก าไรที่ได้รับนัน้จะอยู่ในสกุลเหรียญสหรัฐเช่นกัน จึงท าให้มีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตา่งประเทศได้ อยา่งไรก็ตาม คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในการด าเนินการโครงการฯ สว่นใหญ่ รวมถึงการช าระคนื
เงินกู้ ยืมและดอกเบีย้ที่เกิดจากการกู้ ยืมจะเป็นค่าใช้จ่ายในสกุลเหรียญสหรัฐเช่นกัน จึงสามารถลดความ
เสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลงได้ระดับหนึ่ง (Natural Hedge) นอกจากนี ้ณ ปัจจุบนั 
บริษัทฯ มีทัง้รายได้และค่าใช้จ่ายจากการด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าในสกุลเงิน
ตา่งประเทศอยูแ่ล้ว โดยที่ผา่นมา บริษัทฯได้มีการติดตามสถานการณ์ความเคลือ่นไหวของอตัราแลกเปลี่ยน
อย่างใกล้ชิดและจะพิจารณาป้องกนัความเสี่ยงด้วยสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า (Forward 
Contract) ตามความจ าเป็น ซึง่เป็นนโยบายที่ดีในการบริหารจดัการความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา
ตา่งประเทศรองรับอยูแ่ล้ว 
 

ความเสีย่งจากการพฒันาโครงการฯ ไมส่ าเร็จ 
ปัจจุบนั โครงการฯ ยงัอยู่ระหว่างการพฒันาซึ่งยงัไม่แล้วเสร็จ ดงันัน้ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการพฒันา
โครงการฯ ไม่ส าเร็จได้ อย่างไรก็ตาม ตามสญัญาจะซือ้จะขายหุ้นสามญัเดิมของ GEPT นัน้ ได้ก าหนดให้
คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามเ ง่ือนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) และ เ ง่ือนไขบังคับภายหลัง 
(Conditions Subsequent) ซึ่งเป็นประเด็นที่ส าคัญต่างๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับความแน่นอนในการพัฒนา
โครงการฯ ให้แล้วเสร็จเป็นส่วนใหญ่ โดยหากคู่สัญญาไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับก่อน 
(Conditions Precedent) และ เง่ือนไขบงัคบัภายหลงั (Conditions Subsequent) ได้สมบรูณ์ภายในเวลาที่
ก าหนดแล้ว บริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกร้องให้คู่สญัญาช าระคืนเงินที่บริษัทฯ ได้ช าระไว้แล้ว และขายหุ้นคืน
ให้แก่คูส่ญัญาได้ ตามล าดบั ซึง่สามารถลดความเสีย่งตอ่การพฒันาโครงการฯ ไมแ่ล้วเสร็จลงได้ นอกจากนี ้
ตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ การที่โครงการฯ ได้รับ MIC Permit มาแล้ว โดย MIC 
Permit เป็นใบอนญุาตหลกัที่ส าคญัในการด าเนินการพฒันาโครงการฯ ในเมียนมาร์ และเป็นใบอนญุาตที่ใช้
เวลานานในการได้มา รวมถึงเป็นใบอนญุาตที่ต้องได้รับก่อนท่ีจะได้รับใบอนญุาตส าคญัอื่นๆ ซึง่จะท าให้การ
เจรจากบัหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงสถาบนัการเงินเพื่อให้โครงการฯ สามารถพฒันาได้แล้วเสร็จมี
ความเป็นไปได้มากยิ่งขึน้ จึงท าให้ความเสีย่งที่จะพฒันาโครงการฯ ไมแ่ล้วเสร็จลดลงได้ 
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ความเสีย่งจากการไมส่ามารถเรียกช าระเงินคืนจากผู้จะขาย 

ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้ช าระเงินให้แก่ผู้จะขายแล้ว จ านวน 3.75 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากบั 133.19 ล้าน
บาท (ตามอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) เมื่อเทียบกบัจ านวนเงินทัง้หมดที่ต้องช าระตามข้อตกลงที่ 
7.63 ล้านเหรียญ หรือ 267.49 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) แล้ว พบว่าเงินที่ได้
ช าระให้แก่ผู้จะขายไว้แล้ว คิดเป็นสดัสว่นถึง ร้อยละ 50 ของจ านวนเงินที่ต้องช าระทัง้หมด แม้ว่าเง่ือนไขใน
สญัญาจะซือ้จะขาย จะให้บริษัทฯมีสิทธิในการเรียกร้องให้คู่สญัญาช าระคืนเงินที่บริษัทฯ ได้ช าระไว้แล้ว 
และขายหุ้นคืนให้แก่คู่สญัญาได้ หากเง่ือนไขบงัคบัก่อนและเง่ือนไขบงัคบัภายหลงัไมส่มบรูณ์ภายในเวลาที่
ก าหนด ตามล าดบั แต่ก็อาจมีความเสี่ยงที่อาจจะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินคืนลา่ช้าหรือไม่ได้รับเงินคืนตาม
สญัญา เนื่องจากผู้จะขายมิได้มีการให้หลกัทรัพย์ค า้ประกนัการปฏิบตัิตามข้อตกลงในการช าระเงินคืน หรือ
การซือ้หุ้นคืนจากบริษัทฯ โดยมีเพียงสญัญาค า้ประกันสว่นบคุคล (Personal Guarantee) ของผู้ ถือหุ้นใหญ่
ของผู้จะขาย ซึ่งได้แก่ นายศภุศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ และ/หรือ นาย ออง ทีฮา เพื่อรับประกนัการซือ้หุ้น GEPT 
คืนจากบริษัทฯ เทา่นัน้ ซึง่อาจจะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินคืนลา่ช้าหรือไม่ได้รับเงินคืนตามสญัญาได้ จากการ
ตรวจสอบทนุจดทะเบียนช าระแล้วของผู้จะขายทัง้ 2 ราย ได้แก่ PEH และ NBP มีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 
เท่ากบั 114.00 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 61.67 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดบั ซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงินที่
เพียงพอตอ่การช าระเงินคืนให้แก่บริษัทฯ แต่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไ่ด้รับงบการเงินของผู้จะขายทัง้ 2 
รายเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม อยา่งไรก็ตาม จากข้อมลูที่แสดงตอ่สาธารณะ พบวา่ PEH ซึง่เป็นหนึง่ในผู้จะขาย 
มีการถือหุ้นสามญัของบริษัทที่จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งหนึ่ง ได้แก่ บริษัท วิน
เทจ วิศวกรรม จ ากดั (มหาชน) หรือ “VTE” จ านวน 85.64 ล้านหุ้น (ข้อมลูตามวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ 
วันที่ 20 มีนาคม 2560 จาก www.settrade.com) โดยราคาตลาดของ VTE ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ 
2.62 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมลูค่าที่ PEH ถือครองได้ เท่ากบั 224.37 ล้านบาท หรือ 6.48 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่
มากเพียงพอตอ่การซือ้หุ้น GEPT คืนจากบริษัทฯ หากไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Conditions 
Precedent) หรือ เง่ือนไขบังคับภายหลัง  (Conditions Subsequent) ได้สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนด 
อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช าระเงินคืนนัน้ มิได้มีผลตอ่การจะช าระคืนเงินแต่อยา่งใด หากผู้จะขาย
มีความประสงค์จะไมช่ าระคืนตามข้อก าหนดในสญัญาจะซือ้จะขาย 
 

ทัง้นี ้ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเก่ียวกับการที่โครงการฯ ได้รับ MIC Permit แล้วนัน้ ท าให้การเจรจากับ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ รวมถึงสถาบนัการเงินเพื่อให้โครงการฯ สามารถพฒันาได้แล้วเสร็จมีความเป็นไป
ได้มากยิ่งขึน้ จึงท าให้ความเสี่ยงที่จะพฒันาโครงการฯ ไม่แล้วเสร็จลดลงได้ สง่ผลให้ความเสี่ยงจากการท่ีผู้
จะขายจะไมป่ฏิบตัิตามสญัญาในเร่ืองการช าระเงินคนืบริษัทฯ หรือ การรับซือ้หุ้น GEPT คืนจากการท่ีพฒันา
โครงการฯ ไมแ่ล้วเสร็จลดลงตามไปด้วยเช่นกนั 
 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงด้านนโยบาย กฎหมายและการเมืองในเมียนมาร์ 
จากการที่โครงการฯ ของ GEPM ตัง้อยู่ในเมียนมาร์ ซึ่งยังคงมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายและ
กฏหมายต่างๆ อย่างมีนยัส าคญัอยู่ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินการของโครงการฯ ได้ อย่างไรก็ตาม 
รัฐบาลเมียนมาร์ การออกกฎหมาย Foreign Investment Law ในปี  2555 เพื่ออ านวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆ ให้กับนกัลงทุนต่างชาติเพื่อดึงดูดการลงทุนจากนกัลงทุนต่างประเทศ นอกจากนี ้ใน PPA ได้มีการ
ก าหนดไว้ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงทางกฏหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนในการด าเนิน

http://www.settrade.com/
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โครงการฯ มีการเปลีย่นแปลงไปเกินกวา่ที่ก าหนด GEPM สามารถท าการเจรจาเพื่อขอปรับอตัรารับซือ้ไฟฟ้า 
(Tariff) ได้ตามผลกระทบท่ีเกิดขึน้ นอกจากนี ้จากการที่รายได้รับจากการขายไฟฟ้าจากโครงการฯ จะอยูใ่น
รูปของเงินสกลุเหรียญสหรัฐ (US Dollar) อีกทัง้ตาม PPA ยงัให้สทิธิที่จะเลอืกรับรายได้จากการขายไฟฟา้ไป
ยงับญัชีธนาคารท่ีภายนอกประเทศเมียนมาร์ (Offshore Account) ได้ ซึง่สามารถลดความเสีย่งจากการท่ีไม่
สามารถแปลงรายได้เป็นสกลุเงินท่ีต้องการและความเสีย่งจากการท่ีไมส่ามารถน าเงินรายได้ที่ได้รับออกจาก
เมียนมาร์ได้ 
 
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากประเด็นนีเ้พิ่มเติมอีกขัน้หนึ่ง GEPM มีนโยบายจะท า
ประกนัภยัคุ้มครองความเสยีหายที่จะเกิดจากการเปลีย่นแปลงทางการเมือง (Political Risk Insurance หรือ 
“PRI”) ซึ่งจะครอบคลมุความเสี่ยง 4 ด้านที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดย GEPM ได้แต่งตัง้
บริษัทนายหน้าในการจดัหาประกนัภยั (Insurance Broker) ซึ่งเป็นนายหน้าในการจดัหาประกนัภยัที่เป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากล เพื่อจดัหาประกนัภยัดงักลา่ว รวมไปถึงประกนัภยัประเภทอื่นๆ ที่จ าเป็นตอ่การปอ้งกนั
ความเสี่ยงอื่นๆ ของโครงการฯ โดยเมื่อพัฒนาโครงการฯ แล้วเสร็จทัง้ 4 เฟสจะมีวงเงินเอาประกันของ
ประกนัภยัที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสงูสดุอยู่ที่ประมาณ 160 ล้านเหรียญสหรัฐ  ซึ่งปัจจยั
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นสามารถที่จะบรรเทาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้จากความไม่แน่นอนทางด้านนโยบาย 
กฎหมายและการเมืองลงได้ 
 

ความเสีย่งจากการท่ีอายโุครงการฯ ยาวนานกวา่การรับประกนัแผงโซลา่ร์เซลล์ 

สืบเนื่องจากการที่โครงการฯ ทัง้ 4 เฟสมีอายโุครงการฯ ที่ 30 ปีนบัจากวนั COD ของ โครงการฯเฟสที่ 1 ซึ่ง
ท าให้โครงการฯ เฟสที่ 1 ถึง เฟสที่ 4 มีอายโุครงการอยูใ่นช่วง 27 ถึง 30 ปี หากแต่ผู้ผลิตแผงโซลา่ร์เซลล์นัน้ 
ให้การรับประกนัการเสื่อมสภาพของแผงโซลา่ร์เซลล์ (Degradable) ในช่วงระยะเวลา 25 ปีเท่านัน้ จึงท าให้
มีความเสี่ยงในการที่แผงโซล่าร์เซลล์จะไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปีที่ 26 ถึง 30 ของโครงการฯ 
อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาด้านเทคนิค (Technical Advisor) ได้แก่ Owl Energy Limited (“OWL”) ซึ่งเป็นที่
ปรึกษาที่บริษัทฯ แตง่ตัง้ขึน้เพื่อศกึษาและตรวจสอบข้อมลูด้านเทคนิคของโครงการฯ โดย OWL เป็นบริษัทท่ี
ปรึกษาด้านเทคนิคที่เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล (สามารถศึกษาข้อมูลของทีป่รึกษาดา้นเทคนิคเพ่ิมเติมได้ที่ 
http://www.owlenergy.biz) ซึ่ง OWL ได้ให้ความเห็นต่อกรณีดงักล่าวไว้ว่าแผงโซล่าร์เซลล์ยงัจะสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ โดยจะยงัคงมีอตัราการเสื่อมสภาพของแผงโซล่าร์เซลล์ (Degradable) ในแต่ละปีใน
ลกัษณะการลดลงเป็นเส้นตรงตอ่จากปีที่ 25  
 

นอกเหนือจากข้อดี ข้อเสียและความเสี่ยงต่าง ๆ ของการเข้าท ารายการตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ณ ปัจจุบนันัน้ 
บริษัทฯ ได้ช าระเงินให้แก่ผู้จะขายแล้ว จ านวน 3.75 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทา่กบั 133.19 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ) เมื่อเทียบกับจ านวนเงินทัง้หมดที่ต้องช าระตามข้อตกลงที่ 7.63 ล้านเหรียญ หรือ 267.49 ล้านบาท 
(ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ) แล้ว พบว่าเงินท่ีได้ช าระให้แก่ผู้จะขายไว้แล้ว คิดเป็นสดัสว่นถึง ร้อยละ 50 ของ
จ านวนเงินที่ต้องช าระทัง้หมด ซึ่งเป็นสดัสว่นที่สงู โดยมิได้เป็นไปตามเง่ือนไขในการเข้าท ารายการตามปกติ และท าให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมกบับริษัทฯ ก่อให้เกิดค่าเสียโอกาสบนเงินที่บริษัทฯ ได้ช าระลว่งหน้าให้กบัคู่สญัญา ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารของ
บริษัทฯ ให้ข้อมลูวา่ได้ท าการพิจารณาเง่ือนไขการเข้าท ารายการดงักลา่วนีอ้ยา่งรอบด้านแล้ว และเง่ือนไขดงักลา่วข้างต้นนี ้

http://www.owlenergy.biz/
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เกิดจากการเจรจาตอ่รองอยา่งดีที่สดุของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งเง่ือนไขอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กบับริษัทฯ เช่น เง่ือนไขบงัคบั
ก่อน (Conditions Precedent) และเง่ือนไขบังคับภายหลัง  (Conditions Subsequent) และการช าระเงินงวดที่ 4 (งวด
สดุท้าย) ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่างๆ จากการที่ไม่
สามารถพฒันาโครงการฯ ได้แล้วเสร็จลงได้อย่างมาก รวมไปถึงการได้มาซึ่งผลตอบแทนเพื่อชดเชยหากผลตอบแทนการ
ลงทุนของบริษัทฯ (QTC’s Equity IRR) ลดลงต ่ากว่าระดับที่ก าหนดตามเง่ือนไขการปรับราคา  เป็นต้น (สามารถศึกษา
เง่ือนไขบงัคบัก่อน (Conditions Precedent) และเง่ือนไขบงัคบัภายหลงั (Conditions Subsequent) รวมถึงเง่ือนไขการปรับ
ราคา และงวดการช าระเงิน เพิ่มเติมได้ใน หัวข้อ “1.1.7 สรุปสาระส าคญัของสญัญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซ่ึง
สินทรพัย์ในครัง้นี”้)  

แม้ว่าตามสัญญาจะซือ้จะขายหุ้นของ GEPT ในครัง้นี  ้หากผู้ จะขายไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับก่อน 
(Conditions Precedent) ต่างๆ ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเรียกร้องขอเงินที่ได้ช าระไว้ให้แก่ผู้จะขาย
คืนได้ทัง้จ านวน นอกจากนี ้หากผู้จะขายไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัภายหลงั (Conditions Subsequent) ตา่งๆ ได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทฯ สามารถเรียกร้องให้ผู้จะขายท าการรับซือ้หุ้นของ GEPT ที่บริษัทฯ ถือครองคืนได้ด้วย
มลูค่าตามที่บริษัทฯ ได้ช าระไปแล้วทัง้หมด หากแต่ผู้จะขายมิได้มีการน าหลกัทรัพย์ใดๆ มาเพื่อค า้ประกนัการช าระเงินคืน
หรือการรับซือ้หุ้ นคืนจากบริษัทฯ มีเพียงการค า้ประกันส่วนบคุคล (Personal Guarantee) โดยผู้ ถือหุ้นขัน้สงูสดุ (Ultimate 
Shareholders) ของผู้จะขายเพื่อรับรองการรับซือ้หุ้นคืนจากบริษัทฯ เทา่นัน้ ซึง่มิอาจบรรเทาความเสีย่งในกรณีที่ผู้จะขายไม่
ปฏิบตัิตามสญัญาได้ ซึ่งอาจท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินคืนล่าช้าหรือไม่ได้รับเงินคืน หากผู้จะขายไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงใน
สญัญาในประเด็นนี ้อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดงักล่าวจะเกิดขึน้ต่อเมื่อไม่สามารถพฒันาโครงการฯ ได้แล้วเสร็จ ซึ่งจาก
ความเห็นของที่ปรึกษากฏหมายของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่าการที่โครงการฯ ได้ รับ MIC Permit มาแล้ว ซึ่ง MIC Permit 
เป็นใบอนญุาตหลกัที่ส าคญัในการด าเนินการพฒันาโครงการฯ ในเมียนมาร์ และเป็นใบอนญุาตที่ใช้เวลานานในการได้มา  
รวมถึงเป็นใบอนญุาตที่ต้องได้รับก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตส าคญัอื่นๆ และท าให้การเจรจากบัหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ 
รวมถึงสถาบนัการเงินเพื่อให้โครงการฯ สามารถพฒันาได้แล้วเสร็จมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึน้ จึงท าให้ความเสี่ยงที่จะ
พฒันาโครงการฯ ไมแ่ล้วเสร็จลดลงได้ สง่ผลให้ความเสีย่งจากการท่ีผู้จะขายจะไมป่ฏิบตัิตามสญัญาในเร่ืองการช าระเงินคนื
บริษัทฯ หรือ การรับซือ้หุ้น GEPT คืนจากการท่ีพฒันาโครงการฯ ไมแ่ล้วเสร็จลดลงตามไปด้วยเช่นกนั 

ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นตอ่การเข้าท ารายการ ดงัตอ่ไปนี ้

ราคาได้มาซึ่งหุ้นสามญัเดิมของ GEPT ในครัง้นีม้ีราคาที่ต ่ากว่าราคาที่เหมาะสมที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ประเมินได้ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินราคาที่เหมาะสมของหุ้นสามญัเดิมของ GEPT ตามสดัสว่นการเข้าลงทนุ
ของบริษัทฯ  ได้ เท่ากบั 7.7 – 10.0  ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ เท่ากบั 267.0 – 346.0 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ) โดยราคาที่เหมาะสมดงักลา่วข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินด้วยวิธีมลูคา่ของกระแสเงิน
สดปัจจุบนัสทุธิ (Discounted Cash Flow) เพื่อใช้พิจารณาเปรียบเทียบกบัเงินลงทนุในการเข้าซือ้หุ้นสามญัเดิมของ GEPT 
จ านวน 7.63 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่จะเห็นวา่ราคาที่เหมาะสมนัน้ สงูกวา่ ราคาได้มาเทา่กบั 0.1 – 2.4 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 
เท่ากับ 2.9 – 81.9 ล้านบาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)   หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 – 31.0  และมีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทนุของบริษัทฯ (QTC’s Equity IRR) เท่ากบั ร้อยละ 8.4 และมีระยะเวลาคืนทนุของบริษัทฯ (QTC’s 
Payback Period) ที่ 15.1 ปี  เมื่อพิจารณารวมกับข้อดีและประโยชน์ต่างๆ ที่บริษัทฯ จะได้รับโดยเปรียบเทียบกบัข้อด้อย
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และความเสี่ยงของการเข้าท ารายการในครัง้นีแ้ล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญั
เดิมของ GEPT ในครัง้นี ้เหมาะสม ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการเข้าท ารายการดงักลา่ว 

อนึ่ง ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผล
ประกอบ และความเห็นในประเด็นตา่ง ๆ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้น าเสนอไว้ในรายงานฉบบันี ้อย่างไรก็ตามการ
ตดัสนิใจอนมุตัิหรือไมอ่นมุตัิการเข้าท ารายการในครัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 
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1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ 
1.1.1 วัตถุประสงค์ของรายการและที่มาของรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม 2560 มีมติอนุมตัิให้ บริษัท คิวทีซี โกลบอล 
เพาเวอร์  จ ากดั (“QTCGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
เข้าท ารายการเข้าซือ้หุ้นสามญัเดิมของ บริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEPT”) จ านวน 38,634 หุ้น 
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ GEPT จาก Planet Energy 
Holdings Pte. Ltd. (“PEH”) และ Noble Planet Pte. Ltd. (“NBP”) เรียกรวมว่า “ผู้จะขาย” ทัง้นี ้กลุ่มผู้ ถือหุ้นขัน้สดุท้าย
ของผู้จะขาย (Ultimate Shareholders) ได้แก่ กลุ่มของนายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ และกลุ่มของนาย ออง ทีฮา ซึ่งผู้จะ
ขายและกลุม่ผู้ ถือหุ้นขัน้สดุท้ายของผู้จะขายไมจ่ดัเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ โดยมีมลูค่าในการเข้าซือ้หุ้นสามญั
เดิมเทา่กบั 7.63 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทา่กบั 267.49 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ)  ตามสญัญา
จะซือ้จะขายหุ้น ลงวนัที่ 31 มีนาคม 2560 ทัง้นี ้ราคาดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเง่ือนไขการปรับราคา ซึ่งส่วน
เพิ่มขึน้ของราคาทีจ่ะปรับเพิ่มจะไมเ่กินกวา่ 1.879 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 65.04 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ) โดยสามารถศึกษารายละเอียดของการปรับราคาได้ในตาราง “สรุปสาระส าคญัจะซ้ือจะขาย” ในหวัข้อ  
“1.1.7 สรุปสาระส าคญัของสญัญาต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการไดม้าซ่ึงสินทรพัย์ในครัง้นี้”   

โดยหากคู่สญัญาไม่สามารถที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Conditions Precedent) ได้สมบรูณ์ภายในเวลา
ที่ก าหนดแล้ว บริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกร้องให้คู่สญัญาช าระคืนเงินที่บริษัทฯ ได้ช าระไว้แล้วได้ และ หากคู่สญัญาไม่
สามารถที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัภายหลงั (Conditions Subsuquent) ได้สมบรูณ์ภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว บริษัทฯ 
มีสิทธิในการขายหุ้นคืนให้แก่คู่สญัญาได้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดของเง่ือนไขบงัคบัก่อน เง่ือนไขบงัคบัภายหลงั 
และงวดการช าระค่าหุ้นสามญัเดิมได้ใน “สรุปสาระส าคญัจะซ้ือจะขาย” ในหวัข้อ “1.1.7 “สรุปสาระส าคญัของสญัญา
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์ในครัง้นี้” อน่ึง ปัจจบุนั บริษัทฯมีการช าระเงินงวดที่ 1 จ านวน 2.25 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และงวดที่ 2 จ านวน 1.50 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 50 ของมลูคา่หุ้นท่ีจะซือ้ให้แก่ผู้จะขายแล้ว 

ทัง้นี ้GEPT ด าเนินธุรกิจในการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย ณ ปัจจบุนั GEPT เป็นผู้ ถือหุ้นร้อย
ละ 100.00 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดใน GEP (Myanmar) Company Limited (“GEPM”) ที่จดัตัง้ขึน้ในสาธารณรัฐ
แหง่สหภาพเมยีนมาร์ (The Republic of the Union of Myanmar) เพียงบริษัทเดียว โดย GEPM ด าเนินโครงการโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน หรือ Solar Farm (“โครงการฯ”) ขนาดก าลงัการผลติติดตัง้รวม 220 เมกกะวตัต์ 
(ไฟฟา้กระแสตรง) ซึง่มีก าลงัผลติไฟฟา้รวม 170 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสสลบั) โดยแบง่ออกเป็น 4 เฟส ได้แก่ เฟสที่ 1 ถึง 
เฟสที่ 3 ขนาดเฟสละ 50 เมกกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสตรง) ซึง่มกี าลงัผลติไฟฟา้เฟสละ 40 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสสลบั) และ 
เฟสที่ 4 ขนาด 70 เมกกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสตรง) ซึง่มีก าลงัผลติไฟฟา้ 50 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสสลบั) ซึง่ทกุเฟสของ
โครงการฯ จะได้รับอตัราคา่ไฟฟา้ Tariff ในอตัราคงที่ อยูท่ี่ 0.1275 เหรียญสหรัฐตอ่หนว่ย ตลอดอายโุครงการ 30 ปีนบัจาก
วนัท่ีเร่ิมผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้ในเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ “COD”) ของโครงการฯ เฟสที่ 1 

ภายหลงัจากการเข้าซือ้หุ้นสามญัเดิมของ GEPT แล้ว บริษัทฯ จะท าการเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นอีกจ านวน
รวม 14.38 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากบั 497.79 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) โดยแบ่งการเพิ่ม
ทุนอีก จ านวน 4 เฟส ตามเฟสต่างๆ ของโครงการฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการด าเนินการพฒันาโครงการฯ โดยปัจจุบนั

ส่วนที่ 1: รายละเอียดโดยทั่วไปของรายการ   
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โครงการฯ ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement หรือ “PPA”) ในรูปแบบ Build-Operate-Transfer 
(BOT) จากหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่ก ากับดแูลด้านการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ได้แก่ Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) แล้วเมื่อวนัที่ 20 มีนาคม 2559 และโครงการฯ ทกุเฟส ยงัได้รับ 
MIC Permit ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2560 แล้ว 

นอกจากนี ้อ้างอิงตามสญัญาจะซือ้จะขาย บริษัทฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะต้องให้การสนบัสนนุทางการเงินตามสดัสว่น
การถือหุ้น หาก GEPT มีปัญหาด้านสภาพคล่องในการด าเนินงาน โดยจ านวนเงินสนบัสนุนรวมทุกเฟสของโครงการฯ 
จะต้องไมเ่กินกวา่ 4.158 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 143.93 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ) 

ในการเข้าซือ้หุ้นสามญัเดิมและเพิ่มทนุใน GEPT นี ้จดัเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศตลาดหลกัทรัพย์เร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อค านวณขนาด
รายการพบว่าค านวณได้สงูสดุตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 79.80 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ ไม่มีการท ารายการใดๆ ในรอบ 6 เดือน  ดงันัน้ จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 (โปรดศึกษารายละเอียดการ
ค านวณขนาดรายการไดใ้นหวัข้อ “1.1.5 ประเภทและขนาดของรายการ”)  

โดยบริษัทฯ จะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี:้ 
(1) จดัท ารายงานและเปิดเผยการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที โดยจะต้องมีสารสนเทศอย่าง

น้อยตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด 
(2) ด าเนินการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิในการตกลงเข้าท ารายการ โดยจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่

ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ
ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  โดย
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  1/2560 ซึ่งจะจัดให้มีขึน้ในวันที่   
31 พฤษภาคม 2560 เพื่อขอมติอนมุตัิในการเข้าท ารายการดงักลา่ว 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จ ากดั (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เป็นที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตอ่การได้มาซึง่สนิทรัพย์ดงักลา่ว  

อนึ่ง การเข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญัของ GEPT ในครัง้นี ้ไม่ถือเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นตาม
มาตรา 107(2)(ข) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 
1.1.2 วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม 2560 มีมติให้บริษัทฯ เข้าท ารายการดงักลา่ว
ข้างต้น โดยให้ขออนุมัติการเข้าท ารายการนีจ้ากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  1/2560 ซึ่งจะจัดให้มีขึน้ในวันที่  
31 พฤษภาคม 2560 ทัง้นี ้ผู้จะขายจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนให้สมบูรณ์ก่อนวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดย
หากผู้จะขายและบริษัทฯ ไมส่ามารถปฏิบตัิได้ตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Conditions Precedent) ผู้จะขายยินดีที่จะคืนเงินที่
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บริษัทฯ ได้ช าระให้กบัผู้จะขายแล้วทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ ภายใน 10 วนัท าการ ภายหลงัจากได้รับหนงัสือแจ้งการยกเลิก
สญัญาจะซือ้จะขายจากบริษัทฯ 

 
1.1.3 คู่สัญญาและความสัมพนัธ์ที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้จะซือ้ : บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์  จ ากดั (“QTCGP”)  
(เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด) 

ผู้จะขาย : Planet Energy Holdings Pte. Ltd. (“PEH”) และ  
Noble Planet Pte. Ltd. (“NBP”) (“รวมเรียกวา่ผู้จะขาย”) 

 

  โดยรายละเอยีดของคูส่ญัญาของบริษัทฯ ในการเข้าท ารายการในครัง้นีม้ีรายละเอียดเบือ้งต้น ดงัตอ่ไปนี ้

Planet Energy Holdings Pte. Ltd. (“PEH”) 

ที่ตัง้ : 1 Raffles Place, #28-02 One Raffle Place, Singapore 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท : 11 เมษายน 2557 

ทนุจดทะเบียน : 113.99 ล้านเหรียญสหรัฐ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม : นายศภุศษิฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ นาย ออง ทีฮา และ Ms. Tan Lian Kiow@Chai Bak Hua 

          รายชื่อผู้ถอืหุ้นของ PEH: 

ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) 

AVA Asia Limited 50,000 

รวมทัง้หมด 50,000 

โดย AVA Asia Limited เป็นบริษัทที่จัดตัง้บนเกาะบริติช เวอร์จิน้ (British Virgin Island) และมีผู้ ถือหุ้น ได้แก่ 
นายศภุศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ และ นายออง ทีฮา โดยมีนายศภุศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ และ นายออง ทีฮา เป็นกรรมการบริษัท 
 

Noble Planet Pte. Ltd. (“NBP”) 

ที่ตัง้ : 1 Raffles Place, #28-02 One Raffle Place, Singapore 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท : 30 ธนัวาคม 2557  

ทนุจดทะเบียน : 61.67 ล้านเหรียญสหรัฐ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม : นายศภุศษิฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ นาย ออง ทีฮา และ Ms.Tan Lian Kiow@Chai Bak Hua 
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รายชื่อผู้ถอืหุ้นของ NBP: 

ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) 

Wealthy Capital Consulting Limited 50,000 

รวมทัง้หมด 50,000 

โดย Wealthy Capital Limited เป็นบริษัทที่จัดตัง้บนเกาะบริติช เวอร์จิน้ (British Virgin Island) และมีผู้ ถือหุ้น 
ได้แก่ นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ นายออง ทีฮา Mrs. Cora Quiletorio และ Noble Planet Pte. Ltd โดยมีนายศภุศิษฏ์ 
โภคินจารุรัศมิ์ และ นายออง ทีฮา เป็นกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้นายศภุศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ มีที่อยู ่ณ บ้านเลขท่ี 114/16 มิลเลนเนี่ยม เรสซเิด้นซ์ ซอยสขุมุวิท 20 ถนนสขุมุวิท 
คลองเตย กรุงเทพฯ และ นายออง ทีฮา มีที่อยู ่ ณ บ้านเลขท่ี 123 (A),Shwegonedine Road, West Shwegonedine, 
Bahan Township, The Republic of the Union of Myanmar โดย นายศภุศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ และ นายออง ทีฮา เป็น
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามใน GEPT และ GEPM   

อนึ่ง ผู้จะขาย รวมถึง นายศภุศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ และ นายออง ทีฮา มิได้เป็นบคุคลที่เข้าข่ายเป็นบคุคลที่เก่ียว
โยงกนักบับริษัทฯ 
 
1.1.4 ลักษณะโดยทั่วไปของการท ารายการ 

บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์  จ ากัด (“QTCGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100.00 
ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เข้าท ารายการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท พลงังานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั 
(“GEPT”) ซึง่ GEPT ด าเนินธุรกิจในการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดใน GEP (Myanmar) Company Limited (“GEPM”) ที่จัดตัง้ขึน้ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ (The Republic of the Union of Myanmar) โดย GEPM ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บน
พืน้ดิน หรือ Solar Farm (“โครงการฯ”) ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้รวม 220 เมกกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสตรง) ซึ่งมีก าลงัผลติ
ไฟฟ้ารวม 170 เมกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสสลบั) โดยแบ่งออกเป็น 4 เฟส ได้แก่ เฟสที่ 1 ถึง เฟสที่ 3 ขนาดเฟสละ 50 เมกกะ
วตัต์ (ไฟฟ้ากระแสตรง) ซึ่งมีก าลงัผลิตไฟฟ้าเฟสละ 40 เมกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสสลบั) และ เฟสที่ 4 ขนาด 70 เมกกะวตัต์ 
(ไฟฟ้ากระแสตรง) ซึ่งมีก าลงัผลิตไฟฟ้า 50 เมกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสสลบั) ซึ่งมีมลูค่าการลงทนุรวมทกุเฟสเทา่กบั 292.62 
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทา่กบั 10,128.78 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ) และคาดวา่จะใช้อตัราสว่น
หนีส้ิน้ต่อทุน เท่ากับ 1.86 เท่า (หรือ คิดเป็นอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุที่ ร้อยละ 65 ต่อ ร้อยละ 35 ตามสญัญากู้ยืมเงินกบั
สถาบันการเงินในประเทศเพื่อใช้ส าหรับด าเนินโครงการในเฟสที่ 1 และประมาณการให้เฟสที่เหลือของโครงการฯ มี
อตัราส่วนหนีส้ิน้ต่อทุนเท่ากับเฟสที่ 1) หรือเท่ากับเงินกู้ประมาณ 190.20 ล้านเหรียญ หรือ 6,583.71  ล้านบาท (ตาม
อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ) อนึง่ ตามสญัญาจะซือ้จะขายหุ้นกบัผู้จะขาย ลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ จะ
ไม่รับภาระในการค า้ประกนัใดๆ บนหนีส้ินจ านวนดงักล่าว และเป็นส่วนของทุน จ านวน 102.42 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 
3,545.07 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ)  

โดยบริษัทฯ จะท าการเข้าซือ้หุ้นสามญัเดิมสดัส่วนร้อยละ 15 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วของ GEPT ที่ราคา 
7.63 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทา่กบั 267.49 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ) ทัง้นี ้ราคาดงักลา่วอาจมี
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การเปลี่ยนแปลงตามเง่ือนไขการปรับราคา แต่ราคาที่มีการปรับเพิ่มขึน้จะไม่เกินไปกว่า 1.879 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 
65.04 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ) โดยสามารถศกึษารายละเอียดของการปรับราคาได้ในตาราง 
“สรุปสาระส าคญัจะซ้ือจะขาย” ใน “หวัข้อ 1.1.7 สรุปสาระส าคญัของสญัญาต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการไดม้าซ่ึงสินทรพัย์ใน
ครัง้นี”้ 

ภายหลงัจากการเข้าซือ้หุ้นสามญัเดิมของ GEPT แล้ว บริษัทฯ ผ่านทาง QTCGP จะท าการเพิ่มทนุตามสดัสว่น
การถือหุ้นอีก จ านวน 14.38 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากบั 497.79 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ) 
ซึง่ภายหลงัการเข้าท ารายการดงักลา่วนี ้จะมีผลท าให้ GEPT มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ 
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ ก่อน การเข้าท ารายการ 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ หลังการเข้าท ารายการ  

 

 
 
 
 
 
 
  

บจ.พีพีดบับลิวอ ี
ถือหุ้น 05 % 

บจ. คิวทีซี ปานโก 
ถือหุ้น 85% 

บจ. คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ 
 ถือหุ้น 100% 

บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
ทนุจดทะเบียน 270 ล้านบาท 

บจ.พีพีดบับลิวอ ี
ถือหุ้น 05 % 

บจ. คิวทีซี ปานโก 
ถือหุ้น 85% 

บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
ทนุจดทะเบียน 270 ล้านบาท 

บจ. คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ 
 ถือหุ้น 100% 

บจ. พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว  
(ประเทศไทย) ถือหุ้น 15% 

GEP (Myanmar) Company Limited 
ถือหุ้น 100% 
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ทัง้นี ้ภายหลงัการเข้าท ารายการดงักล่าว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการบริหารของบริษัทฯ โดย
ปัจจบุนั บริษัทมีรายช่ือคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี ้ 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2. นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสนิ กรรมการ 
3. นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร กรรมการ 
4. นายณฐัพล ลลีาวฒันานนัท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายพลรชฎ เปียถนอม   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นางวสรา โชติธรรมรัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. ดร. กมล  ตรรกบตุร  กรรมการอิสระ 

  
อนึง่ ภายหลงัจากการเข้าท าการซือ้หุ้นสามญัเดิมของ GEPT แล้ว บริษัทฯ จะต้องน าหุ้นร้อยละ 60 ของหุ้นสามญั

เดิมทัง้หมดของ GEPT ที่บริษัทฯ ถือครอง หรือ เท่ากบั 23,180 หุ้น (ซึ่งเป็นสดัสว่นเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นทกุรายใน GEPT) 
เพื่อจดจ าน าต่อผู้ รับเหมาหลกัของโครงการฯ ได้แก่ บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชัน่แนล คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (“VTIEC”) และ  
บริษัท วีทีอี อีพีซี จ ากดั (“VTEC”) เพื่อเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัค่าก่อสร้างที่ผู้ รับเหมาหลกัได้ด าเนินการก่อสร้างไปก่อน 
โดยเมื่อมีการก่อสร้างในแต่ละเฟสแล้วเสร็จ GEPM จึงจะช าระเงินค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือหลังหักเงินจ่ายล่วงหน้า 
(Advance Payment) ที่ร้อยละ 5 ของมลูค่างานก่อสร้างรวมให้แก่ผู้ รับเหมาหลกัของโครงการฯ และจะปลดการจ าน าหุ้น
จากผู้ รับเหมาหลกั  
 
1.1.5 ประเภทและขนาดของรายการ 

จากการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม 2560 มีมติอนมุตัิให้ บริษัท คิวทีซี 
โกลบอล เพาเวอร์  จ ากดั (“QTCGP”) ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด เข้าท ารายการลงทนุใน GEPT นัน้ เมื่อค านวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศตลาดหลกัทรัพย์เร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีรายละเอียดการ
ค านวณรายการในครัง้นี ้ดงันี ้

1) เกณฑ์มลูคา่ของสนิทรัพย์  : มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Assets) ตามงบการเงินรวม
ของ GEPT ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 ตามสดัสว่นการเข้าลงทนุของบริษัทฯ ที่ 
ร้อยละ 15 เปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ  (Net 
Tangible Assets) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2559 ซึ่ง
ค านวณได้เทา่กบั 

= 232.36 ล้านบาท x 15% = ร้อยละ 4.86 
       716.54 ล้านบาท 
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2) เกณฑ์ก าไรสทุธิ : ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการในรอบ 12 เดือน
ลา่สดุขาดทนุ 

3) เกณฑ์มลูคา่รวมสิง่ตอบแทน  : มลูค่าของสิ่งตอบแทนที่ช าระให้กบัผู้จะขาย + มลูค่าเงินเพิ่มทนุ (Equity 
Injection) ที่จะต้องใช้ในการพฒันาโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ + การให้การ
สนับสนุนทางการเงินแก่โครงการฯ ในกรณีที่มีปัญหาด้านสภาพคล่อง 
(Cash Deficiency Support หรือ “CDS”)1 + ผลที่อาจเกิดขึน้จากการปรับ
ราคาตามเง่ือนไขการปรับราคา2 เปรียบเทียบกบัมลูค่าของสินทรัพย์รวม
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 ซึง่ค านวณได้เทา่กบั 
= (267.49+497.79+143.93+65.04) ล้านบาท = ร้อยละ 79.80 
       1,220.80 ล้านบาท 

4) เกณฑ์มลูคา่หลกัทรัพย์ : ไมส่ามารถค านวณได้ เนื่องจากไมม่ีการออกหุ้นเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์  
1/ การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่โครงการฯ หากมีปัญหาด้านสภาพคลอ่งในการด าเนินโครงการตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะให้
การสนับสนนุดงักลา่วไม่เกินกว่า 4.16 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 143.93 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) โดยส่วนที่เกิน
กวา่จ านวนดงักลา่วผู้จะขายจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการให้การสนบัสนนุแทน 

2/ ผลของการปรับราคาที่อาจเกิดขึน้ตามเงื่อนไขการปรับราคาที่ระบุอยู่ในสญัญาจะซือ้จะขายหุ้นของ GEPT ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่ง
มูลค่าที่จะเกิดจากการปรับราคามากที่สุดที่บริษัทฯ ต้องช าระเพิ่มเท่ากับ 1.879 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 65.04 ล้านบาท (ตามอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ) 

 

ทัง้นี ้ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีการเข้าท ารายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ใดๆ จึงท าให้ขนาดรายการสูงสุดที่ค านวณได้เท่ากับ ร้อยละ 79.80 โดยถือเป็นรายการประเภทที่ 1 คือเป็น
รายการท่ีมีมลูคา่เทา่กบั ร้อยละ 50 หรือสงูกวา่ แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 100  ท าให้บริษัทฯ จะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี:้ 

(1) จดัท ารายงานและเปิดเผยการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที โดยจะต้องมีสารสนเทศอย่าง
น้อยตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด 

(2) ด าเนินการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิในการตกลงเข้าท ารายการ โดยจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ
ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดย
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ขึน้ในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 
เพื่อขอมติอนมุตัิในการเข้าท ารายการดงักลา่ว 

อนึ่ง การเข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญัของ GEPT ในครัง้นี ้ไม่ถือเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นตาม
มาตรา 107(2)(ข) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 
1.1.6 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

บริษัทฯ ผ่านทาง QTCGP จะเข้าซือ้หุ้นสามญัเดิมของ GEPT จ านวน 38,634 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้น
รวมร้อยละ 15.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของ GEPT และเข้าเพิ่มทนุในหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ GEPT 
ตามสดัสว่นการถือหุ้น โดย GEPT มีข้อมลูที่ส าคญัตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
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ข้อมูลทั่วไปของ GEPT 
ชื่อบริษัท : บริษัท พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEPT”) 
วนัที่จดทะเบียนจดัตัง้ : 30 เมษายน 2528 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105528015200 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ห้อง 3006 ถนนวิทย ุลมุพินี ปทมุวนั กรุงเทพฯ 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว : 25,775,800 บาท 
ประเภทธุรกิจ : ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) 
ท่ีมา:  หนงัสือรับรองของ GEPT ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2560  

 

โดย ณ ปัจจุบัน GEPT เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดใน GEPM ที่จัดตัง้ขึน้ใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the Union of Myanmar) เพียงบริษัทเดียว โดย GEPM เป็นผู้ด าเนิน
โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน หรือ Solar Farm (“โครงการฯ”) ซึง่มีขนาดก าลงัการผลติติดตัง้
รวม 220 เมกกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสตรง) ซึ่งมีก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวม 170 เมกกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสสลบั) โดย GEPM มี
ข้อมลูทัว่ไป ดงันี ้

 
ข้อมูลทั่วไปของ GEPM 

ชื่อบริษัท : GEP (Myanmar) Company Limited (“GEPM”) 
สญัชาติของนิติบคุคล : เมียนมาร์ (Myanmar) 
วนัที่จดทะเบียนจดัตัง้ : 16 กมุภาพนัธ์ 2559 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 906 FC/2015-2016 (YGN) 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : Suite 213, 2nd Floor, Pearl Condo, Kabar Aye Pagoda Road,  

Bahan Township, Yangon, Myanmar 
ทนุจดทะเบียน : 500 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ทนุช าระแล้ว : 3.37 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟา้จากโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์แบบตัง้บนพืน้ดิน (Solar Farm) 
กรรมการบริษัท : นายศภุศิษฏ์ โภคินจารุรัศม์ิ  
กรรมการผู้จดัการบริษัท : นายออง ทีฮา 
ผู้ ถือหุ้น1 : GEPT ถือหุ้นจ านวน 3,364,999 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 100.00                               

นายศภุศิษฏ์ โภคินจารุรัศม์ิ ถือหุ้นจ านวน 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00  
ท่ีมา:  Certificate of Incorporation (Temporary) ของ GEPM ออกโดย Ministry of National Planning and Economic Development เมียนมาร์ ลง

วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2559 และ Form 26 ลงวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 
 1/ รายชื่อผู้ ถือหุ้นของ GEPM ภายหลงัการเข้าท ารายการจะไมมี่การเปลี่ยนแปลงไปจากที่แสดงไว้ในตาราง 
 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ GEPT  

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเข้าท ารายการ1 หลังการเข้าท ารายการ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

A.Planet Energy Holdings Pte. Ltd. (“PEH”)  123,628 48.00 
136,504 53.00 

B.Noble Planet Pte. Ltd. (“NBP”) 103,022 40.00 
C.บมจ. วินเทจ วิศวกรรม (“VTE”) 30,908 12.00 30,908 12.00 
D.บจ. อีซีเอฟ พาวเวอร์ (“ECF-Power”)4 - - 51,548 20.00 
E.บจ. คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ (“QTCGP”) - - 38,634 15.00 
F.ผู้ ถือหุ้นรายใหมซ่ึง่อาจมีในอนาคต - - - - 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเข้าท ารายการ1 หลังการเข้าท ารายการ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รวม 257,558 100.00 257,558 100.00 
มลูคา่หุ้นละ (บาทตอ่หุ้น)       100.00               100.00 
ทนุจดทะเบียน (บาท) 25,755,800 25,755,800 

โครงสร้างการจดัการ   

คณะกรรมการ2 

นายศภุศษิฏ์ โภคนิจารุรัศมิ์ 
นายออง ทีฮา 
นายเดวิด วิลเลยีม แยง 
นายโสรัจ โรจนเบญจกลุ 
นายฟุง ไช กงุ 
พล.ต.มงคล หรุ่นเริงใจ 

คณะกรรมการจ านวน 9 ทา่น โดยแบ่งเป็น3:
ตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นกลุม่  A และ B รวมกนัไม่
เกิน 3 ทา่น 
ตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นกลุม่ C จ านวนไม่เกิน 1 
ทา่น 
ตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นกลุม่ D จ านวนไม่เกิน 2 
ทา่น 
ตวัแทนจากบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 1 ทา่น และ 
ตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นกลุม่ F จ านวนไม่เกิน 2 
ทา่น 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม2 

นายศภุศษิฏ์ โภคนิจารุรัศมิ์ หรือ 
นายออง ทีฮา พร้อมประทบัตราส าคญั
บริษัท 

กรรมการท่ีเป็นตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นกลุม่ A B 
หรือ C จ านวน 1 ทา่น ลงนามร่วมกบั 
กรรมการท่ีเป็นตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นกลุม่ D E 
หรือ F จ านวน 1 ทา่น พร้อมประทบัตราส าคญั
บริษัท  
 
ทัง้นี ้หากยงัไม่มีการโอนหุ้นจากผู้ ถือหุ้นกลุม่ A 
และ B ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นกลุม่ F แล้ว 
กรรมการตวัแทนจากกลุม่ F จะไม่มีสทิธิลง
นามในฐานะกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของ
บริษัทฯ 

1/ รายช่ือผู้ ถือหุ้นตามส าเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นของ GEPT (แบบ บอจ.5) ออก ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2560 
2/ รายช่ือคณะกรรมการก่อนการเข้าท ารายการอ้างอิงตามหนงัสือรับรองบริษัทของ GEPT ออก ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2560 
3/ รายช่ือคณะกรรมการภายหลงัการเข้าท ารายการของ GEPM จะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัคณะกรรมการของ GEPT ภายหลงัการเข้าท ารายการ 
4/ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“ECF”) ซึง่ยงัอยูร่ะหวา่งการขอมติจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุติั

การเข้าท ารายการ 
 

1.1.7  สรุปสาระส าคัญของสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้นี ้
ณ วันที่  29 มีนาคม  2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่ออนุมัติ 

การท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยภายหลงัการได้รับอนมุตัิการลงทนุจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงผู้จะขาย
และผู้จะซือ้ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนอ่ืนๆ ได้ครบถ้วนแล้ว จึงจะเข้าท ารายการ ดงันัน้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการเข้า
ท ารายการจึงขอสรุปสญัญาที่เก่ียวข้อง ดงันี ้  

▪ สรุปสาระส าคัญจะซือ้จะขาย (Sale and Purchase Agreement หรือ “SPA”) หุ้นร้อยละ 15.00 ของ GEPT  

คูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง QTCGP  ในฐานะผู้จะซือ้ กบั 
PEH และ NBP  ในฐานะผู้จะขาย 

วนัที่ลงนาม 31 มีนาคม 2560 และ ฉบบัแก้ไข ลงวนัที่ 20 เมษายน 2560  
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หุ้นที่จะซือ้ขาย หุ้นสามญัของ GEPT จ านวน 38,634 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของหุ้นที่ออกและช าระ
แล้วของ GEPT 

ราคาซือ้ขาย 7.63 ล้านเหรียญสหรัฐ (รวมเงินมดัจ า จ านวน 2.25 ล้านเหรียญสหรัฐ และเงินจา่ย
ลว่งหน้า (Advance Payment) แก่ผู้ รับเหมาโครงการฯและเงินจา่ยลว่งหน้าอ่ืนๆ ตาม
สดัสว่นการถือหุ้นที่ 0.88 ล้านเหรียญสหรัฐแล้ว) 

งวดการช าระเงิน งวดที่ 1: เงินมัดจ าแบบเรียกคืนได้ (Refundable Deposit) จ านวน 2.25 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (ช าระแล้วเม่ือวนัที่ 26 ธันวาคม 2559) 

งวดที่ 2: จ านวน 1.50 ล้านเหรีญสหรัฐ ช าระภายใน 5 วันท าการนับจากวันลงนามใน
สญัญาจะซือ้จะขายนี ้(ช าระแล้วเม่ือวนัที่ 10 เมษายน 2560) 

งวดที่ 3: จ านวน 2.00 ล้านเหรีญสหรัฐ ช าระเม่ือคู่สญัญาปฏิบตัิตามเงื่อนไขบงัคบัก่อน 
(Conditions Precedent) ได้สมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (“Long Stop 
Date”) 

งวดสดุท้าย: จ านวน 1.88 ล้านเหรียญสหรัฐ ช าระเม่ือคูส่ญัญาปฏิบตัิตามเงื่อนไขบงัคบั
ภายหลงั (Conditions Subsequent) ได้สมบรูณ์ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

การปรับราคาซือ้ขาย1 กรณีผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทฯ (QTC’s Equity IRR) ต ่ากว่าร้อยละ 8.00  

การปรับราคาครัง้แรก: ภายในวนัที่ 31 มกราคม 2561  

หากมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในเร่ืองของปัจจัยในเร่ืองของสัญญากู้ ยืมเงินส าหรับ
โครงการฯ (“ปัจจยัเก่ียวกับสญัญากู้ยืมเงิน”)ได้แก่ ปัจจยัในเร่ืองการเจรจาปรับเปลี่ยน
ข้อก าหนดและเง่ือนไขตามสญัญากู้ยืมเงินส าหรับโครงการระยะที่ 1 ของ โครงการฯ และ
การจดัหาเงินกู้ ยืมส าหรับโครงการระยะที่ 2 โครงการระยะที่ 3 และโครงการระยะที่ 4 
ของโครงการฯ ไปจากปัจจบุนั 
 
การปรับราคาครัง้ที่ 2: เม่ือมีการ COD ครบทัง้ 4 เฟสแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจยัเก่ียวกบัสญัญากู้ยืมเงิน 
 
โดยหากการเปลี่ยนแปลงข้างต้นก่อให้ผลตอบแทนจากการลงทนุของบริษัทฯ (QTC’s 
Equity IRR) ต ่ากว่า ร้อยละ 8.00 ผู้จะขายจะต้องชดเชยบริษัทฯ ด้วยผลประโยชน์ทาง
การเงินเสมือนบริษัทฯ ได้สดัสว่นการถือหุ้นใน GEPT เพ่ิมเติม จ านวน ร้อยละ 1.15 โดย
ไมมี่ภาระในการเพิ่มทนุในสดัสว่นดงักลา่ว (ส าหรับการปรับราคาครัง้แรก) และจะได้รับ
หุ้นจ านวนดงักล่าวจากผู้จะขายหาก QTC’s Equity IRR ของบริษัทฯ ยงัต ่ากว่า ร้อยละ 
8.00 อยูใ่นการปรับราคาครัง้ที่ 2  
 
กรณีผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทฯ (QTC’s Equity IRR) เกินกว่า ร้อยละ 
12.00 

การปรับราคาครัง้แรก: ภายในวนัที่ 31 มกราคม 2561 

การปรับราคาครัง้ที่ 2: เม่ือมีการ COD ครบทัง้ 4 เฟสแล้ว 

การปรับราคาครัง้แรก และครัง้ที่  2 จะเกิดขึน้เม่ือปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการโครงการฯ (“ปัจจยัที่เก่ียวกบัโครงการฯ”) ที่เกิดขึน้จริง มีการเปลี่ยนแปลงไป
จนท าให้ผลตอบแทนการลงทนุของบริษัทฯ (QTC’s Equity IRR) มีอตัราที่เกินกวา่ ร้อย
ละ 12.00 บริษัทฯ จะท าการช าระเงินสดเพิ่มเติมเฉพาะส่วนที่เกินไปกวา่ร้อยละ 12.00 
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ให้แก่ผู้ จะขาย โดยการช าระเงินส่วนที่เกินไปกว่าร้อยละ 12.00 ในการปรับราคาทัง้ 2 
ครัง้นัน้ ต้องมีจ านวนไมเ่กินกวา่ 1.879 ล้านเหรียญ 

เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ส าคญั 

(Conditions Precedent) 

- GEPM ได้รับ MIC Permit จากหน่วยงานภาครัฐของเมียนมาร์ 
- ผู้ ให้เชา่ที่ดินขนาด 700 เอเคอร์ แก่ GEPM ได้รับเอกสารอนมุตัิการเชา่จากหน่วยงาน
ภาครัฐของเมียนมาร์ 

- GEPM ได้รับการขยายก าหนดการปฏิบตัติามเง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ระบไุว้ใน PPA จาก 
EPGE 

- GEPM ได้รับเงื่อนไขเบือ้งต้น (Term Sheet) ส าหรับเงินกู้ ยืมเพื่อพัฒนาโครงการฯ 
ระยที่ 2-4 จากสถาบนัการเงิน 

- บริษัทฯ ได้รับการอนมุตัิให้เข้าท ารายการนีจ้ากที่ประชมุคณะกรรมการและที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้น รวมถึงสถาบนัการเงินที่ให้กู้ยืมแก่บริษัทฯ (หากจ าเป็น) 

- คูส่ญัญาต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขให้ครบถ้วนภายในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 
- ในกรณีที่โครงการฯ ขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาโครงการและผู้ ให้กู้ ยืมแก่
โครงการฯ ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้ นสนับสนุนเงินที่ขาดแคลนนี  ้ (Cash Deficiency 
Support) บริษัทฯ ตกลงที่จะให้การสนับสนนุเงินตามสดัส่วนการถือหุ้น แต่ต้องไม่
เกินกวา่ 4.16 ล้านเหรียญสหรัฐ (ในกรณี Cash Deficiency Support เกินกวา่จ านวน
ดงักลา่ว ผู้จะขายจะเป็นผู้ออกเงินจ านวนที่เกินกวา่ที่ก าหนดดงักลา่วแทนบริษัทฯ) 

เง่ือนไขบงัคบัภายหลงัทีส่ าคญั 

(Conditions Subsequent) 

- GEPM ไ ด้ รับการอนุมัติ จากธนาคารกลางของเ มียนมา ร์  (Central Bank of 
Myanmar) ให้เปิดบญัชีนอกประเทศเมียนมาร์ (Offshore Account) 

- GEPM ลงนามในสญัญาเช่าที่ดินขนาด 136 เอเคอร์จากหน่วยงานภาครัฐของเมียน
มาร์ เพื่อใช้พฒันาโครงการฯ  

- GEPM ได้รับการขยายก าหนดการเร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์จาก
โครงการฯ เฟสที่ 1 (SCOD) เป็นภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือ ไม่เร็วไปกว่า 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

- GEPM ได้รับอนมุตัิจากสถาบนัการเงินผู้ ให้กู้ยืมเงินเพื่อพฒันาโครงการฯ ให้สามารถ
ขยายระยะเวลาการเบิก/ถอนเงินกู้ ยืม  และการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนใน
สญัญากู้ยืมเงินจากการขยายระยะเวลา SCOD 

- GEPM ลงนามในสญัญา O&M Agreement โดยมีคา่ใช้จา่ยด้าน O&M ในสญัญาไม่
เกินกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวครอบคลุมไปถึงการซ่อมบ ารุง
โครงการฯ 

- GEPM ลงนามในสญัญากู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการพฒันาโครงการฯ ระยะที่ 2 - 4 

การขายหุ้นที่ถือโดยบริษัทฯ คืนแกผู่้จะขาย บริษัทฯ มีสิทธิที่จะขายคืนหุ้นทัง้หมดแก่ผู้ จะขายได้ในราคาที่บริษัทฯ ได้ช าระไว้ให้แก่ผู้
จะขาย ภายในวนัที่ 31 มกราคม 2561 หาก: 

- สถาบันการเงินผู้ ให้กู้ ยืมเงินกู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการฯ เฟสที่ 2-4 ก าหนดให้
บริษัทฯ ท าการค า้ประกันหรือให้วางหลักทรัพย์เพื่อค า้ประกันเงินกู้ ยืมส าหรับ
โครงการฯ เฟสที่ 2-4 

- อตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุของสญัญากู้ยืมเงินของโครงการฯ เฟสที่ 2-4 ต ่ากว่า ร้อยละ 
65 ตอ่ ร้อยละ 35 

- ผู้จะขายไมส่ามารถปฏิบตัตามเงื่อนไขบงัคบัภายหลงัได้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
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โดยผู้จะขายจะต้องช าระเงินเพื่อซือ้หุ้นคืนจากบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 60 วนันับจาก
วนัที่บริษัทฯ มีหนงัสือแจ้งให้ผู้จะขายซือ้หุ้นคืน 

การยกเลิกสญัญา เหตแุหง่การบอกเลิกสญัญา (Termination Event): 
- คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนได้ครบถ้วนภายในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 

- เกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญแก่ GEPM (Material 
Adverse Event) 

- มีการกระท าผิดข้อตกลงในสญัญา 

โดยในการยกเลิกสัญญาคู่สัญญาอีกฝ่ายจะยื่นหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาที่กระท าผิด
สญัญาเพื่อด าเนินการแก้ไขเหตแุห่งการผิดสญัญานัน้ๆ ภายใน 10 วนัท าการ และหาก
ยงัไม่สามารถแก้ไขได้จะน าไปสูก่ารยกเลิกสญัญา โดยหากผู้จะขายเป็นฝ่ายกระท าผิด
สญัญา ผู้จะขายต้องช าระเงินที่บริษัทฯ ได้ช าระไว้ให้แก่ผู้ จะขายคืนทัง้จ านวนภายใน 
10 วนัท าการนบัจากวนัที่ได้แจ้งยกเลิกสญัญา 

แต่หากบริษัทฯ เป็นฝ่ายกระท าผิดสญัญา ผู้จะขายสามารถริบเงินที่บริษัทฯ ได้ช าระไว้
ให้แล้วทัง้จ านวน 

1/ ในการค านวณอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของบริษัทฯ (QTC’s Equity IRR) นัน้ บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินรายหนึ่ง และ
ผู้จะขายรับทราบการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินรายนี ้โดยที่ปรึกษาทางการเงินรายดงักลา่วเป็นผู้ ท าการค านวณอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทนุของบริษัทฯ (QTC’s Equity IRR) ให้กบับริษัทฯ ซึง่การค านวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินรายนี ้ไมมี่สว่นเก่ียวข้องกบัการประเมิน
มลูคา่ที่เหมาะสมของหุ้น GEPT ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายงานฉบบันี ้

 

▪ สรุปสาระส าคัญร่างข้อตกลงระหว่างผู้ถอืหุ้น (Draft Shareholders’ Agreement) 

คูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นทกุฝ่ายของ GEPT ประกอบด้วย: 
กลุม่ A: PEH          กลุม่ B: NBP       กลุม่ C: VTE            
กลุม่ D: ECF-Power1  กลุม่ E: บริษัทฯ หรือ QTCGP       และ 
กลุม่ F: ผู้ ถือหุ้นอ่ืนในอนาคต โดยผู้ ถือหุ้นกลุม่ A และ/หรือ B จะเป็นผู้ โอนหุ้นให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นกลุม่นี ้

ข้อก าหนดตา่งๆ - ผู้ ถือหุ้นกลุ่ม A และ B สามารถโอนหุ้นออกได้จ านวน ร้อยละ 20.00 ของหุ้นที่ออก
และช าระแล้วของ GEPT ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกลุม่ F ได้ 

- ผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถโอนหุ้นให้กับบริษัทในกลุ่มและ/หรือบริษัทที่เก่ียวข้องของ
ตนเองได้ 

- ผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่ต้องไมท่ าการโอนหุ้นบางสว่นที่ตนถืออยูอ่อกให้แก่บคุคลภายนอก 

- ผู้ ถือหุ้นแต่ละกลุม่ต้องไม่โอนหุ้นให้กับบคุคลภายนอกที่ท าธุรกิจแข่งขนักับ GEPM ผู้
ที่กระท าผิดกฎหมาย ไมซ่ื่อสตัย์ ไมมี่จริยธรรม หรือขาดซึง่สภาพคลอ่งทางการเงิน 

- ในชว่งระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัที่ COD โครงการฯ เฟสที่ 4 (Lock Up Period): 

o ผู้ ถือหุ้นกลุม่ A และ B ต้องถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 33  

o หากผู้ ถือหุ้นกลุ่ม A และ B ท าการโอนหุ้นทัง้หมดที่ถืออยู่ให้กับผู้
ถือหุ้นกลุ่ม C แล้ว นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศม์ิ และ นายออง ที
ฮา ยงัต้องเป็นผู้ มีอ านาจควบคุมผู้ ถือหุ้นกลุ่ม A และ B  และถือ
หุ้นรวมกันใน VTE ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 และ ผู้ ถือหุ้นกลุ่ม C 
ต้องมีสดัสว่นการถือหุ้นไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 40 
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- หากผู้ ถือหุ้นกลุ่มใดต้องการที่จะขายหุ้นทัง้หมดที่ตนถืออยู่ออก ต้องท าการแจ้งให้ผู้
ถือหุ้นอ่ืนๆ ทราบและให้สิทธิในการซือ้หุ้นจ านวนดงักล่าวแก่ผู้ ถือหุ้นใน GEPT ก่อน 
(Right of First Refusal) ภายในระยะเวลา 60 วัน หากพ้นก าหนดดังกล่าว จึง
สามารถน าหุ้นออกขายแก่บคุคลภายนอกได้ 

- ภายหลงัจากครบก าหนดระยะเวลา Lock Up Period แล้ว หากผู้ ถือหุ้นกลุ่ม A และ 
B ต้องการจะขายหุ้นท้งหมดที่ถืออยูแ่ล้ว แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นในกลุม่แจ้งความประสงค์ใน
การซือ้หุ้นดงักล่าว และ ผู้ ถือหุ้นกลุ่ม A และ B จะน าหุ้นออกขายแก่บุคคลภายนอก 
ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ ใน GEPT มีสิทธิจะขายให้กบับคุคลภายนอกนัน้ๆ ที่ราคาและ
เง่ือนไขเดียวกนักบัที่ผู้ ถือหุ้นกลุม่ A และ B ได้รับ โดยบคุคลภายนอกดงักลา่วต้องรับ
ซือ้หุ้นทัง้หมดที่ผู้ ถือหุ้นกลุม่ตา่งๆ ประสงค์จะขาย (Tag Along Right) 

คณะกรรมการ - ผู้ ถือหุ้ นกลุ่ม A และ B จะน าเสนอผู้ แทนเป็นกรรมการใน GEPT จ านวนรวมกัน
เทา่กบั 3 ทา่น 

- ผู้ ถือหุ้นกลุ่ม C D E และ F จะน าเสนอผู้แทนเป็นกรรมการใน GEPT จ านวน 1 ท่าน 
2 ทา่น 1 ทา่น และ 2 ทา่น ตามล าดบั 

- นายออง ทีฮา จะต้องด ารงต าแหน่งกรรมการในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้นกลุ่ม A หรือ 
B เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 2 ปี ภายหลงัจากครบก าหนด Lock Up Period 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม ประกอบด้วย: 

กรรมการกลุ่มที่ 1). กรรมการผู้ เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นกลุม่ A B หรือ C จ านวน 1 ท่าน 
ลงนามร่วมกับ กรรมการกลุ่มที่ 2). กรรมการผู้ เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นกลุ่ม D E หรือ F 
จ านวน 1 ทา่น พร้อมประทบัตราส าคญับริษัท 

ทัง้นี ้หาก ผู้ ถือหุ้นกลุ่ม A และ B ยงัมิได้มีการโอนหุ้นออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นกลุม่ F จะไม่นบั
กรรมการจากผู้ ถือหุ้นกลุม่ F เข้ามาเป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

มติที่สงวนไว้ (Reserved Matters) มติที่ขออนมุตัิต่อที่ประชมุคณะกรรมการดงัต่อไปนี ้ต้องไม่มีกรรมการจากผู้ ถือหุ้นกลุ่ม
ใดคดัค้าน จงึจะถือเป็นมติที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุ: 
- การเพิ่มและลดทนุ การก าหนดการจา่ยเงินปันผลที่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิ
ภายหลงัการส ารองตา่งๆ 

- การลงทนุในธุรกิจอ่ืนนอกเหนือจากธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 
- การขายหรือโอนหุ้นใน GEPM  
- การควบรวมกิจการ/ การเลิกกิจการ ของ GEPT หรือ GEPM 
- การกู้ยืมเงิน นอกเหนือไปจากการกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการพฒันาโครงการฯ 

มติที่ขออนมุตัิต่อที่ประชุมคณะกรรมการดังต่อไปนี ้ ต้องไม่มีการคดัค้านจากกรรมการ
จากผู้ ถือหุ้นกลุ่ม C หรือ กรรมการจากผู้ ถือหุ้น 2 กลุ่มใดๆ จึงจะถือเป็นมติที่ได้รับการ
อนมุตัิจากที่ประชมุ: 
- งบประมาณประจ าปี 
- การท าธุรกรรมใดๆ ที่มีมลูคา่มากกวา่ 50 ล้านบาท 
- การกู้ ยืมเงิน (นอกเหนือจากการใช้ในการพัฒนาโครงการ) ที่มีมลูค่าเกินกว่า 100 
ล้านบาท 

- การท ารายการระหวา่งกนัระหวา่ง GEPT หรือ GEPM กบั ผู้ ถือหุ้นกลุม่ใดๆ  
- การลดหนี ้ยกเว้นเป็นการลดหนีเ้พ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐใดๆ 
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- การประณีประนอมข้อพิพาททางกฏหมายใดๆ ที่มีมลูคา่เกินกวา่ 50 ล้านบาท ยกเว้น
เป็นการประณีประนอมเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐใดๆ 

มติที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นดงัต่อไปนี ้ต้องไม่มีการคัดค้านจากผู้ ถือหุ้นกลุ่ม C 
หรือ ผู้ ถือหุ้น 2 กลุม่ใดๆ จงึจะถือเป็นมติที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุ: 
- การแก้ไขหนงัสือส าคญัของบริษัท 
- การเลิกกิจการ/ การเพิ่มทนุ/ การออกหุ้นใหม่/ การลดทนุ/ การควบรวมกิจการ/ การ
แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน 

- การเข้าท าสญัญาใดๆ ที่มีมลูคา่มากกวา่ทนุจดทะเบียนของบริษัท 
- การกู้ยืมเงิน (นอกเหนือไปจากการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการ) ที่มีมลูค่า
มากกวา่ทนุจดทะเบียนของบริษัท 

การปฏิบตัิหากไมส่ามารถอนมุตัิมติที่สงวน
ไว้ตา่งๆ ได้ (Deadlock) 

หากไม่สามารถผ่านมติในเร่ืองมติที่สงวนไว้ (Reserved Matters) ได้จากการประชมุ 2 
ครัง้ติดตอ่กนั: 
- ด าเนินการจดัประชมุระหวา่งผู้บริหารระดบัสงูของแตล่ะกลุ่มผู้ ถือหุ้นเพื่อหาข้อตกลง
ร่วมกนัภายใน 14 วนั 

- หากไมส่ามารถหาข้อสรุปในที่ประชมุผู้บริหารระดบัสงูข้างต้นได้ ผู้ ถือหุ้นกลุม่ A และ/
หรือ B จะซือ้หุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นกลุ่มที่คดัค้าน โดยราคาจะถกูก าหนดโดยที่ปรึกษา
ทางการเงินที่อยูใ่นรายชื่อที่ก าหนดอยูใ่นข้อตกลงนี ้ที่ทัง้ 2 ฝ่ายจะแตง่ตัง้ร่วมกนั 

ข้อก าหนดอ่ืนๆ - GEPT จะด าเนินธุรกิจถือหุ้นใน GEPM เพียงอย่างเดียว จนกว่าจะมีมติผู้ ถือหุ้นเป็น
อยา่งอ่ืน 

- GEPT และ GEPM มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัส ารองตา่งๆ 

- หากมีเงินสดจากการด าเนินงานหลงเหลืออยู่ ผู้ ถือหุ้นทุกฝ่ายตกลงที่จะลดทนุและ
กระจายให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุฝ่ายตามสดัสว่นการถือหุ้น 

- GEPT จะด าเนินการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมภายในปี 2560 เพื่อให้สามารถ
จา่ยเงินปันผลได้ในปี 2561 

- ผู้ ถือหุ้นกลุ่ม D E และ F ตกลงที่จะไม่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ในบริษัทที่ด าเนิน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าในเมียนมาร์ ในช่วง Lock Up Period ยกเว้นได้ท าการน าเสนอให้ผู้
ถือหุ้นกลุม่ A B และ C ถือหุ้นมากกวา่ร้อยละ 30 ในบริษัทดงักลา่ว 

- ผู้ ถือหุ้นกลุม่ D E และ F ตกลงที่จะไมถื่อหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 30 และต้องไมใ่ชผู่้ ถือหุ้น
รายใหญ่เพียงรายเดียวในบริษัทที่ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ใน
เมียนมาร์ในช่วง Lock Up Period ยกเว้นได้ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นกลุ่ม A 
B และ  C เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- ผู้ ถือหุ้ นกลุ่ม D E และ F ตกลงที่จะไม่ชักชวนหรือพยายามจะชักชวนผู้ ให้บริการ 
พนกังานอาวโุสของ GEPM ในระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัที่ยกเลิกข้อตกลงนี ้และไมใ่ช้
เคร่ืองหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือ บริการของ GEPM โดยไมมี่ก าหนดระยะเวลา 

- จดัให้มีระบบควบคมุภายในที่มีมาตรฐานภายในสิน้ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

- ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ ถือหุ้นกลุม่ D จะต้องคงสดัสว่นการถือหุ้นในผู้ ถือหุ้นกลุม่ D ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 25 ในชว่ง Lock Up Period 

- คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่ากึ่งหนึ่งในช่วง Lock 
Up Period 
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การยกเลิกข้อตกลง ข้อตกลงนีส้ามารถยกเลิกได้เม่ือผู้ ถือหุ้นตกลงร่วมกนัที่จะยกเลิก 

1/ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) (“ECF”) ซึ่งยงัอยู่ระหว่างการขอมติ
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิการเข้าท ารายการ 

จากร่างข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้น จะเห็นได้วา่ผู้จะขายมีความประสงค์ที่จะลดสดัสว่นการถือหุ้นใน GEPT ลงจาก
ร้อยละ 53 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วของ GEPT เหลือ ร้อยละ 33 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วของ GEPT อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มผู้จะขายยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่สดุใน  GEPT และเนื่องจากในการด าเนินงานของ GEPM นัน้ จะมีการว่าจ้าง
ผู้ รับเหมาในการด าเนินการและบ ารุงรักษา (O&M Contractor) เพื่อดแูลการด าเนินการของโครงการฯ ให้เป็นไปอยา่งปกติ 
โดยผู้ รับเหมาดงักลา่วเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการด าเนินการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ในระดบัสากล จึงท าให้การลด
สดัส่วนการถือหุ้นของผู้จะขายลงไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของโครงการฯ  โดยสามารถศึกษารายละเอียดของ
ผู้ รับเหมาในการด าเนินการและบ ารุงรักษา (O&M Contractor) ได้ในหวัข้อ “2.2 ผูมี้ส่วนเกี่ยวข้องในการพฒันาโครงการฯ” 
 
1.1.8 แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการซือ้สนิทรัพย์ 

การเข้าท ารายการในครัง้นี ้มีขนาดรายการรวมเท่ากบั 28.05 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 974.25 ล้านบาท 
(ตามอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) ซึ่งได้ช าระบางสว่นไปแล้วในเดือนธันวาคมปี 2559 และเมื่อมีการลงนามใน
สญัญาจะซือ้จะขายหุ้นในครัง้นี ้รวมจ านวน 3.75 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 133.19 ล้านบาท คงเหลอืที่ต้องช าระเพิ่มเติม 
เทา่กบั 24.30 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 841.06 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ)  

แหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้จะมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดภายในบริษัทฯ  
รวมไปถึงเงินลงทุนชั่วคราว ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีนัน้ บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด รวมไปถึงเงินลงทนุชัว่คราวในกองทนุเปิด รวมมลูคา่เทา่กบั 320.52 
ล้านบาท เมื่อหกัเงินปันผลจ่ายตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2560 วนัที่ 17 มีนาคม 2560 ซึ่งมีมติให้จ่ายเงินปัน
ผลในอตัรา 0.03 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงิน 8.10 ล้านบาท และหกัเงินท่ีช าระให้กบัผู้จะขาย ณ วนัที่ลงนามในสญัญาจะ
ซือ้จะขายอีก 1.50 ล้านเหรียญ หรือ 52.08 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ) จะท าให้บริษัทฯ มีเงินสด
และรายการเทียบเทา่เงินสด รวมไปถึงเงินลงทนุชัว่คราวในกองทนุเปิด เหลอืสทุธิเทา่กบั 260.34 ล้านบาท  

ทัง้นี ้บริษัทฯยงัมีแหล่งเงินทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งมีมติให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ (Warrant) ของบริษัทฯ รุ่นที่ 
1 (QTC-W1) จ านวนไม่เกิน 67.50 ล้านหน่วย โดยจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (4 หุ้นเดิม 
ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ) โดยไม่มีมลูค่าราคาเสนอขาย ใบส าคญัแสดงสิทธินีม้ีอตัราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นใหม่ของบริษัทฯ มีราคาใช้สิทธิเท่ากบั 10.00 บาทต่อหุ้น สามารถใช้สิทธิการแปลงเป็นหุ้น
สามญัของบริษัทฯ ได้ในวนัท าการสดุท้ายของเดอืนมิถนุายน 2561 ซึง่ราคาใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว มีราคา
ต ่ากว่าราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์อยูม่าก (ราคาตลาดของหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ณ วนัที่ 12 เมษายน 2560 อยู่ที่ 19.20 บาทต่อหุ้น) หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพครบทัง้จ านวน จะท าให้บริษัทฯ 
ได้รับเงินจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธินี ้ เท่ากบั 675.00 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกบัเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดสทุธิจ านวน 260.34 ล้านบาทแล้ว จะมีมลูคา่รวมเทา่กบั 935.34 ล้านบาท   
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นอกจากนี ้การเข้าท ารายการในครัง้นี ้มีการแบง่ขนาดโครงการฯ ออกเป็น 4 เฟส โดยในเฟสที่ 2 ถึง เฟสที่ 4 จะมี
ก าหนดการเร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชย์ (SCOD) ห่างจากเฟสก่อนหน้าประมาณ 1 ปี รวมไปถึงการที่ผู้ รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จที่ด าเนินการพัฒนาโครงการฯ มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินด้วย โดยจะช าระค่าตอบแทนรวมให้แก่
ผู้ รับเหมาดงักลา่ว แบ่งเป็นจ านวนรวม ร้อยละ 5 ของมลูค่าตามสญัญารวมในแต่ละเฟส ณ วนัที่เร่ิมด าเนินการก่อสร้าง
เฟสนัน้ๆ และช าระสว่นที่เหลืออีก ร้อยละ 95 ภายใน 120 วนันบัจากวนัที่ด าเนินการก่อสร้างโครงการฯ ในเฟสนัน้ๆ แล้ว
เสร็จ ด้วยเหตนุี ้จึงท าให้บริษัทฯ ไม่จ าเป็นต้องช าระเงินตามขนาดที่จะเข้าท ารายการทัง้หมด ณ วนัที่เข้าท ารายการ ทัง้นี ้
หากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิเกิดขึน้ไม่ทนัต่อการต้องการใช้เงินในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้และ/หรือ เกิด
กรณีที่บริษัทฯ ต้องให้การสนบัสนนุทางการเงินกบัโครงการฯ (Cash Deficiency Support หรือ CDS) เต็มจ านวนที่ระบไุว้ 
รวมไปถึงมีการปรับราคาซือ้ขายตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญาจะซือ้จะขายครบทัง้จ านวนที่ต้องช าระเพิ่มเติมให้แก่ผู้จะขาย 
บริษัทฯ จะท าการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพื่อให้เพียงพอตอ่ความต้องการในการใช้เงินทนุ ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมความ
พร้อมในเร่ืองดงักลา่วโดยได้ท าการเจรจากบัสถาบนัการเงินในประเทศเพื่อจดัหาวงเงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทนุส ารอง
หากเกิดเหตกุารณ์ที่ได้กลา่วไว้ข้างต้นนี ้

 
1.2 ข้อมูลของบริษัท ควิทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (“QTC” หรือ “บริษัทฯ”) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันี ้
 

1.3 ข้อมูลของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากัด (“GEPT”) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันี ้
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2.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพืน้ดนิ (Solar Farm) ของ GEPM 

2.1.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการฯ ของ GEPM 
บริษัท GEP (Myanmar) Company Limited (“GEPM”) ที่จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2559 ในสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the Union of Myanmar) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 โดย บริษัท พลงังานเพื่อโลกสี
เขียว (ประเทศไทย) จ ากัด (“GEPT”) เพื่อด าเนินการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน (Solar Farm) ที่ตัง้อยู่ในเขตมินบู (Minbu District) ภูมิภาคมาเกว (Magway Region) 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“โครงการฯ”) โดยได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement” หรือ 
“PPA”) แล้วเมื่อวนัที่ 20 มีนาคม 2559 จากหน่วยงานท่ีก ากบัดแูลการซือ้ขายไฟฟ้าของสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ 
(Electric Power Generation Enterprise หรือ “EPGE” ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ Ministry of Electric and Energy ของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) มีขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้รวม 220 เมกกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสตรง) ซึ่งมีก าลงัผลิต
ไฟฟ้ารวม 170 เมกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสสลบั) โดยแบ่งออกเป็น 4 เฟส ได้แก่ เฟสที่ 1 ถึง เฟสที่ 3 ขนาดเฟสละ 50 เมกกะ
วตัต์ (ไฟฟ้ากระแสตรง) ซึ่งมีก าลงัผลิตไฟฟ้าเฟสละ 40 เมกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสสลบั) และ เฟสที่ 4 ขนาด 70 เมกกะวตัต์ 
(ไฟฟ้ากระแสตรง) ซึ่งมีก าลงัผลิตไฟฟ้า 50 เมกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสสลบั) นอกจากนี ้โครงการฯ ทุกเฟส ยงัได้รับ MIC 
Permit ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2560 แล้ว 

ทัง้นี ้ไฟฟา้ที่ผลติได้จากโครงการฯ จะได้รับคา่ไฟฟา้ (Tariff) ซึง่มีอตัรารับซือ้ไฟฟา้คงที่อยูท่ี่ 0.1275 เหรียญสหรัฐ
ต่อหน่วยไฟฟ้าที่จ าหน่าย ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ ที่ 30 ปีนบัจากวนัที่เร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ 
(Commercial Opeartion Date หรือ “COD”) ของโครงการฯ เฟสที่ 1 โดยโครงการเฟสที่ 2 ถึงเฟสที่ 4 มีก าหนดการเร่ิม
ด าเนินการในเชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date หรือ “SCOD”) ที่ 360 วนั หรือ ประมาณ 1 ปี นบั
จากวนัที่เร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชย์ของเฟสก่อนหน้า อนึ่ง ฝ่ายบริหารของ GEPT คาดการณ์ว่าโครงการฯ เฟสที่ 1 จะ
สามารถ COD ได้ในเดือนมกราคมปี 2561 

 
2.1.2 ที่ตัง้ของโครงการฯ  

โครงการฯ ของ GEPM มีทีต่ัง้อยูใ่นเขตมินบ ู(Minbu District) ภมูิภาคมาเกว (Magway Region) สาธารณรัฐแหง่
สหภาพเมียนมาร์ โดยตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองยา่งกุ้งประมาณ 500 กิโลเมตร และอยูห่า่งจากเมืองเน
ปิดอร์มาทางทิศตะวนัตกประมาณ 200 กิโลเมตร โดยมีพืน้ท่ีของโครงการทัง้ 4 เฟส รวมเทา่กบั 836 เอเคอร์ หรือเทา่กบั 
3.38 ตารางกิโลเมตร 

ส่วนที่ 2:  ข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดนิ (Solar Farm) ของ GEPM 
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แผนภาพแสดงที่ตัง้โครงการฯ ของ GEPM 

 

 
แผนภาพแสดงที่ตัง้โครงการฯ ของ GEPM 
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แผนภาพแสดงโครงการฯ ทัง้ 4 เฟสของ GEPM 

 

 

แผนภาพแสดงภายถา่ยพืน้ที่ของโครงการฯ ทัง้ 4 เฟสของ GEPM 
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แผนภาพแสดงภายถา่ยพืน้ที่ของโครงการฯ ทัง้ 4 เฟสของ GEPM 

 

 โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการฯ จะถกูเช่ือมต่อจากสถานีไฟฟ้าย่อยของโครงการฯ ไปยงัจุดรับไฟฟ้า จ านวน 2 
แหง่ ซึง่หา่งออกไปจากโครงการฯ ประมาณ 24 กิโลเมตร และ 84 กิโลเมตร ตามล าดบั 

 
แผนภาพแสดงจดุรับไฟฟา้ของโครงการฯ ทัง้ 2 จดุ 

 
 

2.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการฯ 
เนื่องจากโครงการฯ เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่จงึมีผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการพฒันาโครงการฯ ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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วิศวกรที่ปรึกษาโครงการฯ 
(Owner’s Engineer) 

: บริษัท แบลค็ แอนด์ วิชช์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“BV”) 

ผู้ รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟา้ 
(Construction Services Contractor) 

: 
บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชัน่แนล คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
(“VTIEC”)1 

ผู้ รับเหมาจดัหาเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
(Supplier) 

: บริษัท วีทีอี อีพีซี จ ากดั (“VTEC”)1 

ผู้ รับเหมาชว่ง 
(Turnkey Subcontractor) 

: 
China Triump International Engineering Group 
Company Limited (“CTIEC”) 

ผู้ รับเหมาในการด าเนินการและ
บ ารุงรักษา (O&M Contractor)2 

: 
China Triump International Engineering Group 
Company Limited (“CTIEC”) 

1/ บริษัทยอ่ยของ บมจ.วินเทจ วิศวกรรม (“VTE”) ที่ VTE ถือหุ้นในสดัสว่น ร้อยละ 100 โดย VTE เป็น 1 ในผู้ ถือหุ้นของ GEPT และมี
กลุม่ผู้จะขายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน VTE 

2/ อยูร่ะหวา่งการเจรจา 

 
ทัง้นี ้บริษัท แบลค็ แอนด์ วิชช์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็น 1 ในสาขาของ Black and Veatch ที่มีอยูก่วา่ 100 สาขา

ในประเทศตา่งๆ ทัว่โลก โดย Black and Veatch เป็นผู้น าด้านวิศวกรรม ที่ปรึกษาโครงการ และผู้ รับเหมาก่อสร้างโครงการ
สาธารณปูโภคขนาดใหญ่ตา่งๆ ทัว่โลก (สามารถศึกษารายละเอียดของ Black and Veatch เพิ่มเติมได้ที่ www.bv.com) 
ส าหรับผู้ รับเหมาช่วง (Turnkey Subcontractor) ในการด าเนินการพฒันาโครงการ และผู้ รับเหมาในการด าเนินการและ

http://www.bv.com/
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บ ารุงรักษาโครงการฯ (O&M Contractor) ได้แก่ China Triump International Engineering Group Company Limited 
(“CTIEC”) ซึ่งเป็นผู้ รับเหมาที่มีผลงานด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในระดบัสากล (สามารถศึกษารายละเอียดของ CTIEC 
เพิ่มเติมได้ที่ www.ctiec.net) 
 
2.3 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์หลักที่ใช้ในโครงการฯ 

ส าหรับเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์หลกัส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ได้แก่ แผงพลงังานแสงอาทิตย์ 
(Solar Panel) อินเวอร์เตอร์ (Inverter) หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) และ อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation 
Equipment) โดยโครงการฯ ได้ท าการคดัเลือกเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ส าคญัจากผู้ผลิตที่มีช่ือเสียงเป็นที่น่าเช่ือถือได้ใน
ระดบัสากล นอกจากนี ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์หลกัทัง้หมดที่ได้รับคดัเลือกเพื่อน ามาใช้ในโครงการฯ นัน้ ล้วนแล้วแตอ่ยูใ่น
รายช่ือผู้ผลติที่ก าหนดไว้ใน PPA ทัง้สิน้ ซึง่รายละเอียดของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์หลกัของโครงการฯ สามารถสรุปได้ ดงันี ้

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์หลัก  ผู้ผลิต 
แผงพลงังานแสงอาทติย์ : Jetion Solar (China) Company Limited 
อินเวอร์เตอร์ : SMA Solar technology AG 
หม้อแปลงไฟฟา้ : Siemens AG 
อปุกรณ์สถานีไฟฟา้ยอ่ย : Siemens AG 

 
2.4 กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการฯ  

การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ จะเป็นการเปลี่ยนพลงังานแสงให้เป็นไฟฟ้า โดยการน าเซลล์แสงอาทิตย์
(Solar Cell) มารับแสงจากดวงอาทิตย์ ซึ่งวิธีดงักล่าวจะเป็นขบวนการเปลี่ยนแปลงพลงังานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าได้
โดยตรง กลา่วคือเมื่อแสงอาทิตย์ที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลงังานมากระทบกบัสารกึ่งตวัน า (Semiconductor) จะ
ท าให้เกิดพลงังานระหว่างกนั พลงังานจากแสงจะท าให้เกิดการเคลื่อนท่ีของไฟฟ้าขึน้ในสารกึ่งตวัน า จึงท าให้สามารถน า
ไฟฟา้ดงักลา่วไปใช้งานได้ 

จากหลกัการดังกล่าวจึงมีผู้ คิดค้นเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ขึน้มา ซึ่งเซลล์ดังกล่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ทาง
อิเลคทรอนิคส์ที่สร้างมาจากสารกึ่งตวัน า (Semiconductor) ที่มีความสามารถในการดดูคลืน่พลงังานแสงอาทิตย์ เมื่อสาร
กึ่งตวัน าได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ เซลล์ดงักลา่วจะเปลีย่นพลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟา้กระแสตรง (Direct Current) แต่
แรงเคลือ่นไฟฟา้ที่ผลติขึน้จากเซลล์แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดียวจะมีคา่ต ่ามาก การน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จึงต้อง
น าเซลล์หลาย ๆ เซลล์มาตอ่กนัแบบอนกุรม เพื่อเพิ่มคา่แรงเคลือ่นไฟฟา้ให้สงูขึน้ เซลล์ที่น ามาตอ่กนัในจ านวนและขนาดที่
เหมาะสมนี ้เรียกวา่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module หรือ Solar Panel) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ctiec.net/
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ขัน้ตอนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์นัน้ จะมีกระบวนการผลิตไฟฟ้าเช่นเดียวกบัหลกัการท างาน
ดงักลา่วข้างต้น โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) จะท าหน้าที่รับแสงอาทิตย์ เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบบนแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ดงักลา่ว จะท าให้เกิดการผลิตไฟฟา้ออกมาจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะเป็นไฟฟา้กระแสตรงที่
มีแรงดนัไฟฟา้ต ่า ดงันัน้จึงต้องน าไฟฟา้กระแสตรงแรงดนัต ่าดงักลา่วไปผา่นอปุกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัไฟฟา้ต ่า ต่อจากนัน้ไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัไฟฟ้าต ่าดงักลา่วจึงถกูสง่ผ่านไปยงัหม้อแปลงไฟฟา้ 
เพื่อเพิ่มแรงดนัไฟฟ้าโดยแปลงเป็นแรงดนัไฟฟ้าให้สงูขึน้ หลงัจากนัน้จึงถกูสง่ผ่านไปยงัสายสง่ไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายให้กับ
ผู้ใช้ตอ่ไป 
 
2.5 ประมาณการปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการฯ 

อ้างอิงจากรายงานการศกึษาและตรวจสอบข้อมลูของโครงการฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านเทคนิค 
(Technical Advisor) ได้แก่ Owl Energy Limited (“OWL”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล (สามารถศึกษาข้อมูลของที่ปรึกษาด้านเทคนิคเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.owlenergy.biz) เพื่อศึกษาข้อมูลทาง
เทคนิคของโครงการฯ โดย OWL ได้ท าการประมาณการปริมาณไฟฟา้ที่ผลติได้จากโครงการฯ จากที่ตัง้ของโครงการฯ รวม
ไปถึงอปุกรณ์หลกัตา่งๆ ที่ใช้ในโครงการฯ และปัจจจยัตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง โดย OWL ได้ประมาณการปริมาณไฟฟา้ที่ผลิตได้
จากโครงการฯ ในปีที่ 0- ปีที่ 25 ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ปีที่ 
ก าลังการผลิตติดตัง้ 50 เมกะวัตต์ (ล้านหน่วย) ก าลังการผลิตติดตัง้ 70 เมกะวัตต์ (ล้านหน่วย) 

P(50) P(75) P(90) P(99) P(50) P(75) P(90) P(99) 

0 80.04 76.36 73.06 67.37 112.05 106.91 102.28 94.31 

1 79.22 75.58 72.31 66.68 110.91 105.82 101.24 93.35 

2 78.65 75.04 71.79 66.20 110.11 105.05 100.51 92.68 

3 78.08 74.49 71.27 65.72 109.31 104.29 99.77 92.00 

4 77.50 73.95 70.75 65.24 108.50 103.53 99.04 91.33 

5 76.93 73.40 70.22 64.76 107.70 102.76 98.31 90.66 

http://www.owlenergy.biz/
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ปีที่ 
ก าลังการผลิตติดตัง้ 50 เมกะวัตต์ (ล้านหน่วย) ก าลังการผลิตติดตัง้ 70 เมกะวัตต์ (ล้านหน่วย) 

P(50) P(75) P(90) P(99) P(50) P(75) P(90) P(99) 

6 76.36 72.86 69.70 64.27 106.90 102.00 97.58 89.98 

7 75.79 72.31 69.18 63.79 106.10 101.23 96.85 89.31 

8 75.22 71.77 68.66 63.31 105.30 100.47 96.12 88.64 

9 74.65 71.22 68.14 62.83 104.50 99.71 95.39 87.96 

10 74.07 70.67 67.61 62.35 103.70 98.94 94.66 87.29 

11 73.50 70.13 67.09 61.87 102.90 98.18 93.93 86.62 

12 72.93 69.58 66.57 61.39 102.10 97.42 93.20 85.94 

13 72.36 69.04 66.05 60.91 101.30 96.65 92.47 85.27 

14 71.79 68.49 65.53 60.42 100.50 95.89 91.74 84.59 

15 71.22 67.95 65.01 59.94 99.70 95.13 91.01 83.92 

16 70.64 67.40 64.48 59.46 98.90 94.36 90.28 83.25 

17 70.07 66.86 63.96 58.98 98.10 93.60 89.55 82.57 

18 69.50 66.31 63.44 58.50 97.30 92.83 88.82 81.90 

19 68.93 65.77 62.92 58.02 96.50 92.07 88.09 81.23 

20 68.36 65.22 62.40 57.54 95.70 91.31 87.35 80.55 

21 67.78 64.67 61.87 57.06 94.90 90.54 86.62 79.88 

22 67.21 64.13 61.35 56.57 94.10 89.78 85.89 79.20 

23 66.64 63.58 60.83 56.09 93.30 89.02 85.16 78.53 

24 66.07 63.04 60.31 55.61 92.50 88.25 84.43 77.86 

25 65.50 62.49 59.79 55.13 91.70 87.49 83.70 77.18 

26 64.93 61.95 59.27 54.65 90.90 86.73 82.97 76.51 

27 64.35 61.40 58.74 54.17 90.10 85.96 82.24 75.84 
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ปีที่ 
ก าลังการผลิตติดตัง้ 50 เมกะวัตต์ (ล้านหน่วย) ก าลังการผลิตติดตัง้ 70 เมกะวัตต์ (ล้านหน่วย) 

P(50) P(75) P(90) P(99) P(50) P(75) P(90) P(99) 

28 63.78 60.86 58.22 53.69 89.30 85.20 81.51 75.16 

29 63.21 60.31 57.70 53.21 88.50 84.43 80.78 74.49 

30 62.64 59.77 57.18 52.73 87.70 83.67 80.05 73.82 
หมายเหต:ุ P(xx) หมายถึง ปริมาณไฟฟา้ที่ผลิตได้ตอ่ปีที่จะผลิตได้มีปริมาณถึงปริมาณที่ประมาณการในตาราง ที่ ร้อยละ xx และมีโอกาสที่จะ

ต ่ากวา่ปริมาณที่ประมาณการในตารางที่ ร้อยละ 100-xx เชน่ P(95) หมายถึง ปริมาณไฟฟา้ที่ผลิตได้ตอ่ปีที่จะผลติได้มีปริมาณถึง
ปริมาณที่ประมาณการในตาราง ที่ ร้อยละ 95 และมีโอกาสที่จะต ่ากวา่ปริมาณที่ประมาณการในตารางที่ ร้อยละ 5 

ทัง้นี ้OWL ได้วิเคราะห์วา่กรณีฐาน (Base Case) เป็นกรณีที่ระดบัความเช่ือมัน่ที่ร้อยละ 50 หรือ “P(50)” ซึ่งจาก
ประสบการณ์ในการเป็นท่ีปรึกษาด้านเทคนิคให้กบัโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ OWL พบวา่ปริมาณของไฟฟา้ที่
ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จะมีปริมาณที่เกินกว่าประมาณการที่ P(50) นอกจากนี ้OWL ได้ให้
ความเห็นวา่แผงโซลา่ร์เซลล์ยงัจะสามารถผลิตกระแสไฟฟา้ได้ในปีที่ 26 – ปีที่ 30 โดยจะยงัคงมีอตัราการเสือ่มสภาพของ
แผงโซลา่ร์เซลล์ (Degradable) ในแต่ละปีในลกัษณะการลดลงเป็นเส้นตรงตอ่จากปีที่ 25 ซึ่งเป็นปีสดุท้ายของระยะเวลา
รับประกนัแผงโซลา่ร์เซลล์จากผู้ผลติ คือที่อตัราเฉลีย่ร้อยละ 0.70 ตอ่ปี 

 
2.6 สรุปสาระส าคัญของสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการด าเนินการโครงการฯ  

สญัญาส าคญัตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการโครงการฯ สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

▪ สรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement หรือ “PPA”) 

คูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง GEP (Myanmar) Company Limited  กบั 
Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”), Minstry of Electricity and Energy   

วนัที่ลงนาม 20 มีนาคม 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม 9 มกราคม 2560 

ขนาดก าลงัการผลิตตดิตัง้ 220 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสตรง) ซึง่มีก าลงัการผลิตไฟฟา้ 170 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้
กระแสสลบั) โดยแบง่ออกเป็น 4 เฟส:  
เฟสที่ 1-3 ขนาดเฟสละ 50 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสตรง) ซึง่มีก าลงัการผลิตไฟฟา้เฟสละ 
40 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสสลบั) และ  
เฟสที่ 4 ขนาด 70 เมกกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสตรง) ซึง่มีก าลงัการผลติไฟฟา้ 50 เมกะวตัต์ 
(ไฟฟา้กระแสสลบั) 

อตัราคา่ไฟฟา้ 0.1275 เหรียญสหรัฐตอ่หน่วย คงที่ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ 

การรับช าระเงิน ต้องส่งใบแจ้งหนี ้(Invoice) ภายใน 3 วนัท าการหลงัจากสิน้สดุแต่ละเดือน โดย EPGE 
จะช าระเงินให้ภายใน 45 วนั 

ระยะเวลาของโครงการฯ 30 ปีนบัจากวนัเร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการฯ เฟสที่ 1 

ก าหนดการ COD  
(Scheduled Commercial Operation 
Date หรือ “SCOD”) 

เฟสที่ 1: 480 วนันบัจากวนัลงนามใน PPA (ครบก าหนดวนัที่ 13 กรกฎาคม 2560) 

เฟสที่ 2: 360 วนันบัจากวนั COD ของเฟสที่ 1 

เฟสที่ 3: 360 วนันบัจากวนั COD ของเฟสที่ 2 
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เฟสที่ 4: 360 วนันบัจากวนั COD ของเฟสที่ 3 

เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ส าคญั - GEPM ลงนามในสญัญาเชา่ที่ดินระยะยาว 

- GEPM ลงนามในสญัญากู้ยืมเงินส าหรับโครงการฯ เฟสที่ 1 

- GEPM วางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา (Performance Security) จ านวน 3 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

- GEPM ต้องได้รับการอนุมัติ/ใบอนุญาตต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการฯ 
เชน่ MIC Permit และรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมและสงัคม (ESIA) จากหน่วยงาน
ภาครัฐของเมียนมาร์ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ ที่ส าคญั - GEPM ต้องก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า  (Transmission Facility) ขนาด 230 กิโล
โวลต์และสง่มอบให้แก่ EPGE 

- บ ารุงรักษาและซอ่มบ ารุงโรงไฟฟา้ให้สามารถผลิตไฟฟา้ได้ตามสญัญา 

- GEPM ต้องผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้ให้แก่ EPGE ในปริมาณไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 80 ของ
ปริมาณที่ก าหนดไว้ใน PPA ในแตล่ะปี โดยหากผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้ได้ในปริมาณ
ที่ต ่ากวา่ปริมาณที่ก าหนด จะมีคา่ปรับจ านวน 30,000 เหรียญสหรัฐตอ่ 1 ล้านหน่วย
ไฟฟา้ที่ขาดหายไปจากปริมาณที่ก าหนด 

- EPGE จะรับซือ้ไฟฟา้ไมเ่กิน ร้อยละ 105 ของปริมาณที่ก าหนดไว้ใน PPA ในแตล่ะปี 

- เม่ือครบก าหนดอายุของสัญญา GEPM ต้องส่งมอบโรงไฟฟ้าให้แก่ EPGE โดย
โรงไฟฟา้ต้องผลิตไฟฟ้าได้ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 95 ของปริมาณที่ก าหนดไว้ใน PPA ในปี
สดุท้ายของอายโุครงการ 

- ภายในช่วงระยะเวลา 4 ปีนับจากวนัเร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 
ของโครงการฯ เฟสที่ 1 ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นใน GEPM จนผู้ ถือหุ้น
เดิมมีสดัสว่นการถือหุ้นน้อยกวา่ร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วของ GEPM  

- ภายในช่วงเฟสเวลา 6 ปีนับจากวันเร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 
ของโครงการฯ เฟสที่ 1 ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้ นใน GEPM จนผู้ ถือหุ้น
เดิมมีสดัสว่นการถือหุ้นน้อยกวา่ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วของ GEPM 

- การรีไฟแนนซ์ต้องได้รับการอนมุตัิจาก EPGE ก่อน 

- จดัให้มีประกนัภยัประเภทตา่งๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

- EPGE จะช าระค่าไฟฟ้าที่รับซือ้จากโครงการฯ ในรูปของเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ โดย 
GEPM สามารถเลือกที่จะก าหนดบัญชีธนาคารเพื่อรับค่าไฟฟ้าดังกล่าวเป็นบัญชี
นอกประเทศเมียนมาร์ได้ (Offshore Account)  

เหตแุหง่การผิดสญัญา  

(Event of Default) ที่ส าคญัอนัจะน าไปสู่
การการเลิกสญัญา 

- เม่ือ EPGE มีการปรับโครงสร้าง แปลงสภาพเป็นองค์การเอกชน (Privatisation) หรือ
ยกเลิกกิจการโดยไมมี่ผู้ รับโอนสิทธิของ EPGE ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐทดแทน EPGE 

- เม่ือเกิดความเสียหายแก่โครงการฯ โดยคาดว่าไม่สามารถที่จะฟื้นฟูโครงการให้
กลบัมาด าเนินการได้ภายใน 18 เดือนนบัจากวนัที่เสียหาย 

- GEPM ไมส่ามารถเร่ิมด าเนินการก่อสร้างได้ตามก าหนด 30 วนันบัจากวนัที่ EPGE มี
หนงัสือแจ้งเตือนให้เร่ิมด าเนินการก่อสร้าง 

- GEPM ไม่สามารถเร่ิมด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) ได้
ตามก าหนดภายใน 240 วนันบัจากวนัที่ EPGE มีหนงัสือแจ้งเตือนให้เร่ิม COD 
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- GEPM ไม่ด าเนินการผลิตไปนานกว่า 45 วนัติดต่อกันนับจากวนัที่ EPGE มีหนังสือ
แจ้งเตือน 

- มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของ GEPM และ การรีไฟแนนซ์ที่ไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนดก่อนที่จะได้รับการอนมุตัิอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก EPGE 

- GEPM จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลอ่ืน นอกเหนือจาก EPGE เกินกว่า 90 วนันับจาก
วนัที่ EPGE มีหนงัสือแจ้งเตือน 

สิทธิในการเข้าด าเนินการโรงไฟฟา้โดย 
EPGE 

(Step-In Rights) 

- EPGE สามารถเข้าด าเนินการแทน GEPM หรือผู้ รับเหมาของ GEPM ได้เพ่ือให้
โรงไฟฟา้สามารถด าเนินการได้อยา่งตอ่เน่ืองหาก GEPM มีการปฏิบตัิเหตแุหง่การ
ผิดสญัญา (Event of Default) หรือผิดข้อก าหนดตาม PPA โดย GEPM ต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทัง้หมดอนัเกิดจากการเข้าด าเนินการของ EPGE อยา่งไรก็ตาม 
การด าเนินการดงักลา่วต้องได้รับการยนิยอมจากสถาบนัการเงินผู้ ให้กู้ยืมหรือผู้ ได้รับ
โอนสิทธิจากสถาบนัการเงินผู้ ให้กู้ยืมแก่โครงการฯ  

การเปลี่ยนแปลงของกฏหมาย - หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอนัจะก่อให้เกิดการปรับเพ่ิมขึน้ของเงินทนุของ 
GEPM หรือการปรับปรุงระบบสายสง่ไฟฟา้ให้ดีขึน้ หรือการเพิ่มขึน้ของต้นทนุการ
ด าเนินงาน หรือการลดลงของรายได้จากการด าเนินการ โดยเป็นผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงของต้นทนุหรือรายได้เกินกวา่ 0.25 ล้านเหรียญสหรัฐ GEPM และ 
EPGE จะด าเนินการเจรจาเพื่อปรับอตัรารับซือ้ไฟฟา้ตามผลกระทบที่เกิดขึน้จากการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย (ไมร่วมการเปลีย่นแปลงทางกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
มาตรฐานที่ต ่ากวา่หรือเทา่กบัมาตรฐานสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายปัจจบุนั) 

- หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอนัจะก่อให้เกิดการปรับเพ่ิมขึน้ของรายได้หรือการ
ปรับลดลงของต้นทนุในการด าเนินการเกินกวา่ 0.10 ล้านเหรียญสหรัฐ GEPM และ 
EPGE จะด าเนินการเจรจาเพื่อปรับอตัรารับซือ้ไฟฟา้ตามผลกระทบที่เกิดขึน้จากการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

การยกเลิกสญัญา 
หากคูส่ญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไมป่ฏิบตัติามสญัญาข้อใด ให้อีกฝ่ายหนึ่งท าหนงัสือแจ้ง
ให้ฝ่ายนัน้ด าเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอก
เลิกสญัญาได้  

 
▪ สรุปสาระส าคัญของสัญญากู้ยมืเงนิส าหรับโครงการฯ เฟสที่ 1 (Credit Facilities Agreement) 

คูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง GEPM ในฐานะผู้กู้  กบั 
สถาบนัการเงินในประเทศไทยจ านวน 2 แหง่ ในฐานะผู้ ให้กู้  

วนัที่ลงนาม 19 ตลุาคม 2559 

วงเงินให้กู้ยืม 48 ล้านเหรียญสหรัฐ 

วตัถปุระสงค์ของเงินกู้ยืม ใช้ในการพฒันาโครงการฯ เฟสที่ 1 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ หนีส้ิน ร้อยละ 65 ตอ่ ทนุ ร้อยละ 35  

อตัราดอกเบีย้ LIBOR + อตัราคงที่อตัราหนึ่ง 

ระยะเวลาในการเบิกเงินกู้  120 วันนับจากวัน COD ของโครงการฯ เฟสที่ 1 หรือ 16 เดือนนับจากวันลงนามใน
สญัญานี ้แล้วแตว่า่วนัใดจะเกิดก่อน 

เง่ือนไขในการเบิกเงินกู้ยืมครัง้แรกที่ส าคญั - แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่ก าหนดเป็นผู้สอบบญัชีของ GEPM 
- โครงการฯ ได้รับการอนมุตัิใบอนญุาตตา่งๆ ที่ส าคญัจากหน่วยงานภาครัฐ 
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- ด ารงอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนให้ไม่เกินกว่า 65: 35 และ อัตราส่วน Debt Service 
Coverage Ratio (DSCR) ให้ไมเ่กินกวา่ 1.1 เทา่ 

- มีการลงนามในสญัญากู้ยืมเงินส าหรับโครงการฯ เฟสที่ 2-4 
- แสดงหลกัฐานการมีทนุช าระแล้วไมต่ ่ากวา่ 25.88 ล้านเหรียญสหรัฐ 
- โครงการฯ เฟสที่  1 เ ร่ิม COD แล้ว และ แสดงรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการฯ  (Operation Report) ไม่น้อยกว่า 2 เดือนให้แก่ผู้ ให้กู้  และ ได้รับเงินจาก
การขายไฟฟา้จากโครงการ เฟสที่ 1 แล้วอยา่งน้อย 1 ครัง้ 

เง่ือนไขในการเบิกเงินกู้ยืมครัง้ตอ่ไปที่
ส าคญั 

- ไมมี่การผิดนดัช าระหนี ้
- ด ารงอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุให้ไมเ่กินกวา่ 65: 35 

ระยะเวลาในการช าระเงินคืน 11 ปี 6 เดือน  

การช าระเงินคืน (Repayment) ช าระคืนทกุ 3 เดือน ด้วยจ านวนตามที่ก าหนดในสญัญานี ้ 

โดยมีก าหนดการช าระเงินคืนครัง้แรก ได้แก่ 6 เดือนนบัจากวนั COD ของโครงการฯ เฟส
ที่ 1 หรือ วนัที่ 31 มกราคม 2561 แล้วแตว่า่วนัใดจะเกิดก่อน 

การช าระเงินคืนก่อนก าหนดแบบบงัคบัที่
ส าคญั (Mandatory Prepayment) 

เม่ือมีการจ่ายค่าใช้จ่ายต้องห้าม (Restricted Payment) ได้แก่ การจ่ายเงินปันผล และ 
การจา่ยคืนเงินกู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ต้องท าการช าระเงินคืนให้แก่ผู้ ให้กู้ยืม จ านวนเทา่กนักบั
คา่ใช้จา่ยต้องห้ามนัน้ๆ 

ข้อก าหนดอ่ืนๆ - ด ารงอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุให้ไมเ่กินกวา่ 65: 35 
- ด ารงอตัราสว่น Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ให้ไมเ่กินกวา่ 1.1 เทา่ 
- แต่งตัง้  1 ในสถาบันการเงินผู้ ใ ห้กู้ ยืมเป็นผู้ ประสานงานสินเชื่อและตัวแทน
หลกัประกนั (Facility Agent and Security Agent) 

- ห้ามมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้น และ PEH NBP และ VTE ต้องมีสดัสว่นการ
ถือหุ้ นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 ใน GEPT นอกจากจะได้รับความเห็นชอบ
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ ให้กู้  

- โครงการฯ เฟสที่  1 ต้อง COD ภายใน 31 กรกฎาคม 2560 หรือตามการขยาย
ก าหนดการ COD ตามที่ PPA ก าหนด (ซึง่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ให้กู้ ) 

- ให้สิทธิผู้ ให้กู้ ยืมในการให้วงเงินกู้ ยืมแก่โครงการฯ ในเฟสที่ 2-4 (First Right of 
Refusal) 

- ห้าม GEPM ด าเนินธุรกิจอ่ืนนอกเหนือจากโครงการฯ 
- ท าการป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) ร้อยละ 75 ของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ของอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) ภายในเดือน กมุภาพนัธ์ 2561 

 
▪ สรุปสาระส าคัญสัญญาจ้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
ผู้วา่จ้าง : GEPM 
ผู้ รับจ้าง : บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชัน่แนล คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (“VTIEC”)1 

วนัที่ลงนาม : 3 สิงหาคม 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม 3 พฤศจิกายน 2559 

ขอบเขตของงานในสญัญา : ออกแบบ ก่อสร้างและติดตัง้ระบบผลิตไฟฟา้จากเซลล์แสงอาทิตย์ 
วนัท่ีสญัญามีผลบงัคบัใช้ (Effective Date) : 3 พฤศจิกายน 2559 
มลูคา่สญัญา : เฟสที่ 1 จ านวน 16.94 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เฟสที่ 2 จ านวน 16.33 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เฟสที่ 3 จ านวน 15.99 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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เฟสที่ 4 จ านวน 21.82 ล้านเหรียญสหรัฐ 
รวมเท่ากับ 70.68 ล้านเหรียญสหรัฐ 

การช าระเงิน : เงินจา่ยลว่งหน้า: ร้อยละ 20 ของมลูคา่สญัญาในแตล่ะเฟสของโครงการฯ 

เงินสว่นที่เหลือ: ช าระภายใน 120 วนันบัจากวนัทีส่ง่มอบงานให้แก่ GEPM 
ระยะเวลาก่อสร้าง : เฟสที่ 1: 270 วนันบัจากวนัที่ได้รับหนงัสือให้เร่ิมงาน (Notice to Proceed) ใน 

วนัที่ 3 พฤศจิกายน 2559 
เฟสอ่ืนๆ: ตามการตกลงกนัของคูส่ญัญา 

ระยะเวลารับประกันปริมาณไฟฟ้าที่ผลิต
ได้ (Power Performance Warranty) 

 - 24 เดือน 28 วนั หลงัจากด าเนินการกอ่สร้างแล้วเสร็จ 

การก่อสร้างลา่ช้า 
หรือไม่สามารถผลิตไฟฟ้า ไ ด้ตามที่
ก าหนด 

: - หาก VTIEC ไมส่ามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามก าหนดของแตล่ะเฟส จะต้อง
เสียคา่ปรับจ านวน ร้อยละ 0.05 ของ มลูคา่สญัญา ตอ่วนั จนกวา่จะก่อสร้าง
เฟสนัน้ๆ จะแล้วเสร็จ ทัง้นี ้คา่ปรับนีจ้ะต้องไมเ่กินกวา่ ร้อยละ 8 ของ มลูคา่
สญัญาของแตล่ะเฟส 

- หากไมส่ามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามก าหนดเกินกวา่ 7 วนันบัจากวนัที่ได้รับ
จดหมายแจ้งเตือนของ GEPM หรือช าระคา่ปรับจนถึงคา่ปรับสงูสดุที่ ร้อยละ 8 
ของ มลูคา่สญัญา แล้ว GEPM สามารถจดัหาผู้ รับเหมารายอ่ืนเข้ามา
ด าเนินการทดแทน โดย VTIEC ต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทัง้หมดที่ GEPM ต้อง
ช าระให้แก่ผู้ รับเหมาที่หามาทดแทน 

- หากโครงการฯ ไมส่ามารถผลติไฟฟา้ได้ตามที่ก าหนด VTIEC จะต้องเสีย
คา่ปรับจ านวน ร้อยละ 0.05 ของ มลูคา่สญัญา ตอ่วนั จนกวา่จะก่อสร้างเฟส
นัน้ๆ จะแล้วเสร็จ ทัง้นี ้คา่ปรับนีจ้ะต้องไมเ่กินกวา่ ร้อยละ 8 ของ มลูคา่สญัญา 
ของแตล่ะเฟส 

เงื่อนไขบังคับก่อนที่ส าคัญในการรับ
หนงัสือให้เร่ิมงาน ส าหรับเฟสอ่ืนๆ 
(Conditions Precedent to Notice to 
Proceed for Subsequence Phase) 

: - ได้รับเงินจา่ยลว่งหน้า (Advance Payment) ตามที่ก าหนด 
- มีการ COD ในเฟสก่อนหน้าแล้ว 
- ได้รับการยืนยนัแบบก่อสร้างและแผนการด าเนินงานส าหรับเฟสที่จะ
ด าเนินการจาก GEPM แล้ว 

- GEPM เห็นชอบในเงื่อนไขตา่งๆ กบัผู้ รับเหมาที่จะด าเนินการพร้อมบ ารุงรักษา 
(O&M Contractor) ส าหรับโครงการฯ เฟสนัน้ๆแล้ว 

- ได้รับการยืนยนัในการสนบัสนนุทางการเงินจากสถาบนัการเงินที่จะให้กู้ยืมแก่ 
GEPM ส าหรับเฟสนัน้ๆ แล้ว 

เง่ือนไขส าคญัอื่นๆ  - คูส่ญัญาไมส่ามารถโอนสิทธิในสญัญานีใ้ห้แก่บคุคลอ่ืน 

- สญัญาจ้างเหมาก่อสร้างงานใดๆ ที่ด าเนินการไปแล้วก่อนการลงนามใน
สญัญานี ้(Novated Works) เชน่ การปรับระดบัพืน้ดนิ งานระบบสายสง่ไฟฟา้ 
เป็นต้น ให้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดย VTIEC และเงินที่ได้ช าระแล้วให้แก่
ผู้ รับเหมาใดๆ ตามสญัญาจ้างเหมาสามารถน ามาหกัลดออกจากเงินจา่ย
ลว่งหน้าตามมลูคา่สญัญาของโครงการฯ เฟสที่ 2 ได้ 

- การวา่จ้างผู้ รับเหมาชว่ง ต้องได้รับการอนมุตัิจาก GEPM 

- ท าการจ าน าหุ้น GEPT จ านวนร้อยละ 60 ให้แก่ VTIEC เพ่ือค า้ประกนัคา่
ก่อสร้าง 
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- VTIEC ต้องจดัให้มีประกนัภยัครอบคลมุความเสียหายตา่งๆ ระหวา่งการ
ก่อสร้าง 

1/ บริษัทย่อยของ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จ ากดั (มหาชน) (“VTE”) ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย VTE 
 
▪ สรุปสาระส าคัญสัญญาจัดหาอุปกรณ์ส าหรับโรงไฟฟ้า 
ผู้วา่จ้าง : GEPM 
ผู้ รับจ้าง : บริษัท วีทีอี อีพีซี จ ากดั (“VTEC”)1 

วนัที่ลงนาม : 3 สิงหาคม 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม 3 พฤศจิกายน 2559 

ขอบเขตของงานในสญัญา : จัดหาเคร่ืองจักร อุปกรณ์ อะไหล่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

วนัที่สญัญามีผลบงัคบัใช้  
(Effective Date) 

: 3 พฤศจิกายน 2559 

มลูคา่สญัญา : เฟสที่ 1 จ านวน 50.81 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เฟสที่ 2 จ านวน 49.00 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เฟสที่ 3 จ านวน 46.76 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เฟสที่ 4 จ านวน 65.47 ล้านเหรียญสหรัฐ 
รวมเท่ากับ 212.04 ล้านเหรียญสหรัฐ 

การช าระเงิน : ช าระภายใน 120 วนันบัจากวนัที่สง่มอบงานให้แก่ GEPM 
ระยะเวลาด าเนินการ : เฟสที่ 1: 270 วนันบัจากวนัที่ได้รับหนงัสือให้เร่ิมงาน (Notice to Proceed) ซึง่

ได้แก่ วนัที่ 3 พฤศจิกายน 2559 

เฟสอ่ืนๆ: ตามการตกลงกนัของคูส่ญัญา 
ระยะเวลารับประกนัอปุกรณ์ตา่งๆ  - การผลิตกระแสไฟฟา้ของแผงโซลา่ร์เซลล์ 25 ปี 

- การใช้งานของแผงโซลา่ร์เซลล์ 10 ปี 

- โครงสร้างรองรับแผงโซลา่ร์เซลล์ 10 ปี 

- อินเวอร์เตอร์ (Inverter) หม้อแปลง (Transformer) และ สถานีไฟฟา้ยอ่ย 5 ปี 
ระยะเวลารับประกันปริมาณไฟฟ้าที่ผลิต
ได้ (Power Performance Warranty) 

 - 24 เดือน 28 วนั หลงัจากด าเนินการกอ่สร้างแล้วเสร็จ 

เงื่อนไขบังคับก่อนรับหนังสือให้เร่ิมงาน 
(Notice to Proceed) ที่ ส าคัญส าห รับ 
โครงการฯ  เฟส 2-4 

 - มีการ COD ของโครงการฯ เฟสก่อนหน้าแล้ว 

- ได้รับหนงัสือยืนยนัจากผู้ให้กู้ยืมของโครงการฯ ในเฟสนัน้ๆ วา่จะสนบัสนนุ
เงินทนุให้แก่โครงการฯ เฟสนัน้ๆ 

การก่อสร้างลา่ช้า 
หรือไม่สามารถผลิตไฟฟ้า ไ ด้ตามที่
ก าหนด 

: - หาก VTEC ไมส่ามารถจดัหาอปุกรณ์ได้ตามก าหนดของแตล่ะเฟส จะต้องเสยี
คา่ปรับจ านวน ร้อยละ 0.05 ของ มลูคา่สญัญา ตอ่วนั จนกวา่จะก่อสร้างเฟส
นัน้ๆ จะแล้วเสร็จ ทัง้นี ้คา่ปรับนีจ้ะต้องไมเ่กินกวา่ ร้อยละ 8 ของ มลูคา่สญัญา 
ของแตล่ะเฟส 

- หากไมส่ามารถจดัหาอปุกรณ์ได้ตามก าหนดเกินกวา่ 7 วนันบัจากวนัที่ได้รับ
จดหมายแจ้งเตือนของ GEPM หรือช าระคา่ปรับจนถึงคา่ปรับสงูสดุที่ ร้อยละ 8 
ของ มลูคา่สญัญา แล้ว GEPM สามารถจดัหาผู้จดัหาอปุกรณ์ (Supplier) ราย
อ่ืนเข้ามาด าเนินการทดแทน โดย VTEC ต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทัง้หมดที่ 
GEPM ต้องช าระให้แก่ผู้จดัหาอปุกรณ์ที่หามาทดแทน 
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- หากโครงการฯ ไมส่ามารถผลติไฟฟา้ได้ตามที่ก าหนด VTEC จะต้องเสีย
คา่ปรับจ านวน ร้อยละ 0.05 ของ มลูคา่สญัญา ตอ่วนั จนกวา่จะก่อสร้างเฟส
นัน้ๆ จะแล้วเสร็จ ทัง้นี ้คา่ปรับนีจ้ะต้องไมเ่กินกวา่ ร้อยละ 8 ของ มลูคา่สญัญา 
ของแตล่ะเฟส 

เง่ือนไขส าคญัอื่นๆ : - คูส่ญัญาไมส่ามารถโอนสิทธิในสญัญานีใ้ห้แก่บคุคลอ่ืน 

- ท าการจ าน าหุ้น GEPT จ านวนร้อยละ 60 ให้แก่ VTEC เพ่ือค า้ประกนัคา่
อปุกรณ์ 

- VTEC ต้องจดัให้มีประกนัภยัครอบคลมุความเสียหายตา่งๆ ระหวา่งการสง่
มอบงาน 

1/ บริษัทย่อยของ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จ ากดั (มหาชน) (“VTE”) ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย VTE 
 
▪ สรุปสาระส าคัญร่างสัญญาด าเนินการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า (Draft Operating & Maintenance 

Agreement) 
ผู้วา่จ้าง : GEPM 
ผู้ รับจ้าง : China Triumph International Engineering (“CTIEC”) 
ขอบเขตของงานในสญัญา : บริหารและด าเนินการโครงการฯ รวมถึงท าการจัดหาอะไหล่ต่างๆ และท าการ

บ ารุงรักษาอปุกรณ์ตา่งๆ โครงการฯ 
ระยะเวลาของสญัญา : 10 ปี สามารถตอ่สญัญาได้ตามที่คูส่ญัญาตกลงกนั 
คา่ใช้จา่ยสญัญา : 2 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือ 9,090 เหรียญสหรัฐตอ่เมกะวตัต์) ตอ่ปี 
การรับประกันเวลาในการผลิตไฟฟ้า 
(Guarantee Availability Level) 

: ร้อยละ 99 ของช่วงเวลาที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ของโรงไฟฟ้า หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามที่ก าหนด CTIEC ต้องช าระค่าปรับต่อ ร้อยละ 1 ของส่วนที่ขาด
หายไปเพ่ือชดเชยให้แก่ GEPM 

เง่ือนไขส าคญัอื่นๆ : CTIEC เป็นผู้จดัหาประกนัภยัตา่งๆ ตามที่ก าหนดเพ่ือคุ้มครองความเสียหายตา่งๆ 
ที่จะเกิดขึน้ระหวา่งชว่งระยะเวลาของสญัญา 

การยกเลิกสญัญา  GEPM สามารถท าการยกเลิกสญัญาได้เม่ือครบปีที่ 2 ของสญัญา โดยการแจ้งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า 3 เดือน 

 
▪ สรุปสาระส าคัญร่างสัญญาเช่าที่ดนิขนาด 700 เอเคอร์ 
คูส่ญัญา : GEPM ในฐานะผู้ เชา่ชว่ง กบั 

AVA Capital Trading Limited1 ในฐานะผู้ ให้เชา่ชว่ง 
ขนาดที่ดิน : 700 เอเคอร์ (ประมาณ 2.83 ล้าน ตารางเมตร) 
วตัถปุระสงค์การเชา่ : เพ่ือใช้เป็นสว่นหนึ่งของที่ตัง้โครงการฯ 
คา่เชา่ที่ดิน : รวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ (เฟสละ 5 แสนเหรียญสหรัฐ) 
งวดการช าระเงิน : ช าระเม่ือเร่ิมก่อสร้างโครงการฯ ในแตล่ะเฟส 
ระยะเวลาเชา่ที่ดิน : 30 ปี นบัตัง้แตว่นั COD ของโครงการฯ เฟสที่ 1 (เทา่กบัระยะเวลาของโครงการฯ) 

1/ AVA Capital Trading Limited ถือหุ้นโดยกลุม่ผู้ ถือหุ้นของผู้จะขาย ซึง่เป็นบริษัทที่จดัตัง้ในเมียนมาร์ 
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2.7 สรุปใบอนุญาตที่ส าคัญและกรอบเวลาในการด าเนินการพัฒนาโครงการฯ  
ในการด าเนินการพฒันาโครงการฯ จนแล้วเสร็จนัน้ มีความจ าเป็นที่ต้องได้รับใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงาน

ภาครัฐของเมียนมาร์ที่เก่ียวข้องตา่งๆ รวมถึงความคืบหน้าของสถานะของใบอนญุาตตา่งๆ ซึง่สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

ใบอนุญาต ความคืบหน้าและข้อสรุป 

1) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power Purchase Agreement) - ลงนามในสญัญาเม่ือวนัที่ 20 มีนาคม 2559 

2) MIC Permit - ได้รับ MIC Permit ลงวนัที่ 12 เมษายน 2560 แล้ว 

3) Permit to Trade (DICA Permit) - ภายหลังจากที่ได้รับ MIC Permit ทาง GEPM จะด าเนินการเปลี่ยนจาก
ใบอนญุาติแบบชัว่คราวเป็นใบอนญุาตถาวร โดยทาง GEPM จะต้องท า
การต่ออายุใบอนุญาตทุกระยะเวลา 5 ปี โดยนับจากวันที่จดทะเบียน
บริษัท  

4) Certificate of Exporter/ Importer Registration - ภายหลังจากที่ ไ ด้ รับ  MIC Permit ทาง  GEPM จะด า เ นินการขอ 
Certificate of Exporter/  Importer Registration จ า ก ห น่ ว ย ง า น ที่
เก่ียวข้อง โดยคาดว่าจะได้รับใบอนุญาตสองสัปดาห์ภายหลังจากวนัที่
ได้รับ MIC Permit   

5) ใบอนญุาตก่อสร้าง - ทาง GEPM ได้รับ Non-objection Letter จากทางภาครัฐในเมืองมินบู
และ เขตปกครองมาเกวยเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งถือเป็นเอกสารที่เพียงพอต่อ
การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าตามกฎหมายในประเทศสหภาพเมียนมาร์
แล้ว  

6) Health and hygiene compliance certificate - ทาง GEPM ได้ท าการประสานงานและตรวจสอบกับทางหน่วงงานที่
เก่ียวข้อง โดยได้ข้อสรุปว่าเป็นใบอนญุาติที่ไม่จ าเป็นต่อการก่อสร้างหรือ
การประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้ในประเทศสหภาพเมียนมาร์ 

7) The Environmental and Socio-economic Impact 
Assessment Report (ESIA report) 

- ทาง GEPM ด าเนินการจัดท ารายงานเป็นที่เรียบร้อย โดยได้ยื่นรายงาน
ฉบบัดงักลา่ว ไปเพื่อพิจารณาพร้อมกบัการยื่นขออนมุตัิ MIC Permit โดย
การที่ทาง GEPM ได้รับ MIC Permit ก็ถือเป็นการยอมรับในรายงานฉบบั
ดงักลา่วจากทางหน่วยงานผู้ เก่ียวข้องแล้ว  

8) Permit required under the 2014 Electricity Law, Electricity 
Rules, and notifications and orders thereunder 

- ภายหลังจากที่ทาง GEPM ได้รับ MIC Permit ทาง GEPM มีสิทธ์ิในการ
ขอใบอนุญาตชนิดนีจ้ากทาง Electric Power Generation Enterprise, 
Ministry of Electricity and Energy แต่อย่างไรก็ตามทางGEPMเคยได้
ติดต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และทราบวา่ทางหน่วยงานที่เก่ียวข้องไมเ่คย
มีประสบการณ์ในการออกใบอนญุาตชนิดนีม้าก่อน ท าให้ทาง GEPM จะ
ด าเนินการต่อภายหลงัจากที่ได้รับ MIC Permit และเปิดจากวนัหยดุยาว
ของเทศกาลน า้ในประเทศสหภาพเมียนมาร์ 

9) Regional Government approval / no objection - ทาง GEPM ได้รับ Non-objection Letter จากทัง้ทางภาครัฐในเมืองมินบู
และเขตปกครองมาเกวย เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟา้
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

10) Approvals for opening of any offshore currency 
accounts and transfer of loan proceeds directly to EPC 
contractor of its financier 

- ทาง GEPM จะเร่ิมด าเนินการขออนุญาตทางธนาคารกลางของสหภาพ
เมียนมาร์ ภายหลงัจากได้รับ MIC Permit โดยคาดวา่จะแล้วเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม 2560 
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ใบอนุญาต ความคืบหน้าและข้อสรุป 

11) สญัญาเชา่ที่ดินเนือ้ที่ 700 เอเคอร์ตอ่จาก AVA Capital - ทาง บริษัท AVA Capital จ ากัด ได้รับใบอนุญาตการใช้พืน้ที่อย่างเป็น
ทางการกับทางรัฐบาลเมียนมาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายหลงัจากที่ทาง 
GEPM ได้รับ MIC Permit   ทาง GEPM จะท าการลงนามในสัญญาเช่า
พืน้ที่ดงักลา่วตอ่จากทาง AVA Capital ทนัที 

12) สญัญาเชา่ที่ดินเน่ือที่ 136 เอเคอร์จาก Ministry of Natural 
Resource and Environmental Conservation, Myanmar 
(“MONREC”) 

- ทาง GEPM คาดว่าจะได้รับสญัญาเชา่ที่ดินจาก MONREC ภายในเดือน
ธันวาคม 2560   

ท่ีมา: GEPT 

นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารของ GEPT ได้ท าการสรุปกรอบเวลาที่ใช้ในการด าเนินการพฒันาโครงการฯ โดยมีขัน้ตอน
และประมาณการระยะเวลาของขัน้ตอนตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ตอน รายการ ก าหนดการ 

1 GEPM ได้รับ MIC Permit เมษายน 2560  
2 เร่ิมการก่อสร้างโครงการฯ เฟส 1 เมษายน 2560 

3 บริษัทฯ ช าระคา่ซือ้หุ้น GEPM ภายหลงัเงื่อนไขบงัคบัก่อนด าเนินการเสร็จสิน้ ไมเ่กินกวา่ 15 มิถนุายน 2560 

4 การก่อสร้างโครงการฯ เฟส 1 เสร็จสิน้ พฤศจิกายน 2560 

5 โครงการฯ เฟส 1 เร่ิมจา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (COD) มกราคม 2561 

6 GEPM เรียกเพ่ิมทนุส าหรับโครงการฯ เฟส 1 เมษายน 2561 

7 GEPM เบิกเงินกู้ส าหรับจา่ยช าระคา่กอ่สร้างโครงการฯ เฟส 1 พฤษภาคม 2561  

8 เร่ิมการก่อสร้างโครงการฯ เฟส 2 เมษายน 2561 

9 การก่อสร้างโครงการฯ เฟส 2 เสร็จสิน้ พฤศจิกายน 2561 

10 โครงการฯ เฟส 2 เร่ิมจา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (COD) มกราคม 2562 

11 GEPM เรียกเพ่ิมทนุส าหรับโครงการฯ เฟส 2 เมษายน 2562 

12 GEPM เบิกเงินกู้ส าหรับจา่ยช าระคา่กอ่สร้างโครงการฯ เฟส 2 พฤษภาคม 2562 

13 เร่ิมการก่อสร้างโครงการฯ เฟส 3 เมษายน 2562 

14 การก่อสร้างโครงการฯ เฟส 3 เสร็จสิน้ พฤศจิกายน 2562 

15 โครงการฯ เฟส 3 เร่ิมจา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (COD) มกราคม 2563 

16 GEPM เรียกเพ่ิมทนุส าหรับโครงการฯ เฟส 3 เมษายน 2563 

17 GEPM เบิกเงินกู้ส าหรับจา่ยช าระคา่กอ่สร้างโครงการฯ เฟส 3 พฤษภาคม 2563 

18 เร่ิมการก่อสร้างโครงการฯ เฟส 4 เมษายน 2563 

19 การก่อสร้างโครงการฯ เฟส 4 เสร็จสิน้ พฤศจิกายน 2563 

20 โครงการฯ เฟส 4 เร่ิมจา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (COD) มกราคม 2564 

21 GEPM เรียกเพ่ิมทนุส าหรับโครงการฯ เฟส 4 เมษายน 2564 

22 GEPM เบิกเงินกู้ส าหรับจา่ยช าระคา่กอ่สร้างโครงการฯ เฟส 4 พฤษภาคม 2564 

ท่ีมา: GEPT 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้นีม้ี ความสมเหตุสมผล 
โดยพิจารณาจากปัจจยัที่ส าคญัตา่ง ๆ รวมทัง้ข้อดี ข้อด้อย และความเสีย่งของการเข้าท ารายการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

3.1      ความสมเหตุสมผลของรายการ 
สืบเนื่องจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯ อนัได้แก่ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ด าเนินการอยู่ใน

ปัจจุบนันัน้ มีสภาวะการแข่งขนัในประเทศค่อนข้างสงู ดงัจะเห็นได้จากลดลงของรายได้จากธุรกิจดงักลา่วซึ่งเป็นรายได้
หลกัของบริษัทฯ จาก 1,210 ล้านบาทในปี 2558 เหลอืเพียง 518 ล้านบาทในปี 2559 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ  จึงพิจารณา
ที่จะกระจายความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจอื่นๆ ท่ีมีศกัยภาพและมีความเก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  

ดงันัน้ เพื่อเป็นการขยายการลงทนุไปยงัธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้
ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม 2560 จึงได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการให้ บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์  
จ ากัด (“QTCGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เข้าท า
รายการได้มาซึง่หุ้นเดิมและหุ้นเพิ่มทนุในบริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEPT”) ในสดัสว่นร้อยละ 
15.00 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด และเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นเพื่อให้มีเงินทนุเพียงพอตอ่การพฒันาโครงการฯ 
ให้แล้วเสร็จ 

ทัง้นี ้GEPT เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ GEP (Myanmar) Company Limited 
(“GEPM”) ซึ่งเป็นผู้ ด าเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน (Solar Farm) ขนาด
ก าลังการผลิตติดตัง้รวม 220 เมกกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสตรง) ซึ่งมีก าลังการผลิตไฟฟ้ารวม 170 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้า
กระแสสลบั) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the Union of Myanmar) โดย GEPM ได้รับสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement” หรือ “PPA”) แล้วเมื่อวนัที่ 20 มีนาคม 2559 และโครงการฯ ทุกเฟส ยงั
ได้รับ MIC Permit ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2560 แล้ว 

ทัง้นี ้รายได้ที่จะได้รับจากการขายไฟฟ้าตาม PPA นัน้ มีอตัราค่าไฟฟ้าคงที่อยู่ที่ 0.1275 เหรียญสหรัฐ ต่อหน่วย
ไฟฟ้าที่จ าหน่าย ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ ที่ 30 ปีนับจากวันที่เ ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ 
(Commercial Opeartion Date หรือ “COD”) โดยเฟสที่  2 ถึงเฟสที่  4 มีก าหนดการเร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชย์  
(Scheduled Commercial Operation Date หรือ “SCOD”) ที่ 360 วนั หรือ ประมาณ 1 ปี นบัจากวนัที่เร่ิมด าเนินการใน
เชิงพาณิชย์ของเฟสก่อนหน้า อนึ่ง ฝ่ายบริหารของ GEPT คาดการณ์ว่าโครงการฯ เฟสที่ 1 จะสามารถ COD ได้ในเดือน
มกราคมปี 2561  

การเข้าลงทุนในหุ้นสามญัของ GEPT ซึ่งถือหุ้นใน GEPM ซึ่งจะมีรายได้ที่แน่นอนจากการจ าหน่ายไฟฟ้าได้ใน
ระยะยาว โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ Solar Farm สว่นใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่และอยู่ในระดบัที่ค่อนข้างต ่า (ไม่
รวมคา่เสือ่มราคา) เมื่อเทียบกบัรายได้ที่ได้รับจากการจ าหนา่ยไฟฟา้ ซึง่จะสามารถสร้างผลก าไรและกระแสเงินสดรับสทุธิ
จากเงินปันผลของโครงการฯ ให้กบับริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาภาพรวมของการท ารายการในครัง้นี ้ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่เป็นการเข้าท ารายการท่ีมีความสมเหตุสมผล 

ส่วนที่ 3:  ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
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3.2      การเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 
อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการได้มาซึ่งหุ้นสามญัของ GEPT นี ้มีข้อดีและข้อด้อย รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่

ต้องพิจารณาประกอบการตดัสนิใจในการเข้าท ารายการ ดงัตอ่ไปนี ้
 
▪ ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

(ก) กระจายความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจที่มีศักยภาพ 
จากการแขง่ขนัที่อยูใ่นระดบัสงูในธุรกิจผลติและจ าหนา่ยหม้อแปลงซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ จน

เป็นเหตใุห้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงอยา่งมากในปี 2559 การเข้าท ารายการได้มาซึง่หุ้นสามญัของ GEPT ซึง่
เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของ GEPM ซึ่งด าเนินการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้
บนพืน้ดิน (“โครงการฯ”) ในครัง้นี ้จะท าให้บริษัทฯสามารถกระจายความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจ
อื่นที่มีรายได้มัน่คง และท าให้บริษัทฯ ไม่ต้องพึ่งพิงธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแต่เพียงธุรกิจ
เดียว  

(ข) เพิ่มความสามารถในการสร้างก าไรที่มีความม่ันคงและมีความเสี่ยงต ่าให้กับบริษัทฯ 
เนื่องจากโครงการโรงไฟฟา้ที่ GEPM ด าเนินการพฒันาอยูน่ัน้ เป็นโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ซึ่งมี

ข้อดีคือเป็นโรงไฟฟ้้าที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอดระยะเวลาที่มีแสงอาทิตย์สอ่งลงมาบนแผงโซลา่ร์
เซลล์ จึงท าให้ไม่มีความเสี่ยงในด้านการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งท าให้โรงไฟฟ้า
สามารถผลิตไฟฟา้ได้อยา่งต่อเนื่องตลอดอายขุองโครงการ และก่อให้เกิดรายได้ที่แน่นอน เนื่องจากผู้ รับซือ้
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ตลอดระยะเวลาโครงการฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐของเมียนมาร์ และมีอตัรารับซือ้ไฟฟ้า
คงที่ท่ี 0.1275 เหรียญสหรัฐตลอดระยะเวลาโครงการฯ  

นอกจากนี ้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งใช้เพียงแสงอาทิตย์เป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้า จึงท าให้ไม่มีต้นทุนด้านวตัถดุิบในการด าเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการด าเนินการ
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์นัน้ เป็นคา่ใช้จ่ายคงที่เป็นสว่นมากจงึท าให้สามารถคาดการณ์ผลก าไรได้ และ
ยงัมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ต ่า (ยกเว้นค่าเสื่อมราคา) เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการจ าหน่าย
ไฟฟ้าที่ได้รับ จึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการท าก าไรให้กบับริษัทฯ และสร้างกระแสเงินสดรับจากเงิน
ปันผลอยา่งสม ่าเสมอได้อีกด้วย  

ทัง้นี ้ภายหลงัการเข้าท ารายการในครัง้นี ้GEPT จะมีสถานะเป็นบริษัทฯ ร่วมของบริษัทฯ ซึง่จะท าให้
บริษัทรับรู้ผลก าไรจาก GEPT ในรูปส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทฯ ร่วม ตามสดัส่วนการถือหุ้นใน 
GEPT 

(ค) เพิ่มความรู้ความสามารถของบุคลากรของบริษัทฯ  
ในขัน้ตอนการพฒันาโครงการฯ ของ GEPM นัน้ ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิคของโครงการฯ 

ได้แก่ บริษัท แบล็ค แอนด์ วิชช์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็น 1 ในสาขาของ Black and Veatch ที่มีอยูก่วา่ 
100 สาขาในประเทศตา่งๆ ทัว่โลก โดย Black and Veatch เป็นผู้น าด้านวิศวกรรม ที่ปรึกษาโครงการ และ
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง ของโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ต่างๆ ทัว่โลก (สามารถศึกษารายละเอียดของ 
Black and Veatch เพิ่มเติมได้ที่ www.bv.com) อีกทัง้ผู้ รับเหมาช่วง (Turnkey Subcontractor) ในการ

http://www.bv.com/
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ด าเนินการพฒันาโครงการฯ และผู้ รับเหมาในการด าเนินการและบ ารุงรักษาโครงการฯ (O&M Contractor) 
ได้แก่ China Triumph International Engineering Group Company Limited (“CTIEC”) ซึ่งเป็นผู้ รับเหมา
ที่มีผลงานด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในระดบัสากล (สามารถศึกษารายละเอียดของ CTIEC เพิ่มเติมได้ที่ 
www.ctiec.net) ซึ่งจะท าให้บุคลากรของบริษัทฯ สามารถเรียนรู้ขัน้ตอนในการพฒันาโครงการและการ
ด าเนินการโครงการ รวมไปถึงการบ ารุงรักษาโครงการขนาดใหญ่ในทุกๆ ขัน้ตอนจากผู้ที่มีส่วนร่วมใน
โครงการฯ ที่มีช่ือเสียงและประสบการณ์เป็นที่น่าเช่ือถือและได้รับการยอมรับในระดบัสากล โดยจะท าให้
บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถและความช านาญเพิ่มมากขึน้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับ
บริษัทฯ ในอนาคตซึง่มีนโยบายในการท่ีจะขยายธุรกิจมายงัธุรกิจด้านพลงังานได้เป็นอยา่งดี นอกจากนี ้การ
เข้าท ารายการในครัง้นี ้ยงัท าให้บคุลากรของบริษัทฯ ได้เข้าใจถึงกระบวนการ ขัน้ตอนและกฎระเบียบตา่งๆ 
ในการด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้ในเมียนมาร์ซึง่เป็นประเทศที่มีศกัยภาพในการเติบโตได้อีกด้วย 

(ง) ราคาได้มาซึ่งหุ้นสามัญเดิมของ GEPT ต ่ากว่าราคาที่เหมาะสม 
ในการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัเดิมที่เหมาะสมของ GEPT ที่ปรึกษาทางการเงินได้ท าการประเมิน

มูลค่าหุ้นที่เหมาะสมตามสดัส่วนการได้มาซึ่งหุ้นของ GEPT คือ ร้อยละ 15.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
ช าระแล้วของ GEPT ซึง่มีมลูคา่อยูใ่นช่วงระหวา่ง 7.7 – 10.0 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ เทา่กบั 267.0 – 346.0 
ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ) เทียบกบัมลูค่าการได้มาซึ่งหุ้นสามญัเดิมของ GEPT 
ตามสดัสว่นดงักลา่วข้างต้นที่ 7.63 ล้านเหรียญสหรัฐ มีค่าต ่ากวา่ราคาที่เหมาะสมที่ประเมินได้ เท่ากบั 0.1 
– 2.4 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ เทา่กบั 2.9 – 81.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 – 31.0 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าราคาได้มาซึ่งหุ้นสามญัเดิมของ GEPT นัน้ เป็นราคาที่ต ่ากว่า
ราคาที่เหมาะสมที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินได้ 

 
▪ ข้อด้อยของการท ารายการ 

(จ) เป็นผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย (Minority Shareholder) ใน GEPT 
ในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้บริษัทฯ โดย QTCGP ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ จะเข้าลงทนุในหุ้น

สามัญของ GEPT ในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของหุ้ นที่ออกและช าระแล้ว ซึ่งถือเป็นผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อย 
(Minority Shareholder) ใน GEPT และมีสทิธิในการสง่ตวัแทนของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการใน GEPT และ 
GEPM จ านวนไม่เ กิน 1 คนในแต่ละบริษัท และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติ (Day to Day 
Operation) ของ GEPT และ GEPM ซึ่งการเป็นผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยนัน้อาจสง่ผลกระทบตอ่การถ่วงดลุอ านาจ
และการตรวจสอบการด าเนินงานของ GEPT และ GEPM รวมไปถึงไม่มีเสียงเพียงพอในการคดัค้านมติ
ต่างๆ ตลอดจนมติพิเศษ (Veto Right) ที่ต้องใช้เสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ เช่น การเพิ่ม
ทนุ การลดทนุ การเลกิกิจการ หรือการได้มา/จ าหนา่ยไป ซึง่สนิทรัพย์ส าคญั การควบรวมกิจการ เป็นต้น  

อยา่งไรก็ตาม ตามร่างสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้น (Draft Shareholders’ Agreement) นัน้ ได้ก าหนดให้
มติส าคัญต่างๆ เช่น การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนช าระแล้ว การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลที่
นอกเหนือไปจากนโยบายการจ่ายปันผล การลงทุนใหม่ การได้มา/จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การควบรวม
กิจการ และการเลิกบริษัท เป็นต้น เป็นมติที่สงวนไว้ (Reserve Matters) ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะคดัค้านมติที่

http://www.ctiec.net/


ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จ ากดั                                              ส่วนที ่3 หนา้ 54 

ส าคญัเหล่านีไ้ด้ แม้จะเป็นผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยใน GEPT ซึ่งข้อก าหนดดงักล่าวข้างต้นสามารถทเุลาข้อด้อย
จากการเป็นผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยใน GEPT ลงได้ระดบัหนึง่  

(ฉ) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
เนื่องจากรายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโครงการฯ ตามที่ระบุไว้ใน PPA จะอยู่ในสกุล

เหรียญสหรัฐ ซึ่งท าให้ผลก าไรที่ได้รับนัน้จะอยู่ในสกุลเหรียญสหรัฐเช่นกนั จึงท าให้มีความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศได้ อยา่งไรก็ตาม คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในการด าเนินการโครงการฯ สว่นใหญ่ 
รวมถึงการช าระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบีย้ที่เกิดจากการกู้ยืมจะเป็นคา่ใช้จ่ายในสกลุเหรียญสหรัฐเช่นกนั จึง
สามารถลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศลงได้ระดบัหนึง่ (Natural Hedge)  

นอกจากนี ้ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ มีทัง้รายได้และคา่ใช้จ่ายจากการด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยหม้อ
แปลงไฟฟา้ในสกลุเงินตา่งประเทศอยูแ่ล้ว โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้เป็นเงินสกลุตา่งประเทศ จ านวน 
110 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายจากการสัง่ซือ้วตัถดุิบในเงินสกุลตา่งประเทศ จ านวน 155 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ตามข้อมูลในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจ างวดปี 2559 โดยที่ผ่านมา บริษัทฯได้มีการติดตาม
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดและจะพิจารณาป้องกันความเสี่ ยงด้วย
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ตามความจ าเป็น ซึ่งเป็นนโยบายที่ดีใน
การบริหารจดัการความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศรองรับอยูแ่ล้ว 

(ช) ความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการฯ ไม่ส าเร็จ 
เนื่องจาก ณ ปัจจบุนั โครงการฯ ยงัอยูใ่นขัน้ตอนการด าเนินการพฒันาโครงการ ซึง่ยงัคงมีความเสีย่ง

ที่จะไม่สามารถพฒันาโครงการให้แล้วเสร็จตามก าหนดได้ โดยก าหนดการ SCOD ของโครงการฯ ในเฟสที่ 
1 ตามที่ก าหนดใน PPA คือวนัที่ 13 กรกฎาคม 2560 ซึ่งคงเหลือเวลาไม่มากนบัจากปัจจุบนั โดยหากไม่
สามารถขอขยายก าหนดการ SCOD ได้จะสง่ผลให้โครงการฯ มีภาระค่าปรับจากการพฒันาโครงการลา่ช้า
และอาจถกูยกเลกิ PPA ได้  แม้วา่จะมีการวา่จ้างที่ปรึกษาโครงการและผู้ รับเหมาช่วงที่มีความเช่ียวชาญใน
การด าเนินการพัฒนาโครงการฯ ขนาดใหญ่ในระดับสากล และผู้ จะขายมีประสบการณ์ในการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินในประเทศญ่ีปุ่ นมาแล้วก็ตาม นอกจากนี ้
โครงการฯ ยังมิได้รับใบอนุญาตที่ส าคัญต่อการพัฒนาโครงการฯ ต่างๆ (ยกเว้น MIC Permit) เช่น 
ใบอนญุาตในการก่อสร้าง ใบอนญุาตประกอบกิจการไฟฟ้า เป็นต้น จึงท าให้ไม่สามารถที่จะประเมินได้วา่
จะสามารถเร่ิมด าเนินการพฒันาโครงการฯ ได้เมื่อใด อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัทฯ การท่ีโครงการฯ ได้รับ MIC Permit มาแล้ว ซึง่ MIC Permit เป็นใบอนญุาตหลกัที่ส าคญัในการ
ด าเนินการพัฒนาโครงการฯ ในเมียนมาร์ และเป็นใบอนุญาตที่ใช้เวลานานในการ ได้มา รวมถึงเป็น
ใบอนญุาตที่ต้องได้รับก่อนที่จะได้รับใบอนญุาตส าคญัอื่นๆ ซึ่งจะท าให้การเจรจากบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ต่างๆ รวมถึงสถาบนัการเงินเพื่อให้โครงการฯ สามารถพฒันาได้แล้วเสร็จมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึน้ จึงท า
ให้ความเสีย่งที่จะพฒันาโครงการฯ ไมแ่ล้วเสร็จลดลงได้  

 ทัง้นี ้ตามสญัญาจะซือ้จะขายหุ้นสามญัเดิมของ GEPT นัน้ ได้ก าหนดให้คู่สญัญาต้องปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) และ เง่ือนไขบังคับภายหลงั (Conditions Subsequent) ซึ่ง
เก่ียวข้องกบัประเด็นท่ีส าคญัตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัความแนน่อนในการพฒันาโครงการฯ ให้แล้วเสร็จเป็นสว่น
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ใหญ่ โดยหากคูส่ญัญาไมส่ามารถที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Conditions Precedent) และ เง่ือนไข
บังคับภายหลงั (Conditions Subsequent) ได้สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว บริษัทฯ มีสิทธิในการ
เรียกร้องให้คู่สญัญาช าระคืนเงินที่บริษัทฯ ได้ช าระไว้แล้ว และขายหุ้นคืนให้แก่คู่สญัญาได้ ตามล าดบั ซึ่ง
สามารถลดความเสีย่งตอ่การพฒันาโครงการฯ ไมแ่ล้วเสร็จลงได้  

(ซ) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกช าระเงนิคืนจากผู้จะขาย 
ตามที่ได้กลา่วไว้ในข้างต้นเก่ียวกบัเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Conditions Precedent) และ เง่ือนไขบงัคบั

ภายหลงั (Conditions Subsequent) ได้สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกร้องให้
คู่สญัญาช าระคืนเงินที่บริษัทฯ ได้ช าระไว้แล้ว และขายหุ้นคืนให้แก่คู่สญัญาได้ ตามล าดบั โดย ณ ปัจจุบนั 
บริษัทฯ ได้ช าระเงินให้แก่ผู้จะขายแล้ว จ านวน 3.75 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากบั 133.19 ล้านบาท (ตาม
อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) เมื่อเทียบกบัจ านวนเงินทัง้หมดที่ต้องช าระตามข้อตกลงที่ 7.63 ล้าน
เหรียญ หรือ 267.49 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ) แล้ว พบว่าเงินที่ได้ช าระให้แก่ผู้
จะขายไว้แล้ว คิดเป็นสดัส่วนถึง ร้อยละ 50 ของจ านวนเงินที่ต้องช าระทัง้หมด แต่ผู้จะขายมิได้มีการให้
หลกัทรัพย์ใดๆ ไว้ค า้ประกนัการปฏิบตัิตามข้อตกลงในการช าระเงินคืน หรือการซือ้หุ้นคืนจากบริษัทฯ โดยมี
เพียงสญัญาค า้ประกันส่วนบุคคล (Personal Guarantee) ของผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้ จะขาย ซึ่งได้แก่ นาย
ศภุศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ และ/หรือ นาย ออง ทีฮา เพื่อรับประกนัการซือ้หุ้น GEPT คืนจากบริษัทฯ เทา่นัน้ ซึง่
อาจมีความเสีย่งที่ผู้จะขายจะปฏิบตัิตามที่ได้ตกลงไว้ ซึง่อาจจะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินคืนลา่ช้าหรือไมไ่ด้รับ
เงินคืนตามสญัญา แม้วา่จากการตรวจสอบทนุจดทะเบียนช าระแล้วของผู้จะขายทัง้ 2 ราย ได้แก่ PEH และ 
NBP มีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว เทา่กบั 114.00 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 61.67 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดบั 
ซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงินที่เพียงพอตอ่การช าระเงินคืนให้แก่บริษัทฯ แต่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไ่ด้
รับงบการเงินของผู้จะขายทัง้ 2 รายเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม จากข้อมลูที่แสดงต่อสาธารณะ 
พบว่า PEH ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จะขาย มีการถือหุ้นสามญัของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแห่งหนึ่ง ได้แก่ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จ ากัด (มหาชน) หรือ “VTE” จ านวน 85.64 ล้านหุ้น 
(ข้อมูลตามวันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560 จาก www.settrade.com) โดยราคา
ตลาดของ VTE ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ 2.62 บาทต่อหุ้ น คิดเป็นมูลค่าที่ PEH ถือครองได้ เท่ากับ 
224.37 ล้านบาท หรือ 6.48 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมากเพียงพอต่อการซือ้หุ้น GEPT คืนจากบริษัทฯ หากไม่
สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Conditions Precedent) หรือ เง่ือนไขบงัคบัภายหลงั (Conditions 
Subsequent) ได้สมบรูณ์ภายในเวลาที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช าระเงินคืนนัน้ มิได้มี
ผลตอ่การจะช าระคืนเงินแตอ่ยา่งใด หากผู้จะขายมคีวามประสงค์จะไมช่ าระคนืตามข้อก าหนดในสญัญาจะ
ซือ้จะขาย 

ทัง้นี ้ตามที่ได้กลา่วไว้ข้างต้นเก่ียวกบัการท่ีโครงการฯ ได้รับ MIC Permit แล้วนัน้ ท าให้การเจรจากบั
หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ รวมถึงสถาบันการเงินเพื่อให้โครงการฯ สามารถพัฒนาได้แล้วเสร็จมีความ
เป็นไปได้มากยิ่งขึน้ จึงท าให้ความเสี่ยงที่จะพฒันาโครงการฯ ไม่แล้วเสร็จลดลงได้ สง่ผลให้ความเสีย่งจาก
การท่ีผู้จะขายจะไมป่ฏิบตัิตามสญัญาในเร่ืองการช าระเงินคืนบริษัทฯ หรือ การรับซือ้หุ้น GEPT คืนจากการ
ที่พฒันาโครงการฯ ไมแ่ล้วเสร็จลดลงตามไปด้วยเช่นกนั 

 

http://www.settrade.com/
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(ฌ) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย กฎหมายและการเมืองในเมียนมาร์ 
จากการท่ีโครงการฯ ของ GEPM ตัง้อยูใ่นเมียนมาร์ ซึง่ยงัคงมีการเปลีย่นแปลงทางด้านนโยบายและ

กฏหมายต่างๆ อย่างมีนยัส าคญัอยู ่ซึ่งอาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินการของโครงการฯ ได้ อย่างไรก็ตาม 
เนื่องด้วยรัฐบาลเมียนมาร์ต้องการที่จะดึงดูดการลงทนุจากนกัลงทุนต่างประเทศให้ เข้ามาลงทุนในเมียน
มาร์ จึงมีการออกกฎหมาย Foreign Investment Law ในปี  2555 เพื่ออ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 
ให้กบันกัลงทนุตา่งชาติ รวมไปถึงการให้การรับรองที่จะ 1). ไมเ่ข้าท าการยดึกิจการของเอกชน 2). ไมย่กเลกิ
สมัปทานที่ได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการต่างๆ ก่อนจะครบก าหนดระยะเวลาสมัปทาน และ  3). ผู้
ลงทนุสามารถน าเงินท่ีได้น าเข้ามาเพื่อลงทนุในเมียนมาร์กลบัไปได้ด้วยสกลุเงินเดิมตามที่ได้ลงทนุไว้  

นอกจากนี ้ใน PPA ได้มีการก าหนดไว้ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงทางกฏหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อ
รายได้และต้นทนุในการด าเนินโครงการฯ มีการเปลี่ยนแปลงไปเกินกว่าที่ก าหนด GEPM สามารถท าการ
เจรจาเพื่อขอปรับอตัรารับซือ้ไฟฟ้า (Tariff) ได้ตามผลกระทบที่เกิดขึน้ นอกจากนี ้จากการที่รายได้รับจาก
การขายไฟฟา้จากโครงการฯ จะอยูใ่นรูปของเงินสกลุเหรียญสหรัฐ (US Dollar) อีกทัง้ตาม PPA ยงัให้สทิธิที่
จะเลือกรับรายได้จากการขายไฟฟ้าไปยงับญัชีธนาคารที่ภายนอกประเทศเมียนมาร์  (Offshore Account) 
ได้ ซึง่สามารถลดความเสีย่งจากการท่ีไมส่ามารถแปลงรายได้เป็นสกลุเงินท่ีต้องการและความเสีย่งจากการ
ที่ไมส่ามารถน าเงินรายได้ที่ได้รับออกจากเมียนมาร์ได้ 

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกนัความเสี่ยงจากประเด็นนีเ้พิ่มเติมอีกขัน้หนึ่ง GEPM มีนโยบายจะ
ท าประกนัภยัคุ้มครองความเสียหายที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (Political Risk Insurance 
หรือ “PRI”) ซึ่งจะครอบคลมุความเสี่ยง 4 ด้านที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง คือ 1). ความเสี่ยง
จากการท่ีไมส่ามารถที่จะแปลงสกลุเงินหรือการห้ามโอนเงินกลบั (Inconvertibility or Transfer Restriction)  
2). ความเสี่ยงจากการเวนคืนทรัพย์สินของเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (Expropriation) 3). ความเสี่ยง
จากการเกิดสงครามหรือการจลาจล (War and Civil Disturbance) และ 4). ความเสี่ยงจากการกระท าผิด
สัญญาโดยหน่วยงานภาครัฐ (Breach of Contract) ซึ่ง GEPM ได้ท าการแต่งตัง้นายหน้าในการจัดหา
ประกนัภยั (Insurance Broker) ที่เป็นท่ียอมรับในระดบัสากลในการจดัหาประกนัภยัดงักลา่วข้างต้น รวมไป
ถึงประกนัภยัประเภทอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการป้องกันความเสี่ยงอื่นๆ ของโครงการฯ โดยเมื่อพฒันาโครงการฯ 
แล้วเสร็จทัง้ 4 เฟสจะมีวงเงินเอาประกนัของประกนัภยัที่จะเกิดจากการเปลีย่นแปลงทางการเมืองสงูสดุอยู่
ที่ประมาณ 160 ล้านเหรียญสหรัฐ จากปัจจยัที่กลา่วมาข้างต้นนี ้สามารถที่จะบรรเทาความเสีย่งที่จะเกิดขึน้
จากความไมแ่นน่อนทางด้านนโยบาย กฎหมายและการเมืองลงได้ 

(ญ) ความเสี่ยงจากการที่อายุโครงการฯ ยาวนานกว่าการรับประกันแผงโซล่าร์เซลล์ 
สืบเนื่องจากการที่โครงการฯ ทัง้ 4 เฟสมีอายโุครงการฯ ที่ 30 ปีนบัจากวนั COD ของ โครงการฯเฟส

ที่ 1 ซึ่งท าให้โครงการฯ เฟสที่ 1 ถึง เฟสที่ 4 มีอายโุครงการอยูใ่นช่วง 27 ถึง 30 ปี หากแต่ผู้ผลิตแผงโซลา่ร์
เซลล์นัน้ ให้การรับประกนัการเสือ่มสภาพของแผงโซลา่ร์เซลล์ (Degradable) ในช่วงระยะเวลา 25 ปีเทา่นัน้ 
จึงท าให้มีความเสี่ยงในการที่แผงโซล่าร์เซลล์จะไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปีที่ 26 ถึง 30 ของ
โครงการฯ 
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 อย่างไรก็ตาม OWL ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคที่บริษัทฯ แต่งตัง้ขึน้เพื่อศึกษาและตรวจสอบข้อมลู
ตา่งๆ ของโครงการฯ ได้ให้ความเห็นตอ่กรณีดงักลา่วไว้วา่แผงโซลา่ร์เซลล์ยงัจะสามารถผลติกระแสไฟฟา้ได้ 
โดยจะยงัคงมีอตัราการเสื่อมสภาพของแผงโซลา่ร์เซลล์ (Degradable) ในแต่ละปีในลกัษณะการลดลงเป็น
เส้นตรงตอ่จากปีที่ 25 เป็นต้นไป  



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จ ากดั                                            ส่วนที ่4 หนา้ 58 

 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “QTC”) ครัง้ที่ 4/2560 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 ได้มีมตอินมุตัิให้ บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์  จ ากดั (“QTCGP”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย
ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เข้าท ารายการได้มาซึ่งหุ้นเดิมและเพิ่มทนุตาม
สดัส่วนการถือหุ้นใน บริษัท พลงังานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากัด (“GEPT”) ในสดัส่วนร้อยละ 15.00 ของหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

ทัง้นี ้GEPT ด าเนินธุรกิจในการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของหุ้น
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดใน GEP (Myanmar) Company Limited (“GEPM”) ที่จดัตัง้ขึน้ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ (The Republic of the Union of Myanmar) โดย GEPM ด าเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
แบบติดตัง้บนพืน้ดิน (Solar Farm) ขนาดก าลงัการผลติติดตัง้รวม 220 เมกกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสตรง) ซึง่มีก าลงัผลติไฟฟา้
รวม 170 เมกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสสลบั) โดยแบ่งออกเป็น 4 เฟส ได้แก่ เฟสที่ 1 ถึง เฟสที่ 3 ขนาดเฟสละ 50 เมกกะวตัต์ 
(ไฟฟา้กระแสตรง) ซึง่มีก าลงัผลติไฟฟา้เฟสละ 40 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสสลบั) และ เฟสที่ 4 ขนาด 70 เมกกะวตัต์ (ไฟฟา้
กระแสตรง) ซึง่มีก าลงัผลติไฟฟา้ 50 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสสลบั)  ซึง่ทัง้ 4 เฟสมีมลูคา่การลงทนุรวม 292.62 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือ คิดเป็น 10,128.78 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ) โดยอ้างอิงจากสญัญาเงินกู้ ระหวา่ง 
GEPM และสถาบนัการเงินในประเทศส าหรับโครงการฯ เฟสที่ 1 จะมีอตัราสว่นหนีส้นิต่อทนุ เทา่กบั 1.86 เทา่ หรือเทา่กบั
เงินกู้ประมาณ 190.20 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ คิดเป็น 6,583.71 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) 
และเป็นเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นจ านวน 102.42 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ คิดเป็น 3,545.07  ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีย่น
เงินตราตา่งประเทศ) 

อนึ่ง โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของ GEPM ทัง้ 4 เฟสตัง้อยู่ในเขตมินบู (Minbu District) ภูมิภาคมาเกว 
(Magway Region) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement” 
หรือ “PPA”) จากหน่วยงานที่ก ากับดูแลการซือ้ขายไฟฟ้าของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้แก่ Electric Power 
Generation Enterprise (“EPGE”) แล้วเมื่อวนัที่ 20 มีนาคม 2559 และ ยงัได้รับ MIC Permit ลงวนัที่ 12 เมษายน 2560 
แล้ว 

บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จ ากดั ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
(“ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ”) ในการให้ความเห็นในรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ในครัง้นี ้โดยพิจารณาข้อมลูในสารสนเทศ
เก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ฉบบัลงวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมอื่นๆ รวมถึงข้อมลูที่ได้จาก
การสมัภาษณ์ผู้บริหาร ตวัแทน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง และที่ปรึกษาต่างๆ ของบริษัทฯ และ GEPT รวมทัง้เอกสารที่ได้รับ
จากบริษัทฯ  และ GEPT เช่น งบการเงิน แผนการด าเนินธุรกิจ รายงานการศึกษาและตรวจสอบข้อมลูของที่ปรึกษาอิสระ
ต่างๆ (Due Diligence Report) ที่บริษัทฯ เป็นผู้แต่งตัง้ รวมทัง้ข้อมลูที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทัว่ไป เช่น แบบแสดงข้อมลู
รายงานประจ าปี (แบบ 56-1) ข้อมูลที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และข้อมลูทางการเงินจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อประกอบใน
การจดัท าความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครัง้นี ้ 

ส่วนที่ 4: ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของมูลค่าสินทรัพย์ที่จะได้มาและ
เงื่อนไขของรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์  
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อนึ่ง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นความเห็นที่ตัง้อยู่บนสมมติฐานวา่ข้อมลูและเอกสารที่ได้รับมี
ความถกูต้องและเป็นจริง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด  ๆ  ในสาระส าคญั ตลอดจนเป็นการพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจ
และข้อมลูที่เกิดขึน้ในขณะท าการศกึษาเทา่นัน้ หากปัจจยัดงักลา่วข้างต้นมีการเปลีย่นแปลงจากปัจจบุนัอยา่งมีนยัส าคญั 
บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว และอาจสง่ผลตอ่การท ารายการของบริษัทฯ และความเห็นของ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครัง้นี ้ 

รายงานสว่นนีแ้บ่งออกเป็นสองสว่น สว่นแรกจะเก่ียวข้องกบัมลูค่ายตุิธรรมของราคาของโครงการฯ และความ
เหมาะสมของมลูคา่สนิทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มา และสว่นท่ีสองเก่ียวกบัเง่ือนไขของรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 
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4.1  การประเมินมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของราคาหุ้นสามัญเดิม 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมลูคา่หุ้นสามญัเดิมของ GEPT ที่บริษัทฯ จะเข้าท ารายการ โดยท า

การประเมินด้วยวิธีตา่ง ๆ ดงันี ้
ก)  วิธีมลูคา่ตามบญัชี (Book Value Approach) 
ข)  วิธีปรับมลูคา่ตามบญัชี (Adjusted Book Value) 
ค) วิธีเปรียบเทียบกบับริษัทท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั (Market Comparables Approach) 

- วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (Price to Book Value หรือ P/BV Approach) 
- วิธีอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (Price to Earning หรือ P/E Approach) 

ง)  วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
  
4.1.1  วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 

การประเมินมลูคา่หุ้นตามวิธีนี ้แสดงให้เห็นถึงมลูคา่ของกิจการท่ีเข้าท ารายการ ซึ่งปรากฏตามบญัชี ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง โดยในที่นี ้เป็นการประเมินจากมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่เข้าท ารายการตามงบการเงินรวมของ GEPT 
(Consolidated Financial Statement) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีของ GEPT โดย
สามารถค านวณมลูคา่ตามบญัชีของกิจการท่ีเข้าท ารายการ ได้ดงันี ้

 ล้านบาท 

ทนุออกจ าหนา่ยและช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 25.8  

สว่นเกินทนุจากการเพิม่ทนุ (Premium on Ordinary Shares) 364.6 

ก าไร/(ขาดทนุ) สะสม (159.8) 

องค์ประกอบของทนุอื่นๆ (Other Components of Equity) 1.8 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 232.4 

สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ 15.00% 

มูลค่าตามสดัส่วนการถอืหุ้นที่จะเข้าท ารายการ  34.9 

จากการประเมินมลูค่ารายการด้วยวิธีมลูค่าตามบญัชี จะได้มลูค่าตามสดัสว่นการเข้าถือหุ้นที่จะเข้าท ารายการ 
ของ GEPT เทา่กบั 34.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.0 ล้านเหรียญสหรัฐ (ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ) 
 
4.1.2  วิธีปรับมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีนี ้เป็นการน ามูลค่าตามบัญชีของกิจการที่เข้าท ารายการตามงบตรวจสอบ ณ  
วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 มาท าการปรับปรุงรายการตา่ง ๆ ทางบญัชีเพื่อให้สะท้อนถึงมลูค่าทางบญัชีที่แท้จริง ทัง้นี ้GEPT 
ยงัมิได้มีการด าเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์และอยูร่ะหวา่งการด าเนินการพฒันาโครงการขัน้ต้น โดยรายการในงบการเงินสว่น
ใหญ่จะมีลกัษณะเป็นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน และ เงินจ่าย
ลว่งหน้าส าหรับกิจกรรมตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการพฒันาโครงการฯ ดงันัน้ จึงไม่มีการปรับปรุงรายการทางบญัชี
ใดๆ  
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4.1.3  วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparables Approach) 
การประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมวิธีนีเ้ป็นการเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินของบริษัทที่มีลกัษณะในการ

ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัทที่จะเข้าท ารายการ กล่าวคือ มีธุรกิจหลกัในการประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟา้จากโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ซึง่จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์และมีสภาพคลอ่งในการซือ้
ขาย โดยเร่ิมมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์มาแล้วเป็นระยะเวลาที่ใกล้เคียงกบัระยะเวลาที่จะน าเอาอตัราสว่นทางการ
เงินที่น ามาเปรียบเทียบ คือ 12 เดือน เพื่อให้สามารถสะท้อนถึงการขึน้ลงของมลูคา่หลกัทรัพย์ของบริษัทที่มีการประกอบ
ธุรกิจในลกัษณะที่ใกล้เคียงกนั 

 ซึ่งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ที่มีธุรกิจใกล้เคียงกบับริษัทที่จะเข้าท ารายการ คือ บริษัท พลงังาน
บริสทุธ์ิ จ ากัด (มหาชน) (“EA”) บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) (“SPCG”) และ บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จ ากัด (มหาชน) 
(“SUPER”) โดยอตัราสว่นทางการเงินท่ีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ในการเปรียบเทียบ ได้แก่  

ก) วิธีอตัราสว่นราคาตลาดตอ่ก าไรสทุธิ (Price to Earning Ratio หรือ P/E Ratio)  
ข) วิธีอตัราสว่นราคาตลาดตอ่มลูคา่ตามบญัชี (Price to Book Value Ratio หรือ P/BV Ratio) 

 
โดยมีรายละเอียดในการค านวณดงันี ้

ก) วิธีอตัราสว่นราคาตลาดตอ่ก าไรสทุธิ (Price to Earning Ratio หรือ P/E Ratio) 
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนีเ้ป็นการน าก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว ณ สิน้สุด วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 ของบริษัทท่ีจะเข้าท ารายการ คณูด้วยคา่เฉลี่ยอตัราสว่นราคาตลาดต่อก าไรสทุธิ (P/E Ratio) ของบริษัทท่ี
จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจในลกัษณะที่ใกล้เคียงกนัดงัที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม จาก
ข้อมูลตามงบการเงินที่ตรวจแล้วของ GEPT พบว่า มีผลประกอบการขาดทุน อีกทัง้ ณ ปัจจุบัน GEPT ยังมิได้มีการ
ประกอบกิจการใด ๆ นอกเหนือไปจากการเตรียมความพร้อมและการด าเนินการพฒันาโครงการฯ ดงันัน้ ผลประกอบการ
ในงบการเงินรวม สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ของ GEPT จึงยงัมิได้สะท้อนถึงผลประกอบการและสถานะทางการเงินท่ี
ควรจะเป็นเมื่อพัฒนาโครงการฯ แล้วเสร็จและเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งต่างกับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลกัทรัพย์ ที่น าอตัราสว่นทางการเงินมาใช้เปรียบเทียบ จะเป็นบริษัทท่ีมีผลการด าเนินงานโรงไฟฟา้ในเชิงพาณิชย์แล้ว จึง
ท าให้ไม่เหมาะสมที่จะประเมินมลูคา่กิจการเหลา่นีด้้วยวิธีอตัราสว่นราคาตลาดตอ่ก าไรสทุธิได้ 

ข) วิธีอตัราสว่นราคาตลาดตอ่มลูคา่ตามบญัชี (Price to Book Value Ratio หรือ P/BV Ratio) 

การประเมินมลูค่าหุ้นด้วยวิธีนี ้สามารถท าได้โดยการน ามลูค่าตามบญัชีตามงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว ณ 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงไว้ในส่วนของการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามบญัชี มาคูณด้วยค่าเฉลี่ย
อตัราสว่นราคาตลาดตอ่มลูค่าตามบญัชี (P/BV Ratio) ของบริษัทที่จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ ที่ประกอบธุรกิจใน
ลกัษณะที่ใกล้เคียงกัน ทัง้นี ้ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกนักับการประเมินมลูค่าด้วยวิธีอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสทุธิ ณ 
ปัจจุบนั GEPT ยงัมิได้มีการประกอบกิจการใด ๆ นอกจากการเตรียมความพร้อมและการด าเนินการพฒันาโครงการฯ จึง
ท าให้สถานะทางการเงินของกิจการเหลา่นี ้ยงัมิได้สะท้อนถึงสถานะทางการเงินท่ีควรจะเป็นเมื่อพฒันาโครงการแล้วเสร็จ
และเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งต่างกับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ ที่น าอัตราส่วนทางการเงินมาใช้
เปรียบเทียบ จะเป็นบริษัทที่มีผลการด าเนินงานเชิงพาณิชย์แล้ว จึงท าให้ ไม่เหมาะสมที่จะประเมินมูลค่าด้วย 
วิธีอตัราสว่นราคาตลาดตอ่มลูคา่ตามบญัชีได้ 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จ ากดั                                            ส่วนที ่4 หนา้ 62 

4.1.4  วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach)  
การประเมินมลูค่าหุ้นด้วยวิธีมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสดนัน้ เป็นการประเมินมลูค่าหุ้นโดยใช้ประมาณ

การกระแสเงินสดสทุธิที่จะเกิดกับ GEPT ในอนาคตมาค านวณหามูลค่าปัจจุบันด้วยอตัราส่วนลด (Discount Rate) ที่
เหมาะสม โดยในการประมาณการกระแสเงินสดสทุธิของGEPT นัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัท าประมาณการทาง
การเงินขึน้โดยท าการสมัภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และ GEPT เก่ียวกบัแผนการลงทุน แผนการด าเนินงาน รวมถึง
ข้อมลูสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมประกอบ ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความน่าเช่ือถือ
และสมเหตสุมผลของสมมติฐานต่าง ๆ ที่ได้รับจากการสมัภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และ GEPT ในการนี ้ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ได้จัดท าประมาณการไปในอนาคตเป็นระยะเวลา 30  ปีนับจากวันที่เร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชย์  
(Commercial Operation Date หรือ COD) ของโครงการฯ เฟสที่ 1  ตามที่ได้ระบไุว้ใน PPA ซึง่โครงการฯ จะแบง่ออกเป็น 
4 เฟส ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ (Installed Capacity) รวม 220 เมกกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสตรง) ซึ่งมีก าลงัผลิตไฟฟา้รวม 
170 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสสลบั) โดยแบง่ออกเป็น 4 เฟส ได้แก่ เฟสที่ 1 ถึง เฟสที่ 3 ขนาดเฟสละ 50 เมกกะวตัต์ (ไฟฟา้
กระแสตรง) ซึ่งมีก าลงัผลิตไฟฟ้าเฟสละ 40 เมกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสสลบั) และ เฟสที่ 4 ขนาด 70 เมกกะวตัต์ (ไฟฟ้า
กระแสตรง) ซึง่มีก าลงัผลติไฟฟา้ 50 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสสลบั)   

ทัง้นี ้ ตามที่ระบุไว้ใน PPA นัน้ Solar Farm เฟสที่ 2 ถึงเฟสที่ 4 จะมีก าหนดการด าเนินการในเชิงพาณิชย์ 
(Scheduled Commercial Operation Date หรือ SCOD) ในระยะเวลา 360 วนันบัจากวนั COD ของเฟสก่อนหน้า โดยมี
การระบกุ าหนดการด าเนินการในเชิงพาณิชย์ (SCOD) ของโครงการฯ เฟสที่ 1 ไว้ใน PPA ที่ 480 วนันบัจากวนัที่ PPA มี
การลงนามใน PPA (วนัท่ี 20 มีนาคม 2559) ซึง่ได้แก่วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560 อยา่งไรก็ตาม ตามสญัญาจะซือ้จะขายหุ้น
ของ GEPT ระหว่างบริษัทฯ กับผู้จะขาย ได้ระบุให้มีการขอขยายระยะเวลา SCOD ออกไปไม่เร็วกว่าวนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 ทัง้นี ้ตามการคาดการณ์ของ GEPT โครงการฯ เฟสที่ 1 จะสามารถ COD ได้ภายในเดือนมกราคม 2561 

 
ส าหรับรายละเอียดของสมมตฐิานที่ส าคัญที่ใช้ในการประมาณการ มีดังต่อไปนี ้ 

รายได้ 
(ก) ปริมาณไฟฟา้ที่จ าหนา่ย (Energy Output Injected into Grid) 

ในการประมาณการปริมาณไฟฟ้าที่จ าหน่ายได้ในแต่ละปีนัน้ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้ที่ปรึกษาด้านเทคนิค 
(Technical Advisor) ซึ่งได้แก่ Owl Energy Limited (“OWL”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับในระดบั
สากล (สามารถศึกษาข้อมูลของที่ปรึกษาด้านเทคนิคเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.owlenergy.biz) เพื่อศึกษาข้อมูลทาง
เทคนิคของโครงการฯ  

โดย OWL ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการฯ และได้ท าการค านวณหาปริมาณไฟฟ้าที่จะสามารถ
ผลิตและจ าหน่ายได้โดยการวิเคราะห์ความเข้มของแสงอาทิตย์ตามต าแหน่งพิกัด ละติจูด (Latitude) และ ลองติจูด 
(Longtitude) ของที่ตัง้ของโครงการฯ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์หลกัตา่งๆ ท่ีใช้ในโครงการฯ และท าการค านวณปัจจยัตา่งๆ ที่
ท าให้เกิดการสญูเสียพลงังานต่างๆ ไป โดย OWL ได้ประมาณการปริมาณไฟฟ้าที่จะสามารถผลิตได้ของโครงการฯ รวม
เมื่อสามารถ COD ได้ทัง้ 4 เฟส ก่อนการเสื่อมสภาพของแผงโซลา่ร์เซลล์ เท่ากบั 352.2 ล้านหน่วยต่อปี (สามารถศึกษา
ประมาณการปริมาณไฟฟา้ของโครงการฯ เฟสตา่งๆ ได้ในหวัข้อ “2.5 ประมาณการปริมาณไฟฟา้ทีผ่ลิตไดจ้ากโครงการฯ”) 
หรือคิดเป็นค่า Capacity Factor (ค่าที่แสดงความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหนึ่งๆ)  เท่ากบั ร้อยละ 18.3 ซึ่ง
เป็นกรณีที่ OWL วิเคราะห์วา่เป็นกรณีฐาน (Base Case) ที่ระดบัความเช่ือมัน่ที่ร้อยละ 50 P(50) ซึ่งจากประสบการณ์ใน

http://www.owlenergy.biz/
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การเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคให้กับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ OWL พบว่าปริมาณของไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จะมีปริมาณที่เกินกว่าประมาณการที่  P(50) ทัง้นี ้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
โครงการฯ ดงักลา่วไมไ่ด้เกินไปกวา่ปริมาณไฟฟา้รับซือ้ที่ได้ระบไุว้ใน PPA 

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการวันที่โครงการฯ เฟสที่ 1 เร่ิม COD ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้กับ
โครงการฯ ไว้ที่ ณ เดือนมกราคม ปี 2561 ซึง่อ้างอิงจากประมาณการของฝ่ายบริหารของ GEPT อนึง่ โดยอ้างอิงจาก PPA 
นัน้ โครงการฯ เฟสที่ 1 มีก าหนดการเร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชย์ (SCOD) คือวนัที่ 13 กรกฎาคม 2560 อย่างไรก็ตาม 
ตามสญัญาจะซือ้จะขายหุ้นของ GEPT ระหว่างบริษัทฯ กบัผู้จะขาย ได้ระบใุห้มีการขอขยายระยะเวลา SCOD ออกไปไม่
เร็วกวา่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นเง่ือนไขบงัคบัภายหลงั (Conditions Subsequent) 

ส าหรับโครงการฯ เฟสที่ 2 ถึงเฟสที่ 4 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงข้อมูลจาก PPA ที่มีก าหนดการเร่ิม
ด าเนินการในเชิงพาณิชย์ที่ 360 วนั หรือ ประมาณ 1 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชย์ของเฟสก่อนหน้า 

(ข) อตัราการเสือ่มสภาพของแผงโซลา่ร์เซลล์ (%Degradation) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประมาณการโดยอ้างอิงจากการรับประกนัของผู้ผลติแผงโซลา่ร์เซลล์ที่ใช้กบั

โครงการฯ ได้แก่ Jetion Solar ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงอตัราเสื่อมสภาพของแผงโซล่าร์เซลล์จากผู้ผลิตราย
ดงักลา่ว ในการค านวณ โดยแผงโซลา่ร์เซลล์ที่ใช้มีการรับประกนัอตัราเสื่อมสภาพของแผงในปีแรกอยูท่ี่ ร้อยละ 3.0 ต่อปี 
และ ในปีที่ 2-25 มีการรับประกนัอตัราเสื่อมสภาพเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 0.7 ต่อปี ทัง้นี ้ส าหรับการด าเนินการของโครงการฯ 
ในปีที่ 26-30 ซึ่งหมดอายกุารรับประกนัของผู้ผลิตแผงโซลา่ร์เซลล์แล้วนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงความเห็นจาก 
OWL ที่ประมาณการวา่อตัราการเสื่อมสภาพของแผงโซลา่ร์เซลล์จะยงัคงเป็นการเสื่อมลงเป็นเส้นตรงต่อเนื่องจากปีที่ 25 
คือที่เฉลีย่ร้อยละ 0.70 ตอ่ปี  

(ค) อตัราคา่ไฟฟา้ที่ได้รับจากการจ าหนา่ยไฟฟา้ที่ผลติได้ 
ส าหรับอตัราค่าไฟฟ้าที่จะได้รับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการฯ (Tariff) จะมีอตัราค่าไฟฟ้าใน

หน่วยเหรียญสหรัฐคงที่ ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ ตามที่ระบุไว้ใน PPA ที่ 0.1275 เหรียญสหรัฐต่อหน่วยไฟฟ้าที่
จ าหนา่ย ทัง้นี ้อตัราคา่ไฟฟา้ดงักลา่วได้รวมคา่ภาษีเชิงพาณิชย์ (Commercial Tax) ที่ร้อยละ 5.0 ไว้แล้ว ซึง่จะท าให้อตัรา
ที่โครงการฯ ได้รับสทุธิจากภาษีดงักลา่ว เทา่กบั 0.1211 เหรียญสหรัฐตอ่หนว่ยไฟฟา้ที่จ าหนา่ย 

ค่าใช้จ่าย 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประมาณการคา่ใช้จ่ายของโครงการฯ ทัง้ 4 เฟส ดงันี ้

(ง) คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา 
ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์นัน้ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการด าเนินการ (ยกเว้นค่าเสื่อมราคา) จะเป็น

ค่าใช้จ่ายที่ต ่าและคงที่ เนื่องจากไม่มีต้นทนุในด้านของวตัถดุิบที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดย GEPM ได้วางแผนที่จะ
ว่าจ้าง China Triumph International Engineering Company Limited (“CTIEC”) ซึ่งเป็นผู้ รับเหมาช่วงในการก่อสร้าง 
โครงการฯ ท่ีมีประสบการณ์และความช านาญในการก่อสร้าง รวมไปถึงการด าเนินการพร้อมบ ารุงรักษา (Opeartion & 
Maintenance หรือ O&M) เพื่อเป็นผู้ด าเนินการพร้อมบ ารุงรักษาของโครงการฯ ทุกเฟส ทัง้นี ้โดยอ้างอิงจากร่างสญัญา
การด าเนินการพร้อมบ ารุงรักษา (Darft O&M Agreement) ระหว่าง GEPM และ CTIEC ที่ได้รับจาก GEPM นัน้ มี
คา่ตอบแทนการด าเนินการพร้อมบ ารุงรักษา ซึง่รวมไปถึงการเปลีย่นชิน้สว่น/อะไหล ่ตา่งๆ ของโครงการฯ รวมทกุเฟสอยู่ที่ 
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2 ล้านเหรียญต่อปี หรือ 9,090 เหรียญสหรัฐต่อเมกะวตัต์ และตามร่างสญัญาการด าเนินการพร้อมบ ารุงรักษาได้ระบุถึง
การปรับขึน้อตัราคา่ตอบแทนที่ทกุๆ 5 ปี ตามดชันี Retail Price Index (“RPI”) ของประเทศองักฤษ ซึง่เป็นดชันีในการชีว้ดั
อตัราเงินเฟอ้ (Inflation) ทัง้นี ้คา่เฉลีย่ดชันี RPI ย้อนหลงั 10 ปี มีคา่เทา่กบั ร้อยละ 2.9 ตอ่ปี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
ประมาณการให้มีอตัราการเพิ่มขึน้ของคา่ตอบแทนดงักลา่วเทา่กบั ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี  
 
(จ) คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 
 ฝ่ายบริหารของ GEPM ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตการ
ด าเนินงานตามสญัญาด าเนินการพร้อมบ ารุงรักษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พกัของบคุลากร ค่าสาธารณปูโภค 
คา่ใช้จ่ายในการบริหารทัว่ไป คา่สอบบญัชี เป็นต้น โดยได้ประมาณการคา่ใช้จ่ายดงักลา่วนีไ้ว้ที่ 0.5 ล้านเหรียญตอ่ปี และ
ประมาณการให้มีอตัราการเติบโตของคา่ใช้จ่ายนีเ้ทา่กบั ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี  

 
(ฉ) คา่เบีย้ประกนัภยั (Insurance Premium) 

โดยอ้างองิบริษัทนายหน้าในการจดัหาประกนัภยั (Insurance Broker) ที่แตง่ตัง้โดย GEPT ซึง่เป็นนายหน้าใน
การจดัหาประกนัภยัทีเ่ป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ได้ประมาณการเบีย้ประกนัภยัตา่งๆ โดยมีคา่เบีย้ประกนัภยัตอ่ปี ดงันี ้
(1) การประกนัความเสีย่งทกุชนิดจากการด าเนินงาน (Operational All Risks) โดยมีคา่เบีย้ประกนัรวมตลอดอายุ
โครงการฯ เทา่กบั 12 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทา่กบั 417 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ) (2) 
ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interuption) โดยมีคา่เบีย้ประกนัรวมตลอดอายโุครงการฯ เทา่กบั 9 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือเทา่กบั 313 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ) (3) ประกนัภยับคุคลที ่3 (Operational Third 
Party Liability) จ านวน 20,000 เหรียญสหรัฐตอ่ปี และ (4) ประกนัภยัความเสีย่งจากการเมือง แบบครอบคลมุ 4 ปัจจยั (4-
Point Political Risks Insurance) โดยมีคา่เบีย้ประกนัรวมตลอดอายโุครงการฯ เทา่กบั 24 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทา่กบั 
813 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ) 

 
(ช) คา่ใช้จ่ายด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม (Corporate Social Responsibility) 
 ฝ่ายบริหารของ GEPT ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนนีเ้ท่ากับ ร้อยละ 2.0 ของก าไรหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ
บคุคล 
 
(ซ) ต้นทนุทางการเงิน 

ณ ปัจจบุนั GEPM ได้มีการลงนามในสญัญาเงินกู้กบัสถาบนัการเงินในประเทศไทยส าหรับการพฒันาโครงการฯ 
เฟสที่ 1 แล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินจึงอ้างอิงต้นทนุทางการเงินจากอตัราดอกเบีย้ที่ระบใุนสญัญาเงินกู้ดงักลา่วที่ LIBOR + 
อตัราคงที่อตัราหนึ่ง โดย LIBOR ตามนิยามในสญัญาเงินกู้  มีอตัราเท่ากบั ร้อยละ 1.2 ต่อปี (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 มีนาคม 
2560) และประมาณการให้ต้นทนุทางการเงินของโครงการเฟส 2 ถึง เฟสที่ 4 ที่อตัราเดียวกนักบัเฟสที่ 1 ทัง้นี ้ตามสญัญา
กู้ยืมเงินได้ระบใุห้ GEPM ท าการป้องกนัความเสี่ยงจากการปรับตวัของอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) ที่ร้อยละ 75 
ของอตัราดอกเบีย้ที่จะช าระ ตลอดระยะเวลาจนช าระคืนเงินกู้ยืมครบทัง้จ านวน โดยอตัราดอกเบีย้ Interest Rate Swap ที่
ระยะเวลา 15 ปี ซึง่ใกล้เคียงกบัระยะเวลาตามสญัญากู้ยืมเงินมากที่สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เทา่กบั 2.4 ตอ่ปี ซึง่จะ
ท าให้อตัราดอกเบีย้เฉลีย่ของโครงการฯ เทา่กบั ร้อยละ 6.6 ตอ่ปี 
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ส าหรับสดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุที่ใช้ในการพฒันาโครงการฯ นัน้ อยูท่ี่ ร้อยละ 65 ตอ่ ร้อยละ 35 ของคา่ใช้จ่ายในการ
พฒันาโครงการฯ ตามล าดบั โดยมีวงเงินกู้ยืมส าหรับโครงการฯ เฟสที่ 1 ไม่เกิน 48 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ เท่ากบั 1,661 
ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) โดยมีระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ เท่ากบั 144 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่
โครงการเฟสที่ 1 เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) 

อนึ่ง นอกเหนือจากดอกเบีย้จ่ายตามสญัญาเงินกู้แล้ว GEPM ยงัมีภาระที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมผู้ประสานงาน
สินเช่ือและตัวแทนหลกัประกัน (Facility Agent Fee and Security Agent Fee) อีกรวม 1 ล้านบาทต่อปีต่อ 1 เฟสของ
โครงการฯ ให้กบัสถาบนัการเงินผู้ให้กู้ยืมแหง่หนึง่จนกวา่จะช าระคืนเงินกู้ยืมจนครบทัง้จ านวน  

(ฌ) ภาษีเงินได้นิติบคุคล 
ตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ใน MIC Permit ที่โครงการฯ ได้รับมานัน้ ระบุให้มีการยกเว้นภาษีน าเข้า

เคร่ืองจกัรต่างๆ รวมไปถึงภาษีเงินได้นิติบคุคลที่จะได้รับการยกเว้นเป็นระยะเวลา 5 ปีนบัตัง้แต่วนัที่เร่ิมด าเนินการในเชิง
พาณิชย์ของโครงการฯ เฟสที่ 1 และภายหลงัจากนัน้ โครงการฯ จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลที่อตัราที่ภาครัฐก าหนด 
คือ ร้อยละ 25 ของก าไรก่อนภาษี ตลอดอายโุครงการฯ 

(ญ) คา่ใช้จ่ายในการพฒันาโครงการฯ (Initial Investment) 
ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการพฒันาโครงการฯ นัน้ ประมาณการโดยอ้างอิงจากสญัญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

พร้อมจัดหาเงินทุนระหว่างก่อสร้าง (EPC Contract with Financing) ในการก่อสร้างโครงการ โดยในแต่ละเฟสของ
โครงการฯ มีมลูคา่สญัญา ดงัตอ่ไปนี ้

 มูลค่าตามสัญญา (ล้านเหรียญสหรัฐ) มูลค่าตามสัญญา (ล้านบาท) 
เฟสที่ 1 67.8 2,345.1 
เฟสที่ 2 65.3 2,261.4 

เฟสที่ 3 62.4 2,158.2 

เฟสที่ 4 87.3 3,021.5 

รวม 282.7 9,786.2 

 ทัง้นี ้มีเง่ือนไขในการช าระเงินให้แก่ผู้ รับเหมาตามสญัญาดงักลา่ว คือ ช าระเงินลว่งหน้า (Advance Payment) 
จ านวนรวม ร้อยละ 5 ของมูลค่ารวมตามสญัญาแต่ละเฟสก่อนเร่ิมด าเนินการก่อสร้างในแต่ละเฟส และช าระเงินสว่นที่
เหลอืภายใน 120 วนันบัจากวนัท่ีผู้ รับเหมาได้สง่มอบงานก่อสร้างในเฟสนัน้ๆ  

นอกเหนือจากมูลค่าตามสญัญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จพร้อมจัดหาเงินทุนระหว่างก่อสร้างตามที่ระบุข้างต้น 
(EPC Contract with Financing) แล้ว โครงการฯ ยงัมีภาระที่ต้องช าระค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องในการพฒันาโครงการฯ 
(“Non-EPC Cost”) ได้แก่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าที่ปรึกษาต่างๆ ค่าเช่าที่ดิน และต้นทนุอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยมี  Non-EPC 
Cost ของแตล่ะเฟสของโครงการฯ ดงัตอ่ไปนี ้

 มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ) มูลค่า (ล้านบาท) 
เฟสที่ 1  5.0   173.7  
เฟสที่ 2  1.6   53.9  
เฟสที่ 3  1.5   53.2  
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 มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ) มูลค่า (ล้านบาท) 
เฟสที่ 4  1.8   61.7  
รวม  9.9   342.6  

 
(ฎ) นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ GEPM และ GEPT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิภายหลงัการกนัส ารอง
ตา่งๆ แล้ว โดยเงินปันผลที่จ่ายจาก GEPM มายงั GEPT จะไมถ่กูหกัภาษีใดๆ  

ทัง้นี ้ตามสญัญากู้ยืมเงินนัน้ ได้ระบใุห้การจ่ายเงินปันผลหรือช าระคืนเงินกู้ยืมจากผู้ ถือหุ้นเป็นคา่ใช้จ่ายต้องห้าม 
(Restricted Payment) โดยหาก GEPM ต้องการท่ีจะจ่ายคา่ใช้จ่ายต้องห้ามดงักลา่ว GEPM ต้องท าการช าระเงินคืนให้แก่
ผู้ให้กู้ยืม จ านวนเทา่กบัคา่ใช้จ่ายต้องห้ามนัน้ๆ (Mandatory Prepayment) ด้วย 
 
อัตราคิดลด (Discount Rate) 

อตัราคิดลดที่ใช้ในการประเมินมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดของบริษัทท่ีจะเข้าท ารายการนัน้ ค านวณมา
จากอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น (Ke) เนื่องจาก GEPT นัน้ เป็นบริษัทที่ถือหุ้นอยู่ใน GEPM ที่จะด าเนินธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโครงการฯ ตาม PPA ที่ได้รับเท่านัน้ จึงไม่มีการลงทนุใด ๆ  เพิ่มเติมอีกในอนาคต นอกเหนือจาก
โครงการฯ ท าให้ทราบถึงก าหนดการช าระคืนเงินกู้ยืมที่แน่ชดัในอนาคต จึงใช้อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น (Ke) มาเป็น
อตัราคิดลด (Discount Rate) ของกระแสเงินสดสทุธิของผู้ ถือหุ้น (Free Cash Flow to Equity) ซึง่ได้สะท้อนถึงผลจากการ
ช าระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบีย้จ่ายไว้แล้ว 

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินอัตราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้ น (Ke) ด้วยวิธี CAPM ซึ่งมี
รายละเอียดในการค านวณ ดงันี ้

สตูรการค านวณ: Ke = Rf + βL x (Rm – Rf) 

โดย Rf = Risk Free Rate ซึ่งอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
ระยะยาวอายุคงเหลือ 29.2 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ใกล้เคียงกบัระยะเวลา
ของโครงการฯ คือ 30 ปี โดย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 มีค่าเท่ากับร้อย
ละ 3.5 ตอ่ปี   

 Rm = Market Return คืออัตราผลตอบแทนเฉลี่ ยของตลาดหลักท รัพย์ 
แหง่ประเทศไทยย้อนหลงั 25 ปี ซึง่มีคา่เทา่กบัร้อยละ 13.2 ตอ่ปี  

 βL = คือ ค่า Beta ของ GEPT แต่เนื่องจาก GEPT มิได้เป็นหลกัทรัพย์ที่มีการ
ซือ้ขายอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ในปัจจบุนั จึงท าการประมาณคา่ Beta ของ 
GEPT จากการเฉลี่ยค่า  Beta ของบริษัทที่มีการซื อ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ซึ่งได้แก่ SPCG และ EA 
โดยใช้ข้อมลูคา่ Beta เฉลีย่ย้อนหลงั 3 ปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ซึง่คา่ 
Beta ที่ได้นัน้เป็นค่า Leveraged Beta ซึ่งต้องน ามาปรับค่าด้วยผลของ
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โครงสร้างเงินทนุของบริษัทนัน้ๆ ให้เป็นคา่ Unleveraged Beta (βU) ก่อน 
แล้วจึงท าการหาค่าเฉลี่ยของ Unleveraged Beta และท าการปรับค่าให้
เป็น Leveraged Beta ของ GEPM ด้วยโครงสร้างทางการเงินของบริษัท
นัน้ๆ เอง ซึ่งสามารถค านวณค่าเฉลี่ย Unleveraged Beta ได้เท่ากบั 0.3 
โดยมีสตูรการค านวณหาคา่ Unleveraged Beta ดงันี ้

 
Unleveraged Beta (βU) = βL / (1+ (D x (1-Tc)/E) 

จากข้อมลูต่าง ๆ ข้างต้น สามารถค านวณหาอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นของ GEPM เท่ากับ ร้อยละ 6.5 – 10.8  
ต่อปี โดยขึน้อยู่กบัอตัราสว่นหนีส้ินต่อทุนที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีอนัเกิดจากการช าระคืนหนีเ้งินกู้ยืม ซึ่งท าให้อตัรา
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นท่ีน ามาใช้เป็นอตัราคิดลดในแตล่ะปีจึงไมเ่ทา่กนั 

ทัง้นี ้เนื่องจากรายได้รับจากการขายไฟฟ้าจากโครงการฯ จะอยู่ในรูปของเงินสกุลเหรียญสหรัฐ (US Dollar) อีก
ทัง้ตาม PPA ยงัให้สิทธิที่จะเลือกรับรายได้จากการขายไฟฟ้าไปยงับญัชีธนาคารที่ภายนอกประเทศเมียนมาร์  (Offshore 
Account) ได้ ซึง่สามารถลดความเสีย่งจากการท่ีไมส่ามารถแปลงรายได้เป็นสกลุเงินท่ีต้องการและความเสีย่งจากการท่ีไม่
สามารถน าเงินรายได้ที่ได้รับออกจากเมียนมาร์ได้ นอกจากนี ้การด าเนินโครงการฯ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตัง้บนพืน้ดิน (Solar Farm) นัน้ ไมม่ีต้นทนุของวตัถดุิบที่ใช้ในการผลติ โดยมีรายได้ที่ได้รับจากการขายไฟฟา้เป็นรายได้
ในอตัราคงที่จากผู้ รับซือ้ไฟฟ้าซึง่เป็นหน่วยงานภาครัฐของเมียนมาร์ ซึ่งไฟฟ้าเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการพฒันาประเทศของ
เมียนมาร์ จึงท าให้โครงการฯ ไม่มีความเสี่ยงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจที่จะกระทบการด าเนินการของโครงการฯ 
นอกจากนี ้เนื่องด้วยรัฐบาลเมียนมาร์ต้องการท่ีจะดงึดดูการลงทนุจากนกัลงทนุตา่งประเทศให้เข้ามาลงทนุในเมยีนมาร์ จึง
มีการออกกฎหมาย Foreign Investment Law ในปี  2555 เพื่ออ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กบันกัลงทนุต่างชาติ 
รวมไปถึงการให้การรับรองที่จะ 1). ไม่เข้าท าการยึดกิจการของเอกชน 2). ไม่ยกเลิกสมัปทานที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการต่างๆ ก่อนจะครบก าหนดระยะเวลาสมัปทาน โดยโครงการฯ ได้รับ MIC Permit แล้ว ลงวนัที่ 12 เมษายน 
2560  และ  3). ผู้ลงทนุสามารถน าเงินท่ีได้น าเข้ามาเพื่อลงทนุในเมียนมาร์กลบัไปได้ด้วยสกลุเงินเดิมตามที่ได้ลงทนุไว้ อีก
ทัง้ PPA ยงัมีการให้สิทธิโครงการฯ ในการปรับอตัราขายไฟฟ้าได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายอนัสง่ผลกระทบตอ่
รายได้และต้นทนุของโครงการฯ อีกทัง้ เพื่อเป็นการป้องกนัความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพิ่มเติม
อีกขัน้หนึ่ง GEPM มีนโยบายที่จะท าประกันภยัเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
(Political Risk Insurance หรือ “PRI”) ซึ่งจะครอบคลมุความเสี่ยง 4 ด้านที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง คือ 1). 
ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถที่จะแปลงสกุลเงินหรือการห้ามโอนเงินกลบั  (Inconvertibility or Transfer Restriction)  
2). ความเสี่ยงจากการเวนคืนทรัพย์สินของเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (Expropriation) 3). ความเสี่ยงจากการเกิด
สงครามหรือการจลาจล (War and Civil Disturbance) และ 4). ความเสีย่งจากการกระท าผิดสญัญาโดยหนว่ยงานภาครัฐ 
(Breach of Contract) ซึง่ GEPM ได้ท าการแตง่ตัง้นายหน้าในการจดัหาประกนัภยั (Insurance Broker) ที่เป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากลในการจดัหาประกนัภยัดงักลา่วข้างต้น โดยในประมาณการทางการเงินนัน้ ได้ท าการรวมเอาเบีย้ประกันภยั 
PRI ดงักลา่วเข้ามาพิจารณารวมไว้แล้ว โดยมีมลูค่าเบีย้ประกนัภยั PRI รวมตลอดอายโุครงการฯ สงูถึงประมาณ 24 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 813 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ) จากปัจจยัตา่งๆ ดงัที่ได้กลา่วไว้ใน
ข้างต้นนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาแล้ววา่สามารถลดความเสีย่งจากการลงทนุในประเทศเมยีนมาร์ลงได้อยา่ง
มีนยัส าคญั จึงมิได้ท าการปรับเพิ่มอตัราคิดลด (Discount Rate) เพื่อชดเชยความเสีย่งจากการลงทนุในครัง้นี ้
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มูลค่า ณ ปีสุดท้ายของประมาณการ (Terminal Value) 

มูลค่า ณ ปีสดุท้ายของประมาณการจะเกิดจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ต่าง ๆ ของโครงการฯ อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีนีต้ามหลักอนุรักษ์นิยม (Conservative) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมิได้ประมาณการมูลค่าที่จะได้รับจากการ
จ าหนา่ยสนิทรัพย์ใด ๆ ของโครงการฯ ในปีสดุท้าย  

 
จากสมมติฐานที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายของ  GEPT ได้ดงัตาราง

ตอ่ไปนี ้

GEPT: (ล้านเหรียญสหรัฐ) 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้รับสทุธิ 0.0 9.6 19.2 28.6 41.9 41.6 41.3 

คา่ใช้จา่ย  (0.5)  (1.7)  (3.4)  (5.0)  (6.9)  (7.2)  (6.8) 

คา่เสื่อมราคา  -     (3.6)  (7.0)  (10.2)  (14.6)  (14.6)  (14.6) 

ภาระดอกเบีย้จา่ยและภาษี  -     (2.0)  (4.7)  (7.0)  (9.7)  (9.9)  (11.6) 

ก าไรสทุธิ  (0.5)  2.2   4.0   6.4   10.7   9.9   8.3  
        
กระแสเงินสดจากการกิจกรรมการด าเนินงาน (CFO)  (0.5)  6.6   14.5   22.4   33.3   34.5   31.7  

กระแสเงินสดจากการกิจกรรมการลงทนุ (CFI)  -     (70.8)  (66.7)  (65.4)  (83.8)  -     -    

กระแสเงินสดจากการกิจกรรมจดัหาเงิน (CFF)  -     65.8   54.9   46.0   54.5   (31.4)  (30.4) 

- การเบิกเงินกู้ยืม - 47.3 43.5 41.5 57.9 - - 

- การช าระคืนเงินกู้ยืม (Repayment) และ 
ดอกเบ้ียจ่าย 

- (3.0) (8.2) (13.6) (19.7) (22.6) (22.9) 

- เงินปันผลจ่าย - (1.0) (1.8) (2.9) (4.8) (4.4) (3.7) 

- เงินช าระคืนเงินกูก่้อนก าหนดจากการผลของการ
จ่ายเงินปันผล (Mandatory Prepayment) 

- (1.0) (1.8) (2.9) (4.8) (4.4) (3.7) 

- เงินเพ่ิมทนุ1 - 23.5 23.2 23.9 25.9 - - 

กระแสเงนิสดสุทธิ  (0.5)  1.6   2.7   3.1   4.0   3.0   1.3  

1/ ในการประเมินมลูค่าที่เหมาะสมของหุ้น ที่ปรึกษาทางการเงินมิได้ท าการน าเงินเพิ่มทุนมารวมในกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
(CFF) 

 

GEPT: (ล้านเหรียญสหรัฐ) 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 

รายได้รับสทุธิ 41.0 40.7 40.4 40.1 39.8 39.5 39.2 

คา่ใช้จา่ย  (6.4)  (6.0)  (5.5)  (5.0)  (4.5)  (4.1)  (3.8) 

คา่เสื่อมราคา  (14.6)  (14.6)  (14.6)  (14.6)  (14.6)  (14.6)  (14.6) 

ภาระดอกเบีย้จา่ยและภาษี  (10.7)  (9.8)  (8.8)  (7.7)  (6.6)  (5.7)  (5.3) 

ก าไรสทุธิ  9.3   10.3   11.5   12.7   14.0   15.0   15.5  
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GEPT: (ล้านเหรียญสหรัฐ) 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน (CFO)  31.5   31.3   31.0   30.8   30.5   30.3   30.1  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ (CFI)  -     -     -     -     -     -     -    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (CFF)  (30.7)  (31.3)  (31.0)  (30.8)  (30.5)  (26.0)  (13.9) 

- การเบิกเงินกู้ยืม - - - - - - - 

- การช าระคืนเงินกู้ยืม (Repayment) และ 
ดอกเบ้ียจ่าย 

(22.4) (22.0) (21.8) (21.2) (19.5) (12.4) - 

- เงินปันผลจ่าย (4.2) (4.6) (4.6) (4.8) (5.5) (8.2) (13.9) 

- เงินช าระคืนเงินกูก่้อนก าหนดจากการผลของการ
จ่ายเงินปันผล (Mandatory Prepayment) 

(4.2) (4.6) (4.6) (4.8) (5.5) (5.3) - 

- เงินเพ่ิมทนุ - - - - - - - 

กระแสเงนิสดสุทธิ  0.8   -     -     -     -     4.3   16.2  

 

GEPT: (ล้านเหรียญสหรัฐ) 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

รายได้รับสทุธิ 38.9 38.5 38.2 37.9 37.6 37.3 37.0 

คา่ใช้จา่ย  (3.9)  (3.9)  (3.9)  (3.9)  (4.0)  (4.0)  (4.0) 

คา่เสื่อมราคา  (14.6)  (14.6)  (14.6)  (14.6)  (14.6)  (14.6)  (14.6) 

ภาระดอกเบีย้จา่ยและภาษี  (5.2)  (5.1)  (5.0)  (4.9)  (4.8)  (4.7)  (4.7) 

ก าไรสทุธิ  15.2   15.0   14.7   14.5   14.2   14.0   13.7  

        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน (CFO)  29.9   29.6   29.4   29.1   28.9   28.6   28.4  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ (CFI)  -     -     -     -     -     -     -    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (CFF)  (13.7)  (13.5)  (13.2)  (13.0)  (12.8)  (12.6)  (12.3) 

- การเบิกเงินกู้ยืม - - - - - - - 

- การช าระคืนเงินกู้ยืม (Repayment) และ 
ดอกเบ้ียจ่าย 

- - - - - - - 

- เงินปันผลจ่าย (13.7) (13.5) (13.2) (13.0) (12.8) (12.6) (12.3) 

- เงินช าระคืนเงินกูก่้อนก าหนดจากการผลของการ
จ่ายเงินปันผล (Mandatory Prepayment) 

- - - - - - - 

- เงินเพ่ิมทนุ - - - - - - - 

กระแสเงนิสดสุทธิ  16.2   16.2   16.1   16.1   16.1   16.1   16.0  
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GEPT: (ล้านเหรียญสหรัฐ) 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 

รายได้รับสทุธิ 36.7 36.4 36.1 35.8 35.5 35.2 34.9 

คา่ใช้จา่ย  (4.1)  (4.2)  (4.3)  (4.4)  (4.4)  (4.4)  (4.5) 

คา่เสื่อมราคา  (11.0)  (7.6)  (4.5)  -     -     -     -    

ภาระดอกเบีย้จา่ยและภาษี  (5.5)  (6.2)  (7.0)  (8.0)  (7.9)  (7.8)  (7.7) 

ก าไรสทุธิ  16.1   18.3   20.4   23.4   23.2   23.0   22.7  

        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน (CFO)  27.2   26.0   24.9   23.5   23.2   23.0   22.7  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ (CFI)  -     -     -     -     -     -     -    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (CFF)  (14.5)  (16.5)  (18.4)  (21.1)  (20.9)  (20.7)  (20.4) 

- การเบิกเงินกู้ยืม - - - - - - - 

- การช าระคืนเงินกู้ยืม (Repayment) และ 
ดอกเบ้ียจ่าย 

- - - - - - - 

- เงินปันผลจ่าย (14.5) (16.5) (18.4) (21.1) (20.9) (20.7) (20.4) 

- เงินช าระคืนเงินกูก่้อนก าหนดจากการผลของการ
จ่ายเงินปันผล (Mandatory Prepayment) 

- - - - - - - 

- เงินเพ่ิมทนุ - - - - - - - 

กระแสเงนิสดสุทธิ  12.6   9.5   6.5   2.4   2.4   2.3   2.3  

 

GEPT: (ล้านเหรียญสหรัฐ) 2588 2589 2590 

รายได้รับสทุธิ 34.6 34.3 34.0 

คา่ใช้จา่ย  (4.5)  (4.5)  (4.6) 

คา่เสื่อมราคา  -     -     -    

ภาระดอกเบีย้จา่ยและภาษี  (7.6)  (7.5)  (7.5) 

ก าไรสทุธิ  22.4   22.2   21.9  

    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน (CFO)  22.5   22.2   22.0  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ (CFI)  -     -     -    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (CFF)  (20.2)  (20.0)  (19.7) 

- การเบิกเงินกู้ยืม - - - 

- การช าระคืนเงินกู้ยืม (Repayment) และ 
ดอกเบ้ียจ่าย 

- - - 
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GEPT: (ล้านเหรียญสหรัฐ) 2588 2589 2590 

- เงินปันผลจ่าย (20.2) (20.0) (19.7) 

- เงินช าระคืนเงินกูก่้อนก าหนดจากการผลของการ
จ่ายเงินปันผล (Mandatory Prepayment) 

- - - 

- เงินเพ่ิมทนุ - - - 

กระแสเงนิสดสุทธิ  2.3   2.3   2.2  

 
กระแสเงินสดสทุธิที่แสดงไว้ข้างต้นเป็นการแสดงกระแสเงินสดสทุธิทัง้หมดของ GEPT ในหนว่ยของเหรียญสหรัฐ

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะท าการลดทอนกระแสเงินสดสทุธิลงตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ ร้อยละ 15.00 
ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วของ GEPT รวมกบัเงินปันผลจาก GEPT ตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ ร้อยละ 15.00  เพื่อ
ประเมินมลูคา่หุ้นสามญัเดิมตามสดัสว่นการเข้าลงทนุของบริษัทฯ 
(หน่วย: ล้านบาท)  

ราคาที่ประเมินได้ด้วยวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด 8.8 ล้านเหรียญสหรัฐ 
หรือ คิดเป็น (ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ) 305.7 ลา้นบาท 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของบริษัทฯ (QTC’s Equity IRR)1 ร้อยละ 8.4 
ระยะเวลาคืนทนุของบริษัทฯ (QTC’s Payback Period)1  15.1 ปี 

1/ ในการค านวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทฯ (QTC’s Equity IRR) และระยะเวลาคืนทุนของบริษัทฯ (QTC’s Payback 
Period) นัน้ ได้ท าการค านวณโดยค านึงถึงราคาที่บริษัทฯ ได้ช าระเพื่อซือ้หุ้นสามญัเดิมของ GEPT สดัส่วนร้อยละ 15.00 ที่ราคา 7.63 ล้าน
เหรียญสหรัฐไว้ด้วยแล้ว 

จากกระแสเงินสดสทุธิตามตารางข้างต้น จะสามารถค านวณราคาหุ้นสามญัเดิมของ GEPT ที่เหมาะสมตาม
สดัสว่นการเข้าลงทนุของบริษัทฯ ที่ประเมินด้วยวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด เทา่กบั 8.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
คิดเป็น 305.7 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทฯ 
(QTC’s Equity IRR) เทา่กบั ร้อยละ 8.4 และมีระยะเวลาคืนทนุของบริษัทฯ (QTC’s Payback Period) ที่ 15.1 ปี  

อนึง่ เพื่อให้การประเมินมลูคา่ที่เหมาะสมของ GEPT ในข้างต้นเป็นไปตามหลกัอนรัุกษ์นิยม ที่ปรึกษาทางการเงิน 
ท าการประเมินมลูค่าของ GEPT โดยไม่ได้น าเอาหุ้นหรือสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefits) ของหุ้นเพิ่มเติม 
จ านวน ร้อยละ 1.15 ของ GEPT ตามเง่ือนไขการปรับราคาที่ระบไุว้ในสญัญาจะซือ้จะขายหุ้นของ GEPT ในครัง้นีม้ารวม
ในการค านวณด้วย นอกจากนี ้เนื่องจากอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทฯ (QTC’s Equity IRR) ที่ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระค านวณได้นัน้ มีอตัราที่ต ่ากวา่ร้อยละ 12 อยูม่าก ซึง่ตามที่ก าหนดไว้ตามเง่ือนไขการปรับราคาที่ระบไุว้ใน
สญัญาจะซือ้จะขายหุ้นของ GEPT ในครัง้นี ้จะท าให้บริษัทฯ ไมม่ีภาระที่ต้องช าระคา่หุ้นสามญัเดิมของ GEPT เพิ่มเติม 

ทัง้นี ้ส าหรับการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัเดิมของ GEPT ตามสดัสว่นการถือหุ้นที่บริษัทฯ จะเข้าท ารายการหาก
ปริมาณกระแสไฟฟา้ที่ผลติได้จากโครงการฯ เปลีย่นแปลงไปตามระดบัความเช่ือมัน่ตา่งๆ (ร้อยละ 75 ร้อยละ 90 และ ร้อย
ละ 99) ซึง่ที่ปรึกษาด้านเทคนิคได้ประมาณการไว้ สามารถสรุปได้ ดงันี ้
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 มูลค่าที่ประเมินได้ด้วยวิธีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด 

อัตรา
ผลตอบแทนการ
ลงทุนของบริษัทฯ      
(QTC’s Equity IRR) 

ระยะเวลาคืนทุน
ของบริษัทฯ 

(QTC’s Payback 
Period) ล้านเหรียญสหรัฐ ล้านบาท 

ระดับความเชื่อมั่นที่ ร้อย
ละ 50 หรือ P(50) 

8.8 305.7 ร้อยละ 8.4 15.1 ปี 

ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 
75 หรือ P(75) 

6.7 232.4 ร้อยละ 7.6 15.9 ปี 

ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 
90 หรือ P(90) 

4.8 167.3 ร้อยละ 7.0 16.7 ปี 

ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 
99 หรือ P(99) 

1.6 56.9 ร้อยละ 5.7 18.3 ปี 

โดยตารางข้างต้นนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อแสดงข้อมลูที่ระดบัความเช่ือมัน่ตา่งๆ เทา่นัน้ เนื่องจาก OWL ได้วิเคราะห์
ว่าที่ระดบัความเช่ือมัน่ที่ร้อยละ 50 P(50) เป็นกรณีฐาน (Base Case) โดยจากประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้าน
เทคนิคให้กบัโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ OWL พบวา่ปริมาณของไฟฟา้ที่ผลติได้จากโครงการโรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทิตย์จะมีปริมาณที่เกินกวา่ประมาณการท่ี P(50) (สามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมของปริมาณไฟฟา้ที่จะผลติได้
ตามระดบัความเช่ือมัน่ตา่งๆ ได้ใน “เอกสารแนบ 3 มูลค่าหุน้สามญัเดิมของ GEPT ทีเ่หมาะสมตามประมาณการปริมาณ
ไฟฟา้ทีผ่ลิตไดที้ร่ะดบัความเชื่อมัน่ต่างๆ”) ที่ปรึกษาทางการเงินจึงได้ใช้มลูคา่ที่ประเมนิได้ที่ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 50 
P(50) เป็นมลูคา่ที่เหมาะสม 

ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยงัได้ท าการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมินราคาหุ้น
โดยใช้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ (Rm) และ ค่า Capacity Factor เฉลี่ยของโรงไฟฟ้า ที่ใช้ในการ
ประมาณการ จะได้ราคาหุ้นดงัแสดงในตาราง 

GEPT  
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ) 

ค่า Capacity Factor เฉลี่ยของโรงไฟฟ้า (ร้อยละ) 

18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 

อัตรา
ผลตอบแทน
เฉลี่ยของตลาด
หลักทรัพย์ฯ 
(Rm)  

12.7  9.1   9.3   9.5   9.8   10.0  

13.0  8.7   8.9   9.2   9.4   9.6  

13.2  8.4   8.6   8.8   9.1   9.3  

13.5  8.0   8.3   8.5   8.7   8.9  

13.7  7.7   7.9   8.2   8.4   8.6  
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จากการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) จะเห็นได้ว่าราคาหุ้นที่ค านวณได้จะมีค่าระหว่าง 7.7 – 10.0 
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 267.0 - 346.0 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ) 
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4.2  สรุปการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่จะเข้าท ารายการ โดยที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 
 จากการประเมินมลูคา่หุ้นสามญัเดิมของ GEPT ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดใน GEPM ที่ด าเนินการโครงการโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์บนพืน้ขนาดก าลงัการผลติติดตัง้ 220 เมกกะวตัต์ ในสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ โดยวิธีการ
ประเมินมลูคา่ตา่ง ๆ ตามที่แสดงไว้ในข้อ “4.1 การประเมินมลูคา่ยตุิธรรม (Fair Value) ของราคาหุ้นสามญัเดิม” สามารถ
สรุปมลูคา่ยตุิธรรมของหุ้นสามญัเดิมของ GEPT ที่บริษัทฯ จะเข้าท ารายการคือร้อยละ 15 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระ
แล้วของ GEPT ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

วิธีประเมินมูลค่าหุ้นสามัญเดมิที่จะเข้าท า
รายการ 

ราคาที่เหมาะสม 

ราคาที่ประเมินสูง / (ต ่า)  

กว่าราคาที่ได้มา 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
วิธีมลูคา่ตามบญัชี (Book Value Approach) 34.9 (229.3) (86.8) 
วิธีปรับมลูคา่ตามบญัชี (Adjusted Book Value) 34.9 (229.3) (86.8) 
วิธีเปรียบเทียบกบับริษัทท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรม
เดียวกนั (Market Comparables Approach) 

ไม่สามารถประเมินได ้

วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach): 

กรณีฐาน (Base Case) 305.7 41.5 15.7 
กรณีวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Case) 267.0 – 346.0 2.9 – 81.9 1.1 –31.0 

  
จากการประเมินมลูคา่ที่เหมาะสมของราคาหุ้นของ GEPT ทีบ่ริษัทฯ จะเข้าท ารายการจะได้มลูคา่ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 มูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นสามญัเดิมที่จะเข้าท ารายการจากทุกวิธีการประเมิน 
ร้อยละ 15 ของ GEPT 34.9 – 346.0 ล้านบาท 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การประเมินมลูค่าหุ้นของบริษัทที่จะเข้าท ารายการ ด้วยวิธีมูลค่าตาม

บัญชีและวิธีปรับมูลค่าตามบัญชี นัน้ไม่เหมาะสม เนื่องจากวิธีการดงักลา่วยงัมิได้สะท้อนถึงความสามารถในการท า
ก าไรของบริษัทที่จะเข้าท ารายการในอนาคต ซึ่งก าลงัด าเนินการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนพืน้ดิน 
อีกทัง้ บริษัทท่ีจะเข้าท ารายการยงัอยูใ่นขัน้ตอนการด าเนินการพฒันาโครงการ ดงันัน้ สถานะทางการเงินยงัมิได้สะท้อนถึง
สถานะทางการเงินท่ีควรจะเป็นเมื่อพฒันาโครงการแล้วเสร็จและเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ จึงท าให้การประเมินมลูคา่หุ้น
ด้วยวิธีนีม้ีความไมเ่หมาะสม 

การประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทที่จะเข้าท ารายการ ด้วยวิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ ในอุตสาหกรรม
เดียวกันนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ไมเ่หมาะสม เนื่องจากผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของ
บริษัท ที่จะเข้าท ารายการ ยงัมิได้สะท้อนถึงผลประกอบการและสถานะทางการเงินที่ควรจะเป็นเมื่อพฒันาโครงการแล้ว
เสร็จและเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งต่างกบับริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ ที่น าอตัราสว่นทางการเงินมาใช้
เปรียบเทียบ จะเป็นบริษัทที่มีผลการด าเนินงานเชิงพาณิชย์แล้ว จึงท าให้ไม่เหมาะสมที่จะประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี
เปรียบเทียบกบับริษัทท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั 

ส าหรับวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด นัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามีความเหมาะสม 
เนื่องจากค านงึถึงผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรของโครงการฯ ทกุเฟสของบริษัทท่ีจะเข้าท ารายการ 
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ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ  GEPT คือ วิธีมูลค่า
ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด มลูคา่หุ้นของบริษัทท่ีจะเข้าท ารายการ ที่ประเมินได้ตามวิธีการประเมินดงักลา่วได้ราคาหุ้น
ระหวา่ง 7.7 – 10.0 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 267.0 - 346.0 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ) ซึง่
สงูกว่าราคาได้มาซึ่งหุ้นสามญัเดิมของ GEPT ที่ 7.63 ล้านเหรียญสหรัฐ เท่ากบั 0.1 – 2.4 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 
2.9 – 81.9 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ) 

4.2.1  ความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการ  
ในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการลงนามในสญัญาจะซือ้จะขาย ลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และฉบบั

แก้ไขวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยในสญัญาจะซือ้จะขายดงักล่าว ได้มีการระบุให้มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคบัก่อน 
(Conditions Precedent) และเง่ือนไขบังคับภายหลงั (Conditions Subsequent) ต่างๆ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถลด
ความไมแ่นน่อนและความเสีย่งตา่งๆ จากการท่ีไมส่ามารถพฒันาโครงการฯ ได้แล้วเสร็จลงได้อยา่งมาก นอกจากนี ้อ้างอิง
จากร่างข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้น (Draft Shareholders’ Agreement) นัน้ ได้มีการให้ความคุ้มครองบริษัทฯ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสว่น
น้อย (Minority Interests) ใน GEPT ผา่นทางมติที่สงวนไว้ (Reserve Matters) อีกด้วย  

นอกจากนี ้ตามเง่ือนไขในการปรับราคาในสญัญาจะซือ้จะขายนัน้ ได้มีการระบุถึงการให้หุ้นหรือสิทธิประโยชน์
ทางการเงินของหุ้นของ GEPT เพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ หากมีผลตอบแทนการลงทนุของบริษัทฯ ต ่ากว่า ร้อยละ 8.0 อนัเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัเก่ียวกับสญัญากู้ยืมเงินในอนาคต ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่
อาจเกิดขึน้ในอนาคตตอ่บริษัทฯ ได้  

ในทางกลบักนั บริษัทฯ อาจต้องมีภาระที่จะต้องช าระเงินคา่ซือ้หุ้นเดิมของ GEPT เพิ่มเติมให้แก่ผู้จะขายหากมี
การเปลี่ยนแปลงอนัท าให้ผลตอบแทนการลงทนุของบริษัทฯ ปรับตวัเพิ่มขึน้กวา่ ร้อยละ 12.0 แต่ได้มีการจ ากดัมลูคา่มาก
สดุที่บริษัทฯ จะต้องช าระเพิ่มเติมให้กบัผู้จะขายที่ 1.879 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยระดบัของผลตอบแทนการลงทนุของบริษัท
ฯ ท่ีเพิ่มขึน้จนท าให้บริษัทฯ ต้องท าการช าระเงินเพิ่มเติมนัน้ อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ส าหรับการลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์บนพืน้ดิน โดยหากเกิดกรณีดงักล่าวบริษัทฯ ต้องท าการช าระเงินเพิ่มเติมให้กับผู้จะขายแล้ว ราคา
ได้มาซึง่หุ้นสามญัเดิมของ GEPT ในครัง้นีก็้ยงัเป็นราคาที่ต ่ากวา่ราคาเหมาะสมที่ประเมินได้อยู ่ 

ส าหรับการจ ากดัสดัสว่นในการเข้าลงทนุถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทอื่นๆ ที่ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้
ในเมียนมาร์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในร่างข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นนัน้ (สามารถศกึษาข้อจ ากดัการถือหุ้นเพิ่มเติมได้ใน 
“สรุปสาระส าคญัร่างข้อตกลงระหว่างผูถื้อหุน้” ในหวัข้อ “1.1.7 สรุปสาระส าคญัของสญัญาต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการไดม้า
ซ่ึงสินทรัพย์ในครั้งนี้”) จะท าให้บริษัทฯ ขาดอิสระในการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศที่มี
ศกัยภาพในการเติบโต อยา่งไรก็ตาม การเข้าท ารายการในครัง้นีจ้ะท าให้เกิดการเพิ่มพนูความรู้ความสามารถของบคุลากร
ของบริษัทฯ ซึง่จะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการด าเนินงานของโครงการฯ ตัง้แตใ่นช่วงพฒันาโครงการฯ ไปจนถึง ช่วงด าเนินการ
โครงการฯ จากที่ปรึกษาโครงการฯ และผู้ รับเหมาช่วง ซึง่เป็นผู้มีช่ือเสยีงเป็นท่ียอมรับและมีประสบการณ์ในระดบัสากลได้
อีกด้วย ซึ่งข้อดีดงักล่าวจะท าให้บริษัทฯ สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ในการที่จะขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัคงมีสิทธิที่จะถือหุ้นในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใน
เมียนมาร์ได้หากไมเ่กินกวา่ระดบัและในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้  
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ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้ช าระเงินให้แก่ผู้จะขายแล้ว จ านวน 3.75 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทา่กบั 133.19 ล้าน
บาท (ตามอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) เมื่อเทียบกับจ านวนเงินทัง้หมดที่ต้องช าระตามข้อตกลงที่ 7.63 ล้าน
เหรียญ หรือ 267.49 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) แล้ว พบว่าเงินที่ได้ช าระให้แก่ผู้จะขายไว้แล้ว 
คิดเป็นสดัสว่นถึง ร้อยละ 50 ของจ านวนเงินที่ต้องช าระทัง้หมด ซึ่งเป็นสดัสว่นที่สงู โดยมิได้เป็นไปตามเง่ือนไขในการเข้า
ท ารายการตามปกติ และท าให้เกิดความไมเ่ป็นธรรมกบับริษัทฯ ก่อให้เกิดคา่เสียโอกาสบนเงินที่บริษัทฯ ได้ช าระลว่งหน้า
ให้กบัคู่สญัญา ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ให้ข้อมลูว่าได้ท าการพิจารณาเง่ือนไขการเข้าท ารายการดงักลา่วนีอ้ย่างรอบ
ด้านแล้ว และเง่ือนไขดงักลา่วข้างต้นนีเ้กิดจากการเจรจาต่อรองอยา่งดีที่สดุของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึง่เง่ือนไขอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์กับบริษัทฯ เช่น เ ง่ือนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) และเ ง่ือนไขบังคับภายหลัง  (Conditions 
Subsequent) และการช าระเงินงวดที่ 4 (งวดสดุท้าย) ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดความ
ไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่างๆ จากการที่ไม่สามารถพฒันาโครงการฯ ได้แล้วเสร็จลงได้อย่างมาก รวมไปถึงการได้มาซึง่
ผลตอบแทนเพื่อชดเชยหากผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทฯ (QTC’s Equity IRR) ลดลงต ่ากว่าระดับที่ก าหนดตาม
เง่ือนไขการปรับราคา เป็นต้น (สามารถศึกษาเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Conditions Precedent) และเง่ือนไขบงัคบัภายหลงั 
(Conditions Subsequent) รวมถึงเ ง่ือนไขการปรับราคา และงวดการช าระเงิน เพิ่มเติมได้ใน หัวข้อ “1.1.7 สรุป
สาระส าคญัของสญัญาต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการไดม้าซ่ึงสินทรพัย์ในครัง้นี้”) 

แม้ว่าตามสญัญาจะซือ้จะขายหุ้นของ GEPT ในครัง้นี ้หากผู้จะขายไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน 
(Conditions Precedent) ต่างๆ ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเรียกร้องขอเงินที่ได้ช าระไว้ให้แก่ผู้จะ
ขายคืนได้ทัง้จ านวน นอกจากนี ้หากผู้จะขายไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัภายหลงั (Conditions Subsequent) 
ตา่งๆ ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทฯ สามารถเรียกร้องให้ผู้จะขายท าการรับซือ้หุ้นของ GEPT ที่บริษัทฯ ถือครองคืน
ได้ด้วยมลูคา่ตามที่บริษัทฯ ได้ช าระไปแล้วทัง้หมด หากแตผู่้จะขายมิได้มีการน าหลกัทรัพย์ใดๆ มาเพื่อค า้ประกนัการช าระ
เงินคืนหรือการรับซือ้หุ้นคืนจากบริษัทฯ มีเพียงการค า้ประกันส่วนบุคคล (Personal Guarantee) โดยผู้ ถือหุ้นขัน้สูงสุด 
(Ultimate Shareholders) ของผู้จะขายเพื่อรับรองการรับซือ้หุ้นคืนจากบริษัทฯ เทา่นัน้ ซึง่มิอาจบรรเทาความเสี่ยงในกรณี
ที่ผู้จะขายไม่ปฏิบตัิตามสญัญาได้ ซึ่งอาจท าให้บริษัทฯ อาจได้รับเงินคืนลา่ช้าหรือไม่ได้รับเงินคืน หากผู้จะขายไม่ปฏิบตัิ
ตามข้อตกลงในสญัญาในประเด็นนี ้อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดงักลา่วจะเกิดขึน้ต่อเมื่อไม่สามารถพฒันาโครงการฯ ได้
แล้วเสร็จ ซึง่จากความเห็นของที่ปรึกษากฏหมายของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นวา่การท่ีโครงการฯ ได้รับ MIC Permit แล้ว ซึง่ 
MIC Permit เป็นใบอนญุาตหลกัที่ส าคญัในการด าเนินการพฒันาโครงการฯ ในเมียนมาร์ และเป็นใบอนญุาตที่ใช้เวลานาน
ในการได้มา รวมถึงเป็นใบอนญุาตที่ต้องได้รับก่อนที่จะได้รับใบอนญุาตส าคญัอื่นๆ ซึ่งจะท าให้การเจรจากบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องต่างๆ รวมถึงสถาบนัการเงินเพื่อให้โครงการฯ สามารถพฒันาได้แล้วเสร็จมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึน้ จึงท า ให้
ความเสี่ยงที่จะพฒันาโครงการฯ ไม่แล้วเสร็จลดลงได้ สง่ผลให้ความเสี่ยงจากการที่ผู้จะขายจะไม่ปฏิบตัิตามสญัญาใน
เร่ืองการช าระเงินคืนบริษัทฯ หรือ การรับซือ้หุ้น GEPT คืนจากการท่ีพฒันาโครงการฯ ไมแ่ล้วเสร็จลดลงตามไปด้วยเช่นกนั 

ส าหรับแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ เฉพาะส่วนของทุน (Equity) ซึ่งได้รวมเงินให้การ
สนบัสนนุทางการเงินแก่โครงการฯ และภาระในการช าระเงินค่าซือ้หุ้นเดิมของ GEPT อนัจะเกิดจากการปรับตามจ านวน
สูงสุดที่จ ากัดไว้ จ านวนรวม 28.05 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 974.25 ล้านบาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ) บริษัทฯ จะใช้เงินสดภายในบริษัทฯ รวมไปถึงเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 
ของบริษัทฯ (QTC-W1) ซึง่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2560 
ซึง่มีราคาแปลงสภาพยงัต ่ากวา่ราคาตลาดของบริษัทฯ อยูม่าก โดยเมื่อรวมเงินสดคงเหลอืในบริษัทฯ กบัเงินสดรับจากการ
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แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วข้างต้นแล้ว จะมีมลูคา่รวมเทา่กบั 935.34 ล้านบาทซึง่ใกล้เคียงกบัขนาดสว่นของ
ทนุที่บริษัทฯ ต้องใช้ในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้เตรียมความพร้อมโดยการท าการเจรจากบัสถาบนัการเงินในประเทศเพื่อเตรียมเงินกู้ยมื
ไว้เพื่อเป็นแหลง่เงินทนุส ารองหากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิเกิดขึน้ไม่ทนัต่อความต้องการใช้เงินในการเข้าท า
รายการในครัง้นี ้และ/หรือ เกิดกรณีที่บริษัทฯ ต้องให้การสนบัสนนุทางการเงินกบัโครงการฯ เต็มจ านวนที่ระบไุว้ รวมไปถึง
มีการปรับราคาซือ้ขายตามที่ได้ระบไุว้ในสญัญาจะซือ้จะขายตามจ านวนสงูสดุที่จ ากดัไว้ โดยสามารถศึกษารายละเอียด
ของแหลง่เงินทนุท่ีจะใช้ท ารายการในครัง้นี ้เพิ่มเติมได้ในหวัข้อ “1.1.8 แหล่งเงินทนุทีใ่ช้ในการซ้ือสินทรพัย์” 
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ในการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ GEPT ในครัง้นี ้มีข้อดี ได้แก่ การกระจายความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจทีม่ี
ศกัยภาพ การเพิ่มความสามารถในการสร้างก าไรที่มีความมัน่คงและมีความเสี่ยงต ่าให้กับบริษัทฯ และ การเพิ่มความรู้
ความสามารถของบุคลากรของบริษัทฯ โดยมี ข้อด้อยและความเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ การเป็นผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย (Minority 
Shareholder) ใน GEPT ความเสีย่งที่เกิดจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ความเสีย่งจากการพฒันาโครงการฯ ไม่
ส าเร็จ ความเสี่ยงจากการไมส่ามารถเรียกช าระเงินคืนจากผู้จะขาย ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงด้านนโยบาย กฎหมาย
และการเมืองในเมียนมาร์ และความเสี่ยงจากการที่อายโุครงการฯ ยาวนานกว่าการรับประกันแผงโซล่าร์เซลล์ รวมถึงมี
เง่ือนไขที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขปกติในการช าระเงินส าหรับการเข้าท ารายการตามที่ได้กลา่วไว้แล้วข้างต้น (สามารถศึกษา
ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัข้อดี ข้อด้อยและความเสี่ยงตา่ง ๆ ได้ใน หวัข้อ “3.2 การเปรียบเทียบข้อดีและข้อดอ้ยของการเข้าท า
รายการ” และ สามารถศึกษาข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัความเหมาะสมของเง่ือนไขในการเข้าท ารายการในครัง้ของรายการ ได้
ในหวัข้อ “4.2.1 ความเหมาะสมของเงือ่นไขของรายการ”) 

อยา่งไรก็ตาม ราคาได้มาซึง่หุ้นสามญัเดิมของ GEPT ในครัง้นีม้ีราคาที่ต ่ากวา่ราคาที่เหมาะสมที่ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระประเมินได้ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินราคาที่เหมาะสมของหุ้นสามญัเดิมของ GEPT ตามสดัสว่นการ
เข้าลงทนุของบริษัทฯ  ได้ เทา่กบั 7.7 – 10.0  ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ เทา่กบั 267.0 – 346.0 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีย่น
เงินตราต่างประเทศ) โดยราคาที่เหมาะสมดงักล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินด้วยวิธีมลูค่าของ
กระแสเงินสดปัจจุบนัสทุธิ (Discounted Cash Flow) เพื่อใช้พิจารณาเปรียบเทียบกบัเงินลงทนุในการเข้าซือ้หุ้นสามญัเดิม
ของ GEPT จ านวน 7.63 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่จะเห็นวา่ราคาที่เหมาะสมนัน้ สงูกวา่ ราคาได้มาเทา่กบั 0.1 – 2.4 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือ เท่ากบั 2.9 – 81.9 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ)  หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 – 31.0  และมี
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทฯ (QTC’s Equity IRR) เท่ากับ ร้อยละ 8.4 และมีระยะเวลาคืนทุนของบริษัทฯ 
(QTC’s Payback Period) ที่ 15.1 ปี  เมื่อพิจารณารวมกบัข้อดีและประโยชน์ต่างๆ ที่บริษัทฯ จะได้รับโดยเปรียบเทียบกับ
ข้อด้อยและความเสีย่งของการเข้าท ารายการในครัง้นีแ้ล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การเข้าท ารายการซือ้หุ้น
สามญัเดิมของ GEPT ในครัง้นี ้เหมาะสม ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการเข้าท ารายการดงักลา่ว (สามารถศกึษาข้อมลู
สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพิ่มเติมได้ใน “บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)” หน้าที่ 10 ของ
รายงานฉบบันี)้ 

อนึ่ง ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผล
ประกอบ และความเห็นในประเด็นต่างๆ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้น าเสนอไว้ในรายงานฉบบันี ้อย่างไรก็ตามการ
ตดัสนิใจอนมุตัิหรือไมอ่นมุตัิการเข้าท ารายการในครัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 

บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรับรองว่าได้ท าหน้าที่ศึกษา 
และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ  และได้ให้เหตุผลบนพืน้ฐานของข้อมูลและการ
วิเคราะห์อยา่งเที่ยงธรรม โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของบริษัทฯ เป็นส าคญั 

 

 

ส่วนที่ 5 สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
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เอกสารแนบ 1 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินการงาน 

ของบริษัท ควิทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือบริษัท : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
  QTC Energy Public Company Limited 
ธุรกิจหลกั : ปัจจบุนั บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยหม้อแปลงไฟฟำ้ตำมค ำสัง่ซือ้ของลกูค้ำทัง้ในและ

ตำ่งประเทศ รวมถึงให้บริกำรงำนตรวจสอบเช็คสภำพและบ ำรุงรักษำหม้อแปลงไฟฟำ้  

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 2/2 ซอย กรุงเทพกรีฑำ 8 แยก 5 แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ  กรุงเทพฯ 
โทรศพัท์ : 0-2379-3089-92 
โทรสำร : 0-2379-3097 
ทนุจดทะเบียน : 270,000,000.00 บำท 
  แบง่เป็นหุ้นสำมญั  270,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 
ทนุท่ีช ำระแล้ว : 270,000,000.00 บำท 
  แบง่เป็นหุ้นสำมญั 270,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 
 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเป็นมา  
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยหม้อแปลงไฟฟำ้ทัง้ในและตำ่งประเทศ รวมถึงงำนบริกำรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัหม้อ

แปลงไฟฟ้ำ เช่น กำรตรวจเช็คสภำพและบ ำรุงรักษำตำมก ำหนดเวลำ และในปี 2558 บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทย่อย คือ บริษัท 
คิวทีซี ปำนโก จ ำกดั เพื่อประกอบธุรกิจผลติและจดัจ ำหนำ่ยหม้อแปลงไฟฟำ้ที่ประเทศลำว  ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัท
ยอ่ยคือ บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพำเวอร์ จ ำกดั และบริษัทร่วมคือ บริษัท พีพีดบับลวิอี จ ำกดั เพื่อประกอบธุรกิจผลติไฟฟำ้และ
ด้ำนพลงังำน 
 
2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ในปัจจบุนับริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยหม้อแปลงไฟฟำ้รวมถึงงำนบริกำรท่ีเก่ียวข้องกบัหม้อแปลงไฟฟำ้ และ
ธุรกิจด้ำนพลงังำนอื่นๆ ซึง่มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 

ด ำเนินกำรโดย บริษัทฯ และ บริษัท คิวทีซี ปำนโก จ ำกดั โดยบริษัทฯ มีสดัสว่นกำรถือหุ้นใน บริษัท คิวทีซี ปำน
โก จ ำกัด ร้อยละ 85.00 ของจ ำนวนหุ้ นที่ออกและช ำระแล้ว  ซึ่งด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยหม้อแปลงไฟฟ้ำรวมถึง
บ ำรุงรักษำและตรวจสภำพหม้อแปลงไฟฟ้ำ โดยกลุ่มลูกค้ำสำมำรถจ ำแนกได้ 2 กลุ่มหลัก คือ 1) ลูกค้ำในประเทศ 
ประกอบด้วย กลุม่ลกูค้ำภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ กลุม่ผู้ รับเหมำโครงกำร กลุม่ตวัแทนจ ำหน่ำย และกลุม่ลกูค้ำประเภทเจ้ำของ
โครงกำรหรือโรงงำนอตุสำหกรรม 2) ลกูค้ำตำ่งประเทศ ประกอบด้วย กลุม่ตวัแทนจ ำหนำ่ย และกลุม่ผู้ รับเหมำโครงกำร  
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(2) ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและด้านพลังงาน  

ด ำเนินกำรโดย บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพำเวอร์ จ ำกดั (“QTCGP”) และ บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ำกดั (“PPWE”) 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ตำมล ำดับ โดยบริษัทฯ มีสดัส่วนกำรถือหุ้นใน QTCGP และ PPWE ร้อยละ 
100.00 และร้อยละ 50.00 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและช ำระแล้ว ตำมล ำดบั โดยบริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยำยกำรลงทนุในธุรกิจผลิต
ไฟฟ้ำ เพื่อเป็นกำรสนบัสนนุนโยบำยภำครัฐ เร่ืองควำมมัน่คงด้ำนพลงังำน และกำรสง่เสริมกำรใช้พลงังำนที่สะอำดเป็นมิตร
กบัสิ่งแวดล้อม บริษัทมีแผนงำนที่ขยำยธุรกิจพลงังำนทดแทนในอีกหลำยโครงกำร ซึ่งได้มีกำรศึกษำและเตรียมควำมพร้อม
เพื่อรองรับกำรลงทุนดงักล่ำว นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัคงมุ่งพฒันำบุคลำกร เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำร
ด ำเนินงำน รวมถึงกำรเลอืกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทนัสมยัเข้ำมำช่วยเพิ่มประสทิธิภำพในกำรท ำงำนตอ่ไปในอนำคต 

 

2.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทยอ่ย 2 แหง่ คือ บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพำเวอร์ จ ำกดั และ บริษัท คิวทีซี ปำนโก จ ำกดั 
และถือหุ้นในบริษัทร่วม 1 แห่ง คือ บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ำกดั โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดงักลำ่วข้ำงต้นในสดัสว่นร้อยละ 
100.00 ร้อยละ 85.00 และ ร้อยละ 50.00 ตำมล ำดบั  

 
 
ข้อมลูโดยสรุปของบริษัทในกลุม่ทัง้ 4 บริษัท มี ดงันี ้

บริษัท 
ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

สิทธิการออก
เสียง 
(%) 

การประกอบธุรกิจ 

1. ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยหม้อแปลงไฟฟำ้ 
1.1 บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
1.2  บจ.คิวทีซี ปำนโก 

2. ธุรกิจผลิตไฟฟำ้และด้ำนพลงังำน 
2.1  บจ.คิวทีซี โกลบอล เพำเวอร์ 
2.2  บจ.พีพีดบับลิวอี 

 
270.00 
20.00 

 
140.00 

1.00 

 
- 

85.00 
 

100.00 
50.00 

 
- 

85.00 
 

100.00 
50.00 

 
ธุรกิจผลิตและจ ำหนำ่ยหม้อแปลงไฟฟำ้ในประเทศ
ธุรกิจผลิตและจ ำหนำ่ยหม้อแปลงไฟฟำ้ที่ประเทศลำว 
 
ธุรกิจผลิตไฟฟำ้และพลงังำนอ่ืนๆ 
ธุรกิจด้ำนพลงังำน 

 
2.4 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ จ ำแนกตำมกลุม่ธุรกิจ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2559 มีรำยละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

 

บจ.พีพีดบับลิวอ ี
ถือหุ้น 05 % 

บจ. คิวทีซี ปำนโก 
ถือหุ้น 85% 

บจ. คิวทีซี โกลบอล เพำเวอร์ 
 ถือหุ้น 100% 

บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
ทนุจดทะเบียน 270  ล้ำนบำท

บำท  
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยได้จำกกำรขำยหม้อแปลงไฟฟำ้             

รำยได้จำกกำรขำยในประเทศ             
(1) หน่วยงำนรัฐและรัฐวิสำหกิจ 189.58 24.70% 336.54 27.38% 90.03 16.95% 
(2) ตวัแทนจ ำหน่ำย 18.05 2.35% 15.91 1.29% 14.36 2.70% 
(3) เอกชน 348.21 45.36% 738.96 60.12% 298.91 56.27% 
รวมรำยได้จำกกำรขำยในประเทศ 555.84 72.41% 1,091.41 88.79% 403.3 75.92% 
รำยได้จำกกำรขำยตำ่งประเทศ       
(1) ตวัแทนจ ำหน่ำย 83.23 10.84% 67.33 5.48% 82.47 15.52% 
(2) เอกชน 104.76 13.65% 40.25 3.27% 27.32 5.14% 
รวมรำยได้จำกกำรขำยตำ่งประเทศ 187.99 24.49% 107.58 8.75% 109.79 20.67% 
รวมรำยได้จำกกำรขำยหม้อแปลงไฟฟำ้ 743.83 96.89% 1,198.99 97.54% 513.09 96.59% 

รำยได้จำกกำรขำยวตัถดุบิ 7.16 0.93% 10.58 0.86% 5.25 0.99% 
รวมรายได้จากการขาย 750.99 97.83% 1,209.57 98.40% 518.34 97.57% 
รำยได้จำกกำรบริกำร 16.68 2.17% 19.63 1.60% 12.89 2.43% 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 767.67 100.00% 1,229.2 100.00% 531.23 100.00% 

 
3. ผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 เท่ำกับ 270,000,000.00 ล้ำนบำท และทุนช ำระแล้ว
เทำ่กบั 270,000,000.00 ล้ำนบำท ที่มลูคำ่หุ้นทีต่รำไว้เทำ่กบั 1.00 บำทตอ่หุ้น โดยรำยช่ือผู้ ถือหุ้น 10 รำยแรกของบริษัทฯ 
ณ ปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้น วนัท่ี 3 เมษำยน 2560 มีดงันี ้ 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัที่ 3 เมษายน 2560 
ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 1.1 นำยสถิตย์ ลิม่พงศ์พนัธุ์          73,000,000  27.04 
  1.2 Mr.Chanthanome Phommany          42,500,000  15.74 
  1.3 Mr.Thatnakhone Thammavong          42,500,000  15.74 
  รวมจ านวนหุ้นที่ถอืโดยกลุ่มนักลงทุน 158,000,000 58.52 
2 กลุม่นำยพลูพิพฒัน์ ตนัธนสนิ   

  2.1  น.ส.ศศิกำญจน์ ตนัธนสนิ          22,000,000  8.15 
  2.2  นำยพชัรพงศ์  ตนัธนสนิ 716,000 0.27 
  2.3  นำงอลศิรำ   เจริญวำนิช 602,600 0.22 
  2.4  นำยพลูพิพฒัน์ ตนัธนสนิ 598,600 0.22 

  รวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 23,917,200 8.86 
3 นำยวิชำญ วชิรพงศ์ 18,015,400  6.67 
4 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 12,000,000 4.44 
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 11,638,500  4.31 
6 นำยนวพล สวนใจเย็น 6,250,000 2.31 
7 น.ส. วรรณี  บญุยสริิวฒัน์ 2,522,000 0.93 
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ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัที่ 3 เมษายน 2560 
ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 
8 นำยสยำม  สวุฒันำงกรู 2,000,000 0.74 
9 นำยชยัวิทย์  อรุณเนตรทอง 2,000,000 0.74 
10 พล.ต.ต. วิสน ุปรำสำททองโอสถ 1,649,600 0.61 
  ผู้ ถือหุ้นรำยอื่น             32,007,300 11.85 
  รวม 270,000,000 100.00 

ที่มำ: บริษัทฯ 
 

4. คณะกรรมการบริษัทฯ 
รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัทฯ ณ วนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ 2560 มีจ ำนวน 7 ทำ่น ดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยเกริกไกร  จีระแพทย์ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 
2. นำยพลูพิพฒัน์ ตนัธนสนิ กรรมกำร 
3. นำยเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร กรรมกำร 
4. นำยณฐัพล ลลีำวฒันำนนัท์ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

5. นำยพลรชฎ เปียถนอม   กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
6. นำงวสรำ โชติธรรมรัตน์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

7. ดร. กมล  ตรรกบตุร  กรรมกำรอิสระ 
 ที่มำ: บริษัทฯ  

 
5. สรุปรายการส าคัญในงบการเงนิ และการวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

▪ งบแสดงฐานะการเงนิ 
ตำรำงแสดงรำยกำรงบดลุของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 – 2559  

งบการเงนิรวม 2557 2558 2559 
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์             
สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 86.24 12.10 93.56 8.75 98.65 8.08 
เงินลงทนุชัว่ครำว1 0.11 0.02 20.00 1.87 221.87 18.17 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 149.16 20.93 470.44 44.01 235.23 19.27 
ลกูหนีอ่ื้น - - - - 0.40 0.03 
สินค้ำคงเหลือ 136.29 19.12 155.28 14.53 207.54 17.00 
ภำษีมลูคำ่เพิ่มรอเรียกคืน 1.93 0.27 - - 7.70 0.63 
คำ่ใช้จำ่ยลว่งหน้ำ - - 6.95 0.65 4.68 0.38 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 9.26 1.30 5.11 0.48 6.86 0.56 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 382.98 53.73 751.33 70.29 782.94 64.13 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             
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งบการเงนิรวม 2557 2558 2559 
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินฝำกธนำคำรที่มีข้อจ ำกดัในกำรใช้ 0.77 0.11 - - - - 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - - - - - 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม - - - - - - 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม - - - - 17.00 1.39 
เงินลงทนุอ่ืน 0.05 0.01 0.05 0.00 0.05 0.00 
เงินมดัจ ำส ำหรับศกึษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรลงทนุที่
สำมำรถเรียกคืนได้ 

- - - - 81.11 6.64 

ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สทุธิ 323.42 45.37 308.63 28.87 307.20 25.16 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.11 0.30 4.13 0.39 6.54 0.54 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 3.44 0.48 4.81 0.45 23.92 1.96 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น - - - - 2.04 0.17 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 329.80 46.27 317.62 29.71 437.86 35.87 
รวมสินทรัพย์ 712.78 100.00 1,068.95 100.00 1,220.80 100.00 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น             
หนีสิ้นหมุนเวียน             

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกธนำคำร 66.68 9.35 215.12 20.12 311.06 25.48 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 66.17 9.28 164.56 15.39 108.38 8.88 
เจ้ำหนีอ่ื้น 3.05 0.43 5.22 0.49 6.27 0.51 
เงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 24.68 3.46 18.08 1.69 - - 
หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปี 

3.63 0.51 4.06 0.38 2.71 0.22 

ภำษีเงินได้ค้ำงจำ่ย 12.93 1.81 29.23 2.73 - - 
คำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย 12.37 1.74 24.95 2.33 15.39 1.26 
เงินรับลว่งหน้ำจำกลกูค้ำ 3.76 0.53 3.76 0.35 7.25 0.59 
ภำษีมลูคำ่เพิ่มค้ำงจำ่ย - - 11.21 1.05 - - 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 5.77 0.81 8.99 0.84 5.22 0.43 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 199.02 27.92 485.17 45.39 456.28 37.38 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน             

เงินกู้ยืมระยะยำว - สทุธิ 19.52 2.74 0.75 0.07 - - 
หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน - สทุธิ 3.55 0.50 5.49 0.51 2.75 0.23 
หนีส้ินตำมภำผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน 2.57 0.36 4.28 0.40 4.11 0.34 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 25.64 3.60 10.51 0.98 6.86 0.56 
รวมหนีสิ้น 224.66 31.52 495.69 46.37 463.14 37.94 
ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทนุเรือนหุ้น 200.00 28.06 270.00 25.26 270.00 22.12 
ทนุออกจ ำหน่ำยและช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว 200.00 28.06 200.00 18.71 270.00 22.12 
สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 45.94 6.45 45.94 4.30 304.94 24.98 
ก ำไรสะสม             
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งบการเงนิรวม 2557 2558 2559 
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
- จดัสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย 20.00 2.81 20.00 1.87 20.00 1.64 
- ยงัไมไ่ด้จดัสรร 222.19 31.17 303.93 28.43 159.40 13.06 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นผู้ ถือหุ้น - - 0.36 0.03 0.35 0.03 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 488.12 68.48 570.23 53.34 754.69 61.82 
สว่นได้เสยีที่ไมอ่ยูใ่นอ ำนำจควบคมุในบริษัทยอ่ย - - 3.04 0.28 2.97 0.24 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  488.12 68.48 573.26 53.63 757.67 62.06 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 712.78 100.00 1,068.95 100.00 1,220.80 100.00 

1/  เงินลงทนุชัว่ครำวได้แก่ เงินลงทนุชัว่ครำวในกองทนุเปิดทัง้จ ำนวน   

▪ ตำรำงแสดงรำยกำรงบก ำไรขำดทนุ ส ำหรับงวดปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 – 2559  
งบการเงนิรวม 2557 2558 2559 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายและบริการ             
รำยได้จำกกำรขำย 743.83 97.81 1,209.57 98.40 518.34 97.57 
รำยได้จำกกำรบริกำร 16.68 2.19 19.63 1.60 12.89 2.43 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 760.50 100.00 1,229.20 100.00 531.23 100.00 
ต้นทุนขายและบริการ             
ต้นทนุขำย (565.14) (74.31) (924.77) (75.23) (493.53) (92.90) 
ต้นทนุบริกำร (15.01) (1.97) (11.64) (0.95) (10.02) (1.89) 
รวมต้นทุนขายและบริการ (580.15) (76.29) (936.41) (76.18) (503.56) (94.79) 
ก าไรขัน้ต้น 180.35 23.71 292.79 23.82 27.67 5.21 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน 4.41 0.58 (0.65) (0.05) 1.72 0.32 
รำยได้อ่ืน 7.96 1.05 6.25 0.51 6.60 1.24 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 192.73 25.34 298.38 24.27 35.99 6.78 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย (39.89) (5.24) (53.22) (4.33) (36.31) (6.83) 
คำ่จำ่ยในกำรบริหำร (75.46) (9.92) (86.70) (7.05) (91.14) (17.16) 
รวมค่าใช้จ่าย (115.35) (15.17) (139.92) (11.38) (127.44) (23.99) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 77.38 10.17 158.46 12.89 (91.45) (17.21) 
สว่นแบง่ขำดทนุของบริษัทร่วมตำมวิธีสว่นได้เสยี - - - - (0.50) (0.09) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 77.38 10.17 158.46 12.89 (91.95) (17.31) 
ต้นทนุทำงกำรเงิน (7.54) (0.99) (8.77) (0.71) (7.76) (1.46) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 69.84 9.18 149.69 12.18 (99.71) (18.77) 
ผลประโยชน์ภำษีเงินได้ (ภำษีเงินได้) (14.54) (1.91) (31.14) (2.53) 19.11 3.60 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 55.30 7.27 118.55 9.64 (80.59) (15.17) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น             
รำยกำรที่ไมส่ำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหมเ่ข้ำไปไว้ในงบ
ก ำไรหรือขำดทนุภำยหลงั 

            

ขำดทนุจำกประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (0.59) (0.08) (1.06) (0.09) - - 
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งบการเงนิรวม 2557 2558 2559 
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยกำรที่สำมำรถจดัประเภทใหมเ่ข้ำไปไว้ในก ำไรหรือ
ขำดทนุภำยหลงั 

            

ผลตำ่งของอตัรำและเปลี่ยนจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน - - 0.36 0.03 0.00 0.00 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิจากภาษี
เงนิได้ 

(0.59) (0.08) (0.70) (0.06) 0.00 0.00 

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี 54.70 7.19 117.85 9.59 (80.59) (15.17) 
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้พืน้ฐาน             
ก ำไร (ขำดทนุ) (บำทตอ่หุ้น) 0.28   0.59   (0.34)   
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั (ล้ำนหุ้น) 200.00   200.00   238.25   

 

▪ ตำรำงแสดงรำยกำรงบกระแสเงินสด ส ำหรับงวดปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 – 2559  
งบการเงนิรวม 2557 2558 2559 

(ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ)  
ล้านบาท ล้านบาท  ล้านบาท  

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 59.54 (39.77) 11.53 
เงินสดสทุธิมำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (31.69) (40.06) (342.74) 
เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (58.98) 86.71 336.31 
ผลตำ่งจำกกำรเปลี่ยนแปลงคำ่งบกำรเงินของบริษัยอ่ยที่
เป็นเงินตรำตำ่งประเทศ 

- 0.45 (0.00) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ (31.12) 7.32 5.09 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 1 
มกราคม 

117.36 86.24 93.56 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด 86.24 93.56 98.65 
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ       

รำยกำรที่ไมใ่ชเ่งินสด       
ซือ้สินทรัพย์ตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิ 3.15 5.60 - 

 

▪ อตัรำสว่นทำงกำรเงินของบริษัทฯ  
อัตราส่วนทางการเงนิ 2557 2558 2559 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 1.92 1.55 1.72 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 1.18 1.20 1.22 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เทำ่) 0.28 (0.12) 0.02 
อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ (เทำ่) 5.31 3.87 1.45 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 68.72 94.37 252.32 
อตัรำสว่นหมนุเวียนสนิค้ำคงเหลือ (เทำ่) 3.84 6.18 2.62 
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วนั) 95.14 59.10 139.45 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 2557 2558 2559 
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนี ้ (เทำ่) 6.68 6.76 3.14 
ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 54.64 54.02 116.22 
Cash Cycle  (วนั) 109.20 99.45 275.54 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
อตัรำก ำไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 23.71 23.82 5.21 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ร้อยละ) 8.55 12.44 (18.78) 
อตัรำก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 7.15 9.60 (14.94) 
อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร (ร้อยละ) 91.61 (26.02) (11.55) 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 11.48 20.72 (12.11) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)  
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) 7.63 11.10 (7.04) 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) 29.30 51.66 (12.27) 
อตัรำหมนุของสินทรัพย์  (เทำ่) 1.07 1.16 0.47 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)  
อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น   (เทำ่) 0.46 0.86 0.61 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้  (เทำ่) 15.32 22.64 (6.33) 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เทำ่) 0.45 (0.39) 0.07 
ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุ้น (บำทตอ่หุ้น) 0.28 0.59 (0.34) 
มลูคำ่ตำมบญัชตีอ่หุ้น (บำทตอ่หุ้น) 2.44 2.87 3.18 

ที่มำ: แบบ 56-1 ของบริษัทฯ 
 

การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ   

ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปี 2557 บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนรวม 55.30 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 19.14 ล้ำนบำท จำกปี 2556 ที่
มีก ำไรสทุธิจ ำนวน 74.43 ล้ำนบำท เป็นผลให้อตัรำก ำไรสทุธิลดลงจำกร้อยละ 9.26 เป็นร้อยละ 7.27 เนื่องจำกรำยได้จำกกำร
ขำยสว่นใหญ่เป็นกำรขำยให้แก่ลกูค้ำภำคเอกชนและตวัแทนจ ำหน่ำย ซึ่งเป็นกลุม่ที่มีอตัรำก ำไรต ่ำ จำกกำรแขง่ขนัทีค่อ่นข้ำง
สงู 

 ปี 2558 บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนรวม 118.55 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 63.26 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้
ร้อยละ 114.40 และอัตรำก ำไรสุทธิเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 9.64 เนื่องจำกในปี 2558 รำยได้จำกกำรขำยแก่กลุ่มภำครัฐและ
รัฐวิสำหกิจเพิม่ขึน้กวำ่ปีก่อนหน้ำ และลกูค้ำกลุม่ดงักลำ่วเป็นกลุม่ลกูค้ำที่มีอตัรำก ำไรสงูกวำ่ภำคเอกชน  

ส ำหรับงวดปี 2559 บริษัทฯ มีขำดทุนสทุธิเท่ำกับ 80.59 ล้ำนบำท ก ำไรสทุธิลดลงจำกปีก่อนหน้ำจ ำนวน 199.14 
ล้ำนบำท คิดเป็นลดลงร้อยละ 167.98 และอตัรำขำดทนุสทุธิเทำ่กบัร้อยละ 15.17 จำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรขำย ท ำให้
ปริมำณกำรผลติลดลง เป็นผลให้ต้นทนุตอ่หนว่ยคงที่สงูขึน้  
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▪ รายได้ 

ปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจ ำนวน 803.88 ล้ำนบำท และ 760.50 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั รำยได้ลดลงจ ำนวน 43.38 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.40 จำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรขำย เป็นผลจำก
ควำมผนัผวนทำงด้ำนกำรเมือง ท ำให้ภำครัฐและภำคเอกชนมีกำรชลอกำรลงทนุในโครงกำรตำ่งๆ  

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,229.20 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2557 จ ำนวน 468.69 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.63 โดยรำยได้ที่เพิ่มขึน้ในปี 2558 เกิดจำกรำยได้จำกกำรขำยหม้อแปลงแก่หน่วยงำนรัฐและ
รัฐวิสำหกิจ และภำคเอกชนท่ีเพิ่มขึน้ เป็นผลจำกกำรขยำยกำรลงทนุในโครงกำรพลงังำนทดแทนทัง้ภำครัฐและเอกชน  

ส ำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 531.23 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 697.97 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 56.78 เกิดจำกกำรแขง่ขนัทำงกำรตลำดที่เพิ่มสงูขึน้และกำรลงทนุในโครงกำรพลงังำนทำงเลอืกมีกำรชลอตวัลง    
 
▪ ต้นทุนในการขายและบริการ 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตรำก ำไรขัน้ต้นคือ สดัส่วนกำรขำยหม้อแปลงให้ลูกค้ำแต่ละประเภท โดยลูกค้ำที่เป็น
หน่วยงำนภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ จะเป็นกลุ่มลูกค้ำที่บริษัทฯ ได้รับอัตรำก ำไรขัน้ต้นสูงที่สุด รองลงมำเป็นลูกค้ำตวัแทน
จ ำหน่ำยตำ่งประเทศ เนื่องจำกกลุม่ลกูค้ำดงักลำ่ว สัง่ซือ้ทีละจ ำนวนมำก ท ำให้ต้นทนุกำรผลิตตอ่หนว่ยต ่ำกวำ่ลกูค้ำประเภท
เอกชน อีกปัจจยัที่ส ำคญัคือ ต้นทนุรำคำวตัถดุิบหลกั ซึ่งสว่นใหญ่จะเป็นวตัถดุิบที่มีผู้ผลิตน้อยรำย และรำคำขำยปรับตวัตำม
อปุสงค์และอปุทำนของตลำดโลก จึงท ำให้ต้นทนุคำ่วตัถดุิบคอ่นข้ำงมีควำมผนัผวนท่ีสงู 

ต้นทนุในกำรขำยและบริกำรปี 2556 และ 2557 มีจ ำนวน 592.42 ล้ำนบำท และ 580.15 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็นร้อย
ละ 73.70 และร้อยละ76.29 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั ท ำให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ลดลง ซึ่งเป็นผลจำกปริมำณกำร
ผลติทีล่ดต ่ำลง ท ำให้ต้นทนุตอ่หนว่ยคงที่สงูขึน้ ประกอบกบัรำคำวตัถดุิบบำงรำยกำรมีกำรปรับตวัเพิ่มขึน้ในปี 2557  

ต้นทนุในกำรขำยและบริกำรเพิ่มขึน้ในปี 2558 เป็น 936.41 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.18 ของรำยได้รวม โดย
สดัสว่นดงักลำ่วใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้ำ เป็นผลให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้เล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.11 ถึงแม้วำ่ปี 
2558 บริษัทฯ มีกำรผลติที่เพิ่มขึน้สง่ผลให้ต้นทนุคงที่ตอ่หนว่ยลดลง อยำ่งไรก็ตำม รำคำวตัถดุิบหลกับำงรำยกำรมีกำรปรับตวั
สงูขึน้ ท ำให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ไมเ่ปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั   

ต้นทนุในกำรขำยและบริกำรส ำหรับงวดปี 2559 เท่ำกบั 503.56 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.79 ของรำยได้รวม 
ท ำให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นลดลงจำกร้อยละ 23.82 เป็นร้อยละ 5.21 เป็นผลจำกปริมำณกำรผลิตที่ลดลง โดยเฉพำะกลุม่ลกูค้ำรัฐ
และรัฐวิสำหกิจ สง่ผลให้ต้นทนุกำรผลติตอ่หนว่ยสงูขึน้  

 
▪ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรปี 2556 และ 2557 เท่ำกับ 109.95 ล้ำนบำท และ 115.35 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
คำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่วเพิ่มขึน้ 5.41 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.92 จำกคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยบำงรำยกำรเพิ่มขึน้ เช่น คำ่ใช้จ่ำย
ในกำรสง่ออก คำ่ใช้จ่ำยด้ำนกำรตลำด และกำรตัง้ส ำรองหนีส้งสยัจะสญู เป็นต้น  
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คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรปี 2558 เทำ่กบั 139.92 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 24.58 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.31 
จำกปริมำณขำยที่ปรับตวัสงูขึน้ เป็นผลให้คำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำน ค่ำใช้จ่ำยกำรตลำด ค่ำขนสง่ และบรรจุภณัฑ์ มีจ ำนวน
เพิ่มขึน้   

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรปี 2559 เทำ่กบั 127.44 ล้ำนบำท ลดลง 12.48 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 8.92 เป็น
ผลมำจำกปริมำณขำยที่ลดลง ท ำให้คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย เช่น คำ่บรรจภุณัฑ์ คำ่ขนสง่ และคำ่ทดสอบหม้อแปลงลดลง  

 
▪ ต้นทุนทางการเงนิ 

บริษัทฯ มีต้นทนุทำงกำรเงิน ซึง่รำยกำรดงักลำ่วเป็นดอกเบีย้จำกเงินกู้ยืมจำกธนำคำรทัง้ระยะสัน้และระยะยำว และ
หนีส้นิภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงินระยะยำว ในปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทฯ มีต้นทนุทำงกำรเงินรวมทัง้สิน้ 6.94 ล้ำนบำท และ 
7.54 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 0.60 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.59 เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรเบิกใช้ตัว๋สญัญำใช้เงิน
เพิ่มขึน้จ ำนวน 20 ล้ำนบำท ปี 2558 บริษัทฯ มีต้นทนุทำงกำรเงินรวม 8.77 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนหน้ำจ ำนวน 1.23 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.30 จำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกธนำคำรทัง้สิน้รวม 148.44 ล้ำนบำท ปี 2559 บริษัทฯ 
มีต้นทนุทำงกำรเงินรวม 7.76 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนหน้ำจ ำนวน 1.01 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 11.49 จำกกำรลดลงของ
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรจ ำนวน 18.83 ล้ำนบำท เป็นผลจำกในปี 2559 บริษัทฯ ช ำระคืนหนีส้นิระยะยำวจำกธนำคำรทัง้
จ ำนวนและไมม่ีกำรกู้ยืมเพิ่มเติม  

 
ฐำนะทำงกำรเงิน 
▪ สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิน้ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 และ ณ 31 ธันวำคม 2559  เท่ำกับ 735.84 ล้ำนบำท 
712.78 ล้ำนบำท 1,068.95 ล้ำนบำท และ 1,220.80 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึง่มีรำยละเอียดดงันี ้

ลกูหนีก้ำรค้ำ 

  
ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลกูหนีก้ำรค้ำ (ลกูค้ำทัว่ไป)             
ลกูหนีย้งัไมค่รบก ำหนดช ำระ 77.63 52.05 327.56 69.63 111.54 47.41 
ลกูหนีเ้กินก ำหนดช ำระ             
-  น้อยกวำ่ 3 เดือน 60.59 40.62 128.10 27.23 110.70 47.06 
-  มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 3.40 2.28 9.30 1.98 9.11 3.87 
-  มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 4.55 3.05 4.65 0.99 3.20 1.36 
-  มำกกวำ่ 12 เดือน ขึน้ไป 8.67 5.81 11.18 2.38 19.12 8.13 
หกั: คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (8.67) (5.81) (11.16) (2.37) (19.12) (8.13) 
ลกูหนีก้ำรค้ำ (ลกูค้ำทัว่ไป) - สทุธิ 146.17 98.00 469.62 99.83 234.55 99.71 
ลกูหนีก้ำรค้ำ (บริษัทที่เก่ียวข้อง)             
ลกูหนีย้งัไมค่รบก ำหนดช ำระ 1.83 1.23 0.82 0.17 0.32 0.13 
ลกูหนีเ้กินก ำหนดช ำระ       
-  น้อยกวำ่ 3 เดือน - - - - 0.37 0.16 
-  มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน - - - - - - 
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ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

-  มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - - - - - 
-  มำกกวำ่ 12 เดือน ขึน้ไป 1.15 0.77 - - - - 
หกั: คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - - - - - - 
ลกูหนีก้ำรค้ำ (บริษัทที่เก่ียวข้อง) - สทุธิ 2.99 2.00 0.82 0.17 0.68 0.29 
รวมลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 149.16 100.00 470.44 100.00 235.23 100.00 

หมำยเหต:ุ ระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลกูค้ำของบริษัทฯ มีตัง้แต่ 30 วนัถึง 90 วนั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับกำรวิเครำะห์ลกูค้ำโดยค ำนึงถึงศกัยภำพในกำร
ช ำระหนีข้องลกูค้ำเป็นส ำคญั  

ลกูหนีก้ำรค้ำสว่นใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นลกูหนีท้ี่ค้ำงช ำระไม่เกิน 3 เดือน เกิดขึน้จำกกำรที่บริษัทฯ ยงัไม่สำมำรถ
เรียกเก็บเงินได้ เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงรอให้ถึงงวดกำรวำงบิลและชระเงินของลกูค้ำ และจำกกรที่ลกูค้ำเอกชนส่วนใหญ่ของ
บริษัทฯ เป็นลกูค้ำประเภทรับเหมำงำนระบบไฟฟำ้ที่ซือ้หม้อแปลงไฟฟำ้ของบริษัทฯ ไปติดตัง้ในโครงกำรตำ่งๆ ดงันัน้ กำรช ำระ
เงินคำ่สนิค้ำให้แก่บริษัทฯ จึงขึน้อยูก่บัเวลำที่ลกูค้ำสำมำรถเรียกเก็บเงินจำกผู้วำ่จ้ำง  

ปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทฯ มีลกูหนีก้ำรค้ำสทุธิจ ำนวน 126.07 ล้ำนบำท และ 149.16 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 23.09 
ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 18.31 สว่นใหญ่เป็นลกูหนีเ้กินก ำหนดช ำระไมเ่กิน 3 เดือน   

ปี 2558 บริษัทฯ มีลกูหนีก้ำรค้ำสทุธิจ ำนวน 470.44 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 321.28 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 215.39 เป็น
ผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของยอดขำย  

ปี 2559 บริษัทฯ มีลกูหนีก้ำรค้ำสทุธิรวมจ ำนวน 235.23 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 235.20 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 จำกกำรลดลงของยอดขำย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีลกูหนีก้ำรค้ำที่ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 12 เดือนขึน้ไปมำกขึน้ 
เป็นผลให้บริษัทฯ ต้องตัง้ส ำรองหนีส้งสยัจะสงูเพิ่มขึน้จำกปีก่อนหน้ำ  

 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม 

บริษัทฯ ให้เงินกู้ ยืมแก่ PPWE โดยเงินกู้ ยืมดงักล่ำว ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 มีจ ำนวน 17.00 ล้ำนบำท มีอตัรำ
ดอกเบีย้ร้อยละ 5.50 ตอ่ปี อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ ไมม่ีควำมประสงค์ที่จะเรียกช ำระเงินกู้ยืมดงักลำ่วคืน ภำยในระยะเวลำ 1 ปี 
เพื่อสนบัสนนุสภำพคลอ่ง 
 
เงินมดัจ ำส ำหรับศกึษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรลงทนุ 
 เนื่องจำก QTCGP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ท ำบันทึกข้อตกลงจะซือ้จะขำยหุ้นพลงังำนเพื่อโลกสีเขียว 
(ประเทศไทย) จ ำกัด (“GEPT”) เมื่อวนัที่ 9 ธันวำคม 2559 และได้ช ำระเงินมดัจ ำเป็นจ ำนวน 2.25 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรือ
เทียบเท่ำ 81.11 ล้ำนบำท เพื่อเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรศึกษำผลตอบแทนของโครงกำร และหำกผลกำรศึกษำไม่เป็นที่พอใจ 
บริษัทยอ่ยสำมำรถเรียกคืนเงินมดัจ ำดงักลำ่วได้ทัง้จ ำนวน  
 
สนิทรัพย์ อำคำร และอปุกรณ์ 

ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์สทุธิจ ำนวนทัง้สิน้ 323.42 ล้ำนบำท 308.63 
ล้ำนบำท และ 307.20 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์สทุธิเพิ่มขึน้จ ำนวน 9.25 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อย
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ละ 2.95 ในปี 2557 และลดลง 14.79 ล้ำนบำท และ 1.43 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.57 และร้อยละ 0.46 ในปี 2558 และ 
ปี 2559 ตำมล ำดบั โดยกำรเพิ่มขึน้หรือลดลงของที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ ดงักลำ่วเกิดจำกคำ่เสือ่มรำคำ และกำรซือ้เพิ่มหรือ
จ ำหนำ่ยออกของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงำนเพื่อปรับปรุงประสทิธิภำพของเคร่ืองจกัร เป็นหลกั 

  
สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 

บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชีจ ำนวน 2.55 ล้ำนบำท 3.44 ล้ำนบำท 4.81 ล้ำนบำท และ 23.92 ล้ำนบำท
ในปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 ตำมล ำดบั โดยรำยกำรดงักลำ่วเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญัในปี 2559 โดยกำรเพิ่มขึน้
เกิดจำกกำรบนัทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำกผลขำดทนุทำงภำษียกไปไม่เกิน 5 รอบระยะเวลำบญัชี เนื่องจำก
บริษัทฯ มีผลขำดทนุทำงภำษีส ำหรับปีสิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2559  

 
▪ หนีส้ิน 

หนีส้ินรวมของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2556 และ ปี 2557 เท่ำกับ 260.42 ล้ำนบำท และ 224.66 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
ลดลง 35.76 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.73 ลดลงจำกกำรลดลงของหนีส้ินภำยใต้สญัญำทรัสต์รีซีทส์ และกำรช ำระ
หนีส้นิในสว่นของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร  

หนีส้นิรวมของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2558 เทำ่กบั 495.69 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 271.03 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 120.64 
เพิ่มขึน้จำกกำรเบิกใช้ตัว๋สญัญำใช้เงินและหนีส้นิภำยใต้สญัญำทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึน้ 115.00 ล้ำนบำทและ 33.44 ล้ำนบำทในปี
ดงักลำ่วเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้ำ   

หนีส้นิรวมของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2559 เทำ่กบั 463.14 ล้ำนบำท ลดลง 32.55 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.57 จำก
ปีก่อนหน้ำ ลดลงจำกกำรช ำระคืนหนีส้นิระยะยำวจำกธนำคำรเป็นหลกั  
 
▪ ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ ในปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 มีจ ำนวน 475.42 ล้ำนบำท 488.12 ล้ำนบำท และ 570.23 
ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 12.70 ล้ำนบำท และ 82.10 ล้ำนบำท ในปี 2557 และปี 2558 ตำมล ำดบั จำกกำรเพิ่มขึน้ของก ำไรสะสม 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทำ่กบั 754.69 ล้ำนบำท โดยในปีดงักลำ่ว บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 
70.00 ล้ำนบำท และมีสว่นเกินมลูคำ่หุ้นจำกกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ ำนวน 259.00 ล้ำนบำท 
 
สภำพคลอ่ง 

ณ สิน้งวดปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเท่ำกบั 117.36 ล้ำนบำท และ 86.24 
ล้ำนบำท ลดลง 31.12 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.53 จำกกำรลดลงของก ำไรสทุธิของปีและเงินทนุหมนุเวียน (Working 
Capital)  

ในปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ สิน้งวด จ ำนวน 93.56 ล้ำนบำท ซึง่เพิ่มขึน้จำกงวดสิน้ปี 
2557 เทำ่กบั 7.32 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.49  อนัมีสำเหตมุำจำกกำรก ำไรส ำหรับปีที่เพิ่มขึน้และกำรเบิกใช้เงินกู้ ระยะ
สัน้ในปี 2558  
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิน้งวด 98.65 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 5.09 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.44 จำกเงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 329.00 ล้ำนบำท โดยส่วนหนึ่งอยู่ใน
รำยกำรเงินลงทนุชัว่ครำว   
 
6. สรุปภาพรวมอุตสาหกรรม/ภาวการณ์แข่งขันธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลง 
▪ ภาวะอุตสาหกรรม  

ตลาดในประเทศ 
อุตสำหกรรมกำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำเป็นอุตสำหกรรมที่มีควำมเก่ียวเนื่องกับพลงังำนไฟฟ้ำ ซึ่งถือเป็นสิ่งจ ำเป็น

พืน้ฐำนที่มีบทบำทส ำคญัต่อกำรด ำรงชีวิตประจ ำวนัของประชำชน  รวมทัง้กำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศ  เนื่องจำกหม้อ
แปลงไฟฟำ้เป็นอปุกรณ์ที่ใช้ในกำรปรับลดแรงดนัไฟฟำ้ ที่สง่มำจำกแหลง่ผลติไฟฟำ้ให้มีระดบัแรงดนัไฟฟำ้ลดลงมำอยูใ่นระดบัที่
ตรงกบัควำมต้องกำรของผู้ใช้ไฟฟำ้ไมว่ำ่จะเป็นบ้ำนเรือนท่ีอยูอ่ำศยั โรงงำนอตุสำหกรรม ห้ำงสรรพสนิค้ำ และอำคำรสงูตำ่งๆ 
เช่น โรงแรม คอนโดมิเนียม อำคำรส ำนักงำน เป็นต้น ดังนัน้ กำรขยำยตัวของอุตสำหกร รมหม้อแปลงไฟฟ้ำจึงปรับตัว
สอดคล้องกบัปริมำณควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในแต่ละปี ซึ่งขึน้อยู่กบัปัจจยัหลกัที่ส ำคญัอนัประกอบไปด้วย กำรขยำยตวัของ
ประชำกร กำรขยำยตวัของอตุสำหกรรม และกำรขยำยตวัของเศรษฐกิจ  

 
ควำมต้องกำรใช้ไฟฟำ้ในประเทศ 
จำกกำรที่พลงังำนไฟฟ้ำเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีวิตและกำรพฒันำเศรษฐกิจ ดงันัน้ ผู้ ใช้ไฟฟ้ำจึงมีควำม

หลำกหลำยตัง้แตภ่ำคอตุสำหกรรม ภำคธุรกิจ และที่อยูอ่ำศยั โดยจำกแผนภำพด้ำนลำ่งซึง่แสดงปริมำณกำรใช้พลงังำนไฟฟำ้
แยกตำมประเภทผู้ ใช้ไฟฟ้ำ จะเห็นว่ำภำคอตุสำหกรรมมีสดัสว่นกำรใช้ไฟฟ้ำมำกที่สดุ รองลงมำคือที่อยูอ่ำศยั และภำคธุรกิจ 
โดยในปี 2558 ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของทัง้ 3 สว่นดงักลำ่วมีจ ำนวน 74,773GWH 41,286GWH และ 33,219GWH หรือคิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 43.44 ร้อยละ 23.99 และร้อยละ 18.49 ของปริมำณกำรใช้ไฟฟำ้ทัง้หมดในประเทศ ตำมล ำดบั 

 
แผนภำพแสดงประเภทผู้ใช้ไฟฟำ้ระหวำ่งปี 2552-2558 

 

 
       ที่มำ : ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน 
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แผนภำพแสดงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งปริมำณกำรผลติไฟฟำ้ ปริมำณควำมต้องกำรใช้ไฟฟำ้ 
และผลติภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ* 

 
 

 
ที่มำ : ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน 
 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ 

* ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เม่ือวนัที่ 14 ธันวำคม 2559 
 

เมื่อพิจำรณำข้อมูลปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำ และปริมำณควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ และผลิตภัณฑ์มวลในประเทศ 
(GDP) ในอดีตจะเห็นได้วำ่ตวัเลขทัง้หมดปรับตวัในทิศทำงเดียวกนัตลอดมำ โดยในช่วงระหวำ่งปี 2549-2558 ปริมำณกำรใช้
ไฟฟ้ำมีกำรปรับตวัเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่องจำก 127,879 GWH ในปี 2549 เป็น 174,833GWH ในปี 2558 หรือคิดเป็นอตัรำกำร
เติบโตเฉลี่ย (Compound Annual Growth Rate : CAGR) ร้อยละ 3.49 ต่อปี ในขณะที่ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึน้
จำก 8,400 พนัล้ำนบำท  ในปี 2549 เป็น 13,533 พนัล้ำนบำท ในปี 2558 หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 
5.51 ตอ่ปี ถึงแม้วำ่ทิศทำงกำรปรับตวัของปริมำณควำมต้องกำร กำรใช้ไฟฟำ้และผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศมีอตัรำเติบโต
อยำ่งตอ่เนื่อง  แตอ่ตัรำกำรเติบโตของปริมำณควำมต้องกำรใช้ไฟฟำ้ในอดีตที่ผำ่นมำสงูกวำ่กำรเติบโตของผลติภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศค่อนข้ำงมำก เนื่องจำกพลงังำนไฟฟ้ำเป็นพลงังำนพืน้ฐำนที่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำกทัง้ในกำรด ำรงชีวิตและกำร
พัฒนำประเทศ ดังนัน้ ถึงแม้ในช่วงที่ภำวะเศรษฐกิจตกต ่ำปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำก็มีกำรปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกำรปรับตวัของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 
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                            ที่มำ : ส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม 
 

นอกเหนือจำกปัจจัยกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว กำร
ขยำยตวัของประชำกรก็เป็นปัจจยัที่ส ำคญัอีกปัจจยัหนึ่งที่จะก ำหนดปริมำณควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของประเทศ โดยประเทศ
ไทยมีจ ำนวนประชำกรเพิ่มขึน้มำโดยตลอดสง่ผลให้เกิดกำรขยำยตัวของชุมชน โดยจะเห็นได้จำกเคร่ืองชีว้ดักำรขยำยตวัของ
ชุมชนต่ำงๆ ที่แสดงในตำรำงด้ำนล่ำงก็ปรับตัวเพิ่มขึน้ทุกปีไม่ว่ำจะเป็นจ ำนวนบ้ำน ที่อยู่อำศัยที่จดทะเบียนเพิ่มในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล กำรขอจดทะเบียนอำคำรชุดทัง้ประเทศ และพืน้ที่ก่อสร้ำงที่ได้รับอนุญำตในเขตเทศบำล ซึ่งกำรที่
ชุมชนมีกำรขยำยตวัดงักลำ่วจะสง่ผลท ำให้กำรไฟฟ้ำภมูิภำค และกำรไฟฟ้ำนครหลวง ที่ดแูลรับผิดชอบในสว่นของกำรจ่ำย
ไฟฟ้ำให้แก่ผู้ ใช้ไฟฟ้ำในประเทศต้องลงทนุในระบบจ ำหน่ำยเพิ่มขึน้ อนัจะท ำให้หม้อแปลงไฟฟ้ำซึ่งเป็นอปุกรณ์หนึ่งในระบบ
กำรจ่ำยไฟฟำ้มีควำมต้องกำรเพิ่มขึน้ตำมไปด้วย  
เคร่ืองชีว้ัด ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
จ ำนวนประชำกรในประเทศไทย 
(พนัคน)1 

63,525 63,878 64,076 64,456 64,785 65,124 65,729 

จ ำนวนบ้ำน (พนัหลงั)1 21,144 21,681 22,240 22,836 23,466 24,091 24,712 
กำรขอจดทะเบียนอำคำรชุดทัง้
ประเทศ (หนว่ย)2 

56,213 63,911 39,795 81,665 102,200 108,175 117,600 

ที่อยู่อำศัยจดทะเบียนเพิ่มในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
(หนว่ย)2 

94,977 106,893 81,856 125,002 132,302 133,479 124,139 

พืน้ที่ก่อสร้ำงที่ได้รับอนุญำตใน
เขตเทศบำล (พนัตำรำงเมตร)2 

16,985 17,958 30,086 26,099 24,232 23,395 20,713 

ที่มำ: 1กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 
 2ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

 
จำกข้อมลูทัง้ในสว่นของกำรขยำยตวัของอตุสำหกรรมและเศรษฐกิจในภำพรวม รวมถึงกำรขยำยตวัของประชำกร 

สง่ผลท ำให้ปริมำณกำรใช้ไฟฟำ้สงูสดุเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่องจำก 21,064 MW ในปี 2549 เป็น 27,346 MW ในปี 2558 
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แผนภำพแสดงปริมำณกำรใช้ไฟฟำ้สงูสดุในระหวำ่งปี 2549-2558 
 

 
   ที่มำ : ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน 

ตำมที่ได้กลำ่วมำแล้วข้ำงต้นว่ำพลงังำนไฟฟ้ำเป็นพลงังำนพืน้ฐำนที่มีควำมจ ำเป็น โดยหำกมีปริมำณไม่ เพียงพอ
กับควำมต้องกำรใช้จะสง่ผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชนและภำพรวมของธุรกิจต่ำงๆ รวมทัง้เศรษฐกิจของประเทศ ดงันัน้ 
กระทรวง พลงังำนร่วมกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตจึงได้จัดท ำแผนพัฒนำก ำลงัผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย โดยฉบับล่ำสุด คือ 
แผนพฒันำก ำลงัผลิตไฟฟำ้ของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) ซึ่งคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กพช.) ได้
มีมติเห็นชอบในกำรประชมุเมื่อวนัที่ 14 พฤษภำคม 2558 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวนัที่ 30 มิถนุำยน 2558 ซึ่งใน
กำรจดัท ำแผนพฒันำก ำลงัผลิตไฟฟ้ำดงักลำ่วได้ใช้คำ่พยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำในอนำคตของประเทศไทยฉบบัใหม่เป็น
ครัง้แรก 

 
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
  สถานการณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ 
  ในปี 2557 ควำมต้องกำรพลงัไฟฟ้ำสงูสดุ (Peak) สทุธิของระบบ กฟผ. เกิดขึน้เมื่อวนัพธุที่ 23 เมษำยน 2557 เวลำ 
14:26 น. ที่ 26,942.1 เมกะวตัต์ ที่อณุหภมูิ 37.5 องศำเซลเซียส เพิ่มขึน้จำกควำมต้องกำรพลงัไฟฟ้ำสงูสดุ (Peak) สทุธิของ
ระบบ กฟผ. ในปี 2556 จ ำนวน 344.0 เมกะวตัต์ หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.29 ซึ่งควำมต้องกำรพลงัไฟฟ้ำสงูสดุ (Peak) สทุธิของ
ระบบ กฟผ. ในปี 2556 อยู่ที่ 26,598.1 เมกะวตัต์ ส ำหรับควำมต้องกำรพลงังำนไฟฟ้ำสทุธิของระบบ กฟผ. ในปี 2557 มีค่ำ
เท่ำกบั 177,580 ล้ำนหน่วย ซึ่งสงูกว่ำควำมต้องกำรพลงังำนไฟฟ้ำสทุธิของระบบ กฟผ. ปี 2556 ที่มีค่ำเท่ำกบั 173,535 ล้ำน
หน่วย โดยเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 4,045 ล้ำนหน่วย หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.33 ส ำหรับค่ำประมำณกำรควำมต้องกำรพลงัไฟฟ้ำ
สูงสุดสุทธิของประเทศในปี 2557 (ณ เวลำเดียวกันกับ ระบบ กฟผ.) มีค่ำเท่ำกับ 27,633.5 เมกะวัตต์ เพิ่มขึน้จำกปี 2556 
จ ำนวน 549.0 เมกะวตัต์ หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.03 และควำมต้องกำรพลงังำนไฟฟ้ำสทุธิของประเทศของปี 2557 มีค่ำเพิ่มขึน้
จำกปี 2556 จ ำนวน 5,338.8 ล้ำนหนว่ย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.01 
 
 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ 
  เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2557 คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ  (กพช.) ได้เห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนพฒันำก ำลงัผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (Power Development Plan: PDP2015) เพื่อให้มีระยะเวลำ
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สอดคล้องกบัแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ 
(สศช.) พร้อมทัง้จดัท ำแผนพฒันำพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก  (Alternative Energy Development Plan: AEDP) 
และแผนอนุรักษ์พลงังำน(Energy Efficiency Development Plan: EEDP) ให้มีกรอบระยะเวลำของแผนระหว่ำงปี 2558 – 
2579 เช่นเดียวกบัแผน PDP2015เพื่อให้เป็นไปตำมมติของ กพช. คณะท ำงำนจดัท ำค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำ ได้ท ำ
กำรปรับปรุงค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำระยะยำว เพื่อจดัท ำแผน PDP2015 โดยพิจำรณำศกัยภำพและเป้ำหมำยของ
แผน AEDP และแผน EEDP พ.ศ. 2558 – 2579 กำรปรับปรุงค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำของประเทศ (Thailand Load 
Forecast) นัน้ จะต้องให้สอดคล้องกบักำรคำดกำรณ์กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยได้พิจำรณำถึงโครงกำรลงทนุภำครัฐ
ขนำดใหญ่ ที่มีผลตอ่กำรเปลีย่นแปลงควำมต้องกำรใช้ไฟฟำ้ในอนำคต และนโยบำยของรัฐเก่ียวกบักำรเปลีย่นแปลงเศรษฐกิจ
เชิงโครงสร้ำงที่สง่ผลตอ่กำรใช้พลงังำน รวมถึงพิจำรณำผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนอนรัุกษ์พลงังำน (EEDP) และแผนกำรรับ
ซือ้ไฟฟำ้จำกผู้ผลติไฟฟำ้เอกชนรำยเลก็มำก (VSPP) ตำมแผนพฒันำพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลอืก (AEDP) ร่วมด้วย 
โดยได้เสนอตอ่คณะอนกุรรมกำรพยำกรณ์และจดัท ำแผนพฒันำก ำลงัผลติไฟฟำ้ของประเทศ และได้รับควำมเห็นชอบเมื่อวนัท่ี 
9 มกรำคม 2558 
 

เป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP) ณ ปี 2579 
           หน่วย : เมกะวตัต์ 

ประเภทพลังงาน Plant-Factor (%) เป้าหมายรวม 

พลงังำนแสงอำทิตย์  6,000.00 

-  Ground  Mount 16  

-  Rooftop 15  

พลงังำนลม 18 3,002.00 

พลงังำนน ำ้ - 3,282.40 

- <  10  เมกะวตัต์ 44 376.0 
- >  10  เมกะวตัต์ - 2,906.40 

พลงังำนขยะ 70 500 

ชีวมวล 70 5,570.00 

ก๊ำซชีวภำพ (  น ำ้เสยี/ของเสยี ) 70 600 

ก๊ำซชีวภำพ (  พืชพลงังำน  ) 78 680.00 

รวมเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 19,634.40 
หมำยเหต ุ: 1/ ก ำลงัผลิตติดตัง้ 

  กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำ  จ ำเป็นต้องทรำบถึงปริมำณควำมต้องกำรไฟฟ้ำทัง้หมดของกำรไฟฟ้ำฝ่ำย
จ ำหน่ำย  รวมถึงแหลง่ที่มำของพลงังำนไฟฟ้ำ  ซึ่งปัจจุบนันอกจำก  กฟผ . เป็นผู้สง่จ่ำยไฟฟ้ำให้ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยแล้ว  
ยงัมีผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำก (VSPP) กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนรัุกษ์พลงังำน (พพ.) ซึ่งเป็นเจ้ำของโรงไฟฟำ้
พลงังำนหมนุเวียนขนำดเล็ก  และกำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำคมีโรงไฟฟ้ำขนำดเลก็ประเภทเคร่ืองยนต์ดีเซล  และโรงไฟฟำ้พลงังำน
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หมนุเวียนในที่ห่ำงไกลที่ระบบสง่ไฟฟ้ำของ  กฟผ. ไม่สำมำรถเข้ำถึงพืน้ที่ดงักลำ่วได้  เนื่องจำกกำรพยำกรณ์จะต้องทรำบถึง
ควำมต้องกำรไฟฟำ้ในทกุๆ จดุของระบบไฟฟำ้  ได้แก่         

• กำรใช้ไฟฟำ้ (Consumption) 

• ควำมต้องกำรไฟฟำ้ฝ่ำยจ ำหนำ่ย (Distribution Requirement) 
• ควำมต้องกำรไฟฟำ้  ณ  จดุขำยของ กฟผ. 

• ควำมต้องกำรไฟฟำ้ในระบบ  ของ  กฟผ. 

• ควำมต้องกำรไฟฟำ้ของประเทศ 

แผน AEDP ได้ประมำณกำรก ำลังผลิตติดตัง้ของโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนทัง้ประเทศ  รวมถึง ผู้ ผลิตไฟฟ้ำ
พลงังำนหมนุเวียนที่ขำยไฟฟ้ำโดยตรงให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย เพื่อน ำมำพิจำรณำหกัลบควำมต้องกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหนำ่ย 
เพื่อน ำไปพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำในระบบ กฟผ. และควำมต้องกำรไฟฟำ้ของประเทศ โดยแผน AEDP ได้ประมำณกำร
ก ำลงัผลติไฟฟำ้จำกผู้ผลติไฟฟำ้เอกชนรำยเลก็มำก (VSPP) ประเภทพลงังำนหมนุเวียน  ดงัตำรำงตอ่ไปนี ้

 
ก าลังผลิตติดตัง้สะสมโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียนของ VSPP พพ. และ PEA 

หน่วย : เมกะวตัต์ 

ปี แสงอาทติย์ พลังลม พลังน า้ ขยะ ชีวมวล ก๊าซ พืช รวม 

      ชีวภาพ พลังงาน  
2559 3,390 66 70 100 337 1,842 - 5,805 

2564 3,816 118 80 141 411 2,956 24 7,547 

2569 4,237 224 115 264 491 3,687 259 9,279 

2574 4,741 401 137 311 552 4,347 363 10,852 

2579 5,262 1,069 168 321 600 5,050 630 13,100 
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เปรียบเทียบค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (รวมไฟฟ้าที่ซือ้จาก VSPP) 

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

สถานภาพปัจจุบัน 
ณ สิน้เดือน ธันวำคม 2557  ก ำลงัผลิตไฟฟ้ำรวมของประเทศไทย  เท่ำกบั 37,612 เมกะวตัต์  แบ่งเป็นก ำลงัไฟฟ้ำ

จำกโรงงำนไฟฟำ้ประเภท Firm (ในระบบ กฟผ.) เทำ่กบั  34,668 เมกะวตัต์  รับซือ้ไฟฟำ้ จำก SPP ประเภท Non-firm เทำ่กบั 
915 เมกะวตัต์ และรับซือ้ไฟฟำ้จำก VSPP เทำ่กบั 2,029 เมกะวตัต์  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 

ปี 
 

(1) (2) 

แตกต่าง PDP 2010 Rev.3 PDP 2015 

( พฤษภำคม 2555) (9 มกรำคม2558) (2)-(1) 
เมกะวตัต์ ล้ำนหนว่ย เมกะวตัต์ ล้ำนหนว่ย เมกะวตัต์ ร้อยละ ล้ำนหนว่ย ร้อยละ 

2558 30,231 200,726 29,051 190,285 -1,180 -3.90 -10,441 -5.2 
2559 31,809 210,619 30,218 197,891 -1,590 -5.00 -12,728 -6.04 
2560 33,264 219,616 31,385 205,649 -1,879 -5.65 -13,697 -6.36 
2561 34,593 227,760 32,429 212,515 -2,164 -6.25 -15,244 -6.69 
2562 35,869 236,408 33,635 220,503 -2,234 -6.23 -15,905 -6.73 
2563 37,326 246,164 34,808 228,238 -2,518 -6.74 -17,925 -7.28 
2564 38,726 255,591 35,775 234,657 -2,951 -7.62 -20,937 -8.19 
2565 40,134 265,039 36,776 241,273 -3,358 -8.37 -23,766 -8.97 
2566 41,567 274,672 37,740 247,671 -3,827 -9.21 -27,001 -9.83 
2567 43,049 284,640 38,750 254,334 -4,300 -9.99 -30,305 -10.65 
2568 44,521 294,508 39,752 260,764 -4,768 -10.71 -33,744 -11.46 
2569 46,003 304,548 40,791 267,629 -5,212 -11.33 -36,919 -12.12 
2570 47,545 314,925 41,693 273,440 -5,852 -12.31 -41,485 -13.77 
2571 49,115 325,470 42,681 279,939 -6,433 -13.1 -45,530 -13.99 
2572 50,624 335,787 43,489 285,384 -7,135 -14.09 -50,403 -15.01 
2573 52,256 346,767 44,424 291,519 -7,832 -14.99 -55,247 -15.93 
2574 - - 45,438 298,234 - - - - 
2575 - - 46,296 303,856 - - - - 
2576 - - 47,025 309,021 - - - - 
2577 - - 47,854 314,465 - - - - 
2578 - - 48,713 320,114 - - - - 
2579 - - 49,655 326,119 - - - - 
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 ก ำลงัผลติไฟฟำ้แบง่ตำมประเภทโรงไฟฟำ้ 
- พลงัควำมร้อนรวม                             21,145       เมกะวตัต์     ร้อยละ    56.2 
- พลงัควำมร้อน                                    7,538       เมกะวตัต์     ร้อยละ    20.0 

              - พลงังำนหมนุเวียน                               8,476      เมกะวตัต์     ร้อยละ    22.5 
              - กงัหนัแก๊ส  เคร่ืองยนต์ดีเซล                         153       เมกะวตัต์     ร้อยละ     0.5 
              - สำยสง่เช่ือมโยงไทย-มำเลเซีย                     300      เมกะวตัต์     ร้อยละ     0.8 

รวม                               37,612       เมกะวัตต์    
ก ำลงัผลติไฟฟำ้แบง่ตำมผู้ผลติไฟฟำ้ 
- กฟผ.                                             15,482        เมกะวตัต์    ร้อยละ   41.2 

- เอกชนรำยใหญ่ (IPP)                         13,167        เมกะวตัต์    ร้อยละ   35.0 

- เอกชนรำยเลก็ (SPP)                            4,530        เมกะวตัต์    ร้อยละ   12.0 

- เอกชนรำยเลก็มำก (VSPP)                    2,029        เมกะวตัต์     ร้อยละ    5.4   

- ซือ้ไฟฟำ้ตำ่งประเทศ                             2,404        เมกะวตัต์     ร้อยละ    6.4   

            รวม                          37,612       เมกะวัตต์ 
 

แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี พ.ศ.2558-2579 (PDP2015) 
จำกแนวทำงในกำรจดัท ำแผน ข้ำงต้น แผนพฒันำก ำลงัผลิตไฟฟำ้ของประเทศไทย ปี 2558-2579 (PDP2015) สรุป

ได้โดยสงัเขปเป็นดงันี ้ เมื่อสิน้ปีแผน ในปลำยปี 2579 จะมีก ำลงัผลติไฟฟำ้รวมสทุธิ 70,335 เมกะวตัต์ โดยประกอบด้วยก ำลงั
ผลิตไฟฟ้ำในปัจจุบนั ณ สิน้ปี 2557 เท่ำกบั 37,612 เมกะวตัต์ มีกำรปลดก ำลงัผลิตโรงไฟฟ้ำเก่ำที่หมดอำยใุนช่วงปี 2558-
2579  จ ำนวน 24,736 เมกะวตัต์ 

 
ก าลังผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2558-2579 
- ก ำลงัผลติไฟฟำ้ ณ ธนัวำคม  2557                                      37,612           เมกะวตัต์ 
- ก ำลงัผลติไฟฟำ้ใหมใ่นชว่งปี  2558- 2579                             57,459           เมกะวตัต์ 
- ก ำลงัผลติไฟฟำ้ที่ปลดออกจำกระบบ ในช่วงปี 2558-2579           (24,736)         เมกะวตัต์ 
- รวมก ำลงัผลติไฟฟำ้ทัง้สิน้  ณ  สิน้ปี 2579                              70,335           เมกะวตัต์ 
 
ก าลังผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2558-2579 
ก ำลงัผลติไฟฟำ้ใหมใ่นช่วงปี 2558-2579 เทำ่กบั 57,459 เมกะวตัต์  แยกตำมประเภทโรงไฟฟำ้  ดงันี ้
 
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน                                                  21,648              เมกะวัตต์ 

- ในประเทศ                                                              12,105           เมกะวตัต์ 
- ซือ้ไฟฟำ้ตำ่งประเทศ                                                 9,543             เมกะวตัต์ 

โรงไฟฟ้าพลังน า้แบบสูบกลับ                                        2,101               เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น                                              4,119                เมกะวัตต์ 
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โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม                                    17,478                เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน                                          12,113                เมกะวัตต์ 

- โรงไฟฟำ้ถ่ำนหิน/ลกิไนต์                                             7,390               เมกะวตัต์ 
- โรงไฟฟำ้นิวเคลยีร์                                                      2,000              เมกะวตัต์ 
- โรงไฟฟำ้กงัหนัแก็ส                                                     1,250              เมกะวตัต์ 
- ซือ้ไฟฟำ้ตำ่งประเทศ                                                   1,473               เมกะวตัต์ 

รวม                                                          57,459                 เมกะวัตต์ 
 

ก าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี  พ.ศ. 2558-2569 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำตำมแผน ช่วงนี ้(10ปีแรก) ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรที่มีภำระผูกพนัตำมสญัญำ และเป็นโครงกำรเพื่อเสริม
ควำมมัน่คงของระบบไฟฟ้ำ  ในพืน้ที่ที่เป็นจุดเสี่ยงและมีควำมส ำคญั โดยก ำลงัผลิตไฟฟ้ำใหม่รวม 36 ,804 เมกะวตัต์  มี
รำยละเอียดดงันี ้

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน                                          10,644       เมกะวัตต์ 
         - ในประเทศ                                                               8,101       เมกะวตัต์ 
          - ซือ้ไฟฟำ้ตำ่งประเทศ                                                 2,543       เมกะวตัต์ 
โรงไฟฟ้าพลังน า้แบบสูบกลับ                                         1,300      เมกะวตัต์  
โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น                                               4,119      เมกะวตัต์ 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม                                     14,878     เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน                                            5,863     เมกะวตัต์ 
   - โรงไฟฟำ้ถ่ำนหิน/ลกิไนต์                                            4,390     เมกะวตัต์        
    - ซือ้ไฟฟำ้ตำ่งประเทศ                                                 1,473      เมกะวตัต์               

              รวม                                                           36,804      เมกะวัตต์               

ตลาดต่างประเทศ 

ปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อปริมำณควำมต้องกำรไฟฟ้ำในต่ำงประเทศ ได้แก่ กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ และกำร
ขยำยตวัของประชำกรโลก โดยสถำบนั Energy Information Administration (EIA) ประเทศสหรัฐอเมริกำ ได้ประมำณกำรเติบโต
ของปริมำณ กำรผลิตไฟฟ้ำในแต่ละทวีปทั่วโลกจนถึงปี 2578 ซึ่งมีอัตรำกำรเติบโตโดยเฉลี่ยประมำณร้อยละ 2.30 ต่อปี ดัง
รำยละเอียดตอ่ไปนี ้

ตารางแสดงปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโลกระหว่างปี 2558-2578 
                                                                                                                                                  (หนว่ย : Billion kilowatt-hours) 

ภมิูภาค/ประเทศ 2558F 2563F 2568F 2573F 2578F 
อัตราการ
เติบโตเฉลี่ย
(ร้อยละ)* 

OECD:       
OECD North America 5,179 5,532 5,903 6,303 6,690 1.0 

United States 4,257 4,502 4,747 5,010 5,236 0.8 
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ภมิูภาค/ประเทศ 2558F 2563F 2568F 2573F 2578F 
อัตราการ
เติบโตเฉลี่ย
(ร้อยละ)* 

Canada 634 686 742 801 868 1.2 
Mexico 288 344 415 492 586 3.2 

OECD Europe 3,651 3,904 4,156 4,380 4,596 1.1 
OECD Asia 1,843 1,976 2,097 2,215 2,336 1.0 

Japan 1,074 1,125 1,164 1,201 1,236 0.5 
South Korea 449 514 580 650 723 2.1 
Australia/New Zealand 320 337 352 364 377 1.0 

Total OECD 10,673 11,413 12,156 12,898 13,621 1.1 
Non-OECD:       
Non-OECD Europe and 
Eurasia 

1,727 1,887 2,058 2,233 2,450 1.6 

Russia 1,038 1,134 1,236 1,344 1,477 1.6 
Other 689 753 822 889 973 1.5 

Non-OECD Asia 6,789 8,607 10,554 12,605 14,790 4.1 
China 4,611 5,981 7,476 9,014 10,555 4.5 
India 964 1,166 1,343 1,531 1,778 3.1 
Other Non-OECD Asia 1,215 1,460 1,735 2,060 2,458 3.4 

Middle East 826 950 1,074 1,191 1,330 2.5 
Africa 711 821 947 1,061 1,202 2.6 
Central and South 
America 

1,174 1,339 1,499 1,660 1,798 2.1 

Brazil 554 660 776 898 993 3.0 
Other Central and 
South America 

620 678 723 762 805 1.2 

Total Non-OECD 11,226 13,604 16,132 18,751 21,570 3.3 
Total World 21,899 25,017 28,288 31,649 35,191 2.3 

ที่มำ : International Energy Outlook 2010, U.S. Energy Information Administration 
หมำยเหต ุ: เป็นอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยระหวำ่งปี 2558-2578 

 

จำกตำรำงจะเห็นว่ำตวัเลขกำรประมำณกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศนอกกลุ่มองค์กรควำมร่วมมือและพฒันำทำง
เศรษฐกิจ(Organization Economic Cooperation and Development : OECD) มีอัตรำกำรเติบโตสูงกว่ำประเทศในกลุ่ม 
OECD ค่อนข้ำงมำก โดยอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศนอกกลุ่ม OECD เท่ำกับร้อยละ 3.3 
ในขณะที่อตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยของปริมำณกำรผลติไฟฟำ้ของประเทศในกลุม่ OECD เท่ำกบัร้อยละ 1.1 ทัง้นี ้ภมูิภำคเอเชียที่
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อยู่นอกกลุม่ OECD เป็นภมูิภำคที่มีกำรเติบโตของปริมำณกำรผลิตไฟฟำ้สงูสดุโดยเฉลี่ยอยูท่ี่ร้อยละ 4.1 ต่อปี ดังนัน้ ภมูิภำค
นีจ้ึงมีแนวโน้มกำรเติบโตของปริมำณควำมต้องกำรหม้อแปลงไฟฟ้ำสูงกว่ำภูมิภำคอื่นๆ และหำกพิจำรณำฐำนลูกค้ำ
ตำ่งประเทศของบริษัทฯ ในปี 2558 พบวำ่รำยได้จำกกำรขำยหม้อแปลงตำ่งประเทศแก่ลกูค้ำในประเทศมำเลเซียยงัคงมีควำม
ต้องกำรต่อเนื่อง มำเลเซียซึ่งเป็นประเทศในภูมิภำคที่มีกำรเติบโตของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำสูงที่สุดดังกล่ำว บริษัทฯมี
ควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัตวัแทนจ ำหนำ่ย ลกูค้ำภำคอตุสำหกรรม และสนิค้ำของบริษัทฯมีคณุภำพสงู มีควำมทนทำนในกำรใช้งำน 
และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยได้ ท ำให้ลกูค้ำยงัคงมีควำมเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ  ประกอบกบั
บริษัทฯ มีศกัยภำพในกำรผลติหม้อแปลงไฟฟำ้ให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกลตำ่งๆ จึงเช่ือวำ่ผลติภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟำ้ของบริษัท
ฯ จะสำมำรถแข่งขนัในตลำดโลกและสง่ผลให้กำรสง่ออกหม้อแปลงไฟฟ้ำของบริษัทฯ จะมีโอกำสเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่องใน
อนำคต  

ส ำหรับประเทศออสเตรเลยีซึง่เป็นตลำดสง่ออกหม้อแปลงไฟฟำ้ที่ส ำคญัอีกแหง่หนึง่ของบริษัทฯ ในแง่รำยได้จำกกำร
ขำยหม้อแปลงต่ำงประเทศในปี 2558 ก็ยงัคงมีอตัรำกำรทรงตวั ตลำดออสเตรเลียเป็นตลำดใหญ่ที่มีภำคอุตสำหรกรรมที่
แข็งแกร่ง อยำ่งไรก็ดี จำกสภำวะเศรษฐกิจของออสเตรเลยีที่ชะลอตวัลงอยำ่งตอ่เนื่อง โดยเฉพำะภำคอตุสำหกรรมเหมืองแร่ที่
มีกำรชะลอโครงกำรขนำดใหญ่  เนื่องจำกควำมต้องกำรด้ำนสินค้ำโภคภัณฑ์ชะลอตัว ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของ
ภำคอุตสำหกรรม และระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ ยงัคงทรงตวัหรือชะลอตวัลง บริษัทฯ จึงได้ขยำยตลำดต่ำงประเทศในภูมิภำค
เพิ่มขึน้ ทัง้ในประเทศลำว กัมพูชำ พม่ำ มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบงัคลำเทศ ที่ก ำลงัมีกำรพฒันำอุตสำหกรรม ทัง้
อุตสำหกรรมพืน้ฐำน เหมืองแร่ โรงไฟฟ้ำ กำรสร้ำงนิคมอตุสำหกรรม อุตสำหกรรมกำรผลิต และกำรลงทนุจำกต่ำงประเทศ
ยอดเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อกระจำยควำมเสีย่ง และเพิ่มฐำนลกูค้ำให้กว้ำงขึน้  

 
ภาวะการแข่งขัน 

ตลำดหม้อแปลงไฟฟ้ำสำมำรถแบ่งได้เป็นหม้อแปลงไฟฟ้ำระบบก ำลงัและหม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ ำหน่ำย โดยที่
ผำ่นมำยอดขำยหม้อแปลงไฟฟำ้ทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นยอดขำยหม้อแปลงไฟฟำ้ระบบจ ำหนำ่ย ซึง่ในตลำดหม้อแปลงไฟฟำ้
ระบบจ ำหนำ่ยนีม้ีผู้ผลติประมำณ 24 รำย ประกอบด้วยผู้ผลติรำยเลก็ที่เน้นกลยทุธ์ด้ำนรำคำมำกกวำ่คณุภำพไปจนถึงผู้ผลิต
ขนำดกลำงถึงใหญ่ที่เน้นกำรผลิตสินค้ำให้ได้คณุภำพมำตรฐำน ดงันัน้ ผู้ผลิตแต่ละกลุ่มก็จะมีกลุ่มลกูค้ำที่แตกต่ำงกนัไป 
ส ำหรับบริษัทฯ นัน้ถือเป็นผู้ผลิตขนำดใหญ่ที่สำมำรถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำคุณภำพสงูที่สำมำรถรับงำนของทัง้ภำครัฐและ
เอกชน โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน  มอก. 384-2543 ซึ่งสำมำรถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำได้ตำม
มำตรฐำนสำกลตำ่งๆ ไมว่ำ่จะเป็นมำตรฐำน IEEE, JIS, AS, และควำมต้องกำรพิเศษของแตล่ะอตุสำหกรรม รวมทัง้ผำ่นกำร
ทดสอบกำรทนต่อกำรลดัวงจรจำกสถำบนั CESI ประเทศอิตำลี และสถำบนั KEMA ประเทศเนเธอร์แลนด์ ท ำให้ผลิตภณัฑ์
ของบริษัทฯ ได้รับกำรยอมรับในด้ำนคณุภำพจำกลกูค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และยงัมีกำรปรับปรุงคณุภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง จึงถือเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทฯ ให้เทียบเท่ำหรือเหนือกว่ำผู้ ผลิตรำยใหญ่อื่นๆ 
นอกจำกนัน้จะเป็นผู้ผลิตรำยเล็กที่เน้นกลุม่ลกูค้ำที่ให้ควำมส ำคญัเร่ืองรำคำเป็นหลกั โดยไม่ค ำนงึถึงคณุภำพของผลติภณัฑ์ 
ซึง่ถือเป็นคนละตลำดกบัผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ  

กำรเข้ำมำท ำธุรกิจของผู้ ผลิตรำยใหม่ รวมทัง้กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำเพื่อให้ได้
ผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภำพตำมมำตรฐำนสำกลมีควำมเป็นไปได้ยำก เนื่องจำกต้องมีกำรลงทนุด้ำนเคร่ืองจกัรที่มีรำคำสงู และที่
ส ำคญัยิ่งไปกว่ำนัน้ คือ จะต้องอำศยัควำมรู้และเทคโนโลยีกำรผลิตขัน้สงูที่ทนัสมยั รวมทัง้บุคลำกรต้องมีทกัษะและควำม
ช ำนำญในกำรผลิตเป็นอย่ำงดี ดังนัน้ กำรแข่งขนัส ำหรับตลำดในประเทศจึงเป็นกำรแข่งขันกับผู้ ผลิตที่มีเทคโนโลยี และ
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ควำมสำมำรถในกำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำคณุภำพสงูซึง่มีจ ำนวนประมำณ 6-7 รำย โดยต่ำงก็ต้องพฒันำเทคโนโลยีกำรผลติ
เพื่อให้สำมำรถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำที่มีคุณภำพสงูเป็นที่ยอมรับจำกลกูค้ำ โดยบริษัทฯ ท ำกำรบริหำรต้นทนุกำรผลิตให้เกิด
ประสิทธิภำพสงูสดุโดยมีจุดมุ่งหมำยหลกัเพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนัให้ได้อย่ำงต่อเนื่องและยัง่ยืน  นอกเหนือจำกกำร
พฒันำผลติภณัฑ์แล้ว เรำยงัมุง่เน้นกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ดีต่อลกูค้ำทกุกลุม่ เพื่อรักษำฐำนลกูค้ำและขยำยฐำนลกูค้ำอย่ำง
ต่อเนื่องให้ครอบคลุม เรียกได้ว่ำเรำเป็นองค์กรที่ใส่ใจในทุกๆขัน้ตอนรำยละเอียดตำมสโลแกนที่ว่ำ “คุณภำพแห่งควำม
ประณีต” “Quality of Details” 
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เอกสารแนบ 2 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 

ของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEPT”) 
 
1. ข้อมูลเบือ้งต้น 
GEPT 
ช่ือบริษัท    : บริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEPT”) 
ธุรกิจหลกั    : ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ได้แก่ หุ้นร้อยละ 100 ของ GEPM 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่    : 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ห้อง 3003 ถนนวิทย ุลมุพินี ปทมุวนั กรุงเทพฯ 
ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแล้ว : 25,775,800 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 257,558 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  100.00 บาท 
 
GEPM 
ช่ือบริษัท    : GEP (Myanmar) Company Limited (“GEPM”) 
ธุรกิจหลกั    : ผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้จากโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน  
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : Suite 213, 2nd Floor, Pearl Condo, Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township,  

Yangon, Myanmar 
ที่ตัง้โครงการ    : เขตมินบ ู(Minbu District) ภมูิภาคมาเกว (Magway Region)  
     สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ 
ทนุจดทะเบียน   : 500 ล้านเหรียญสหรัฐ แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 500 ล้านหุ้น  
    มลูคา่หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ 
ทนุช าระแล้ว   : 3.37 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

GEPT มีธุรกิจหลกัเพียงธุรกิจเดียวคือ การถือหุ้นใน GEPM ในสดัสว่นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของ GEPM 
GEPM ประกอบกิจการผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินในเมียนมาร์ โดย
มีก าลงัการผลิตติดตัง้ของโรงไฟฟ้ารวม 220 เมกกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสตรง) ซึ่งมีก าลงัผลิตไฟฟ้ารวม 170 เมกะวตัต์ (ไฟฟ้า
กระแสสลบั)  

 
2.1 ประวัติความเป็นมา  

GEPT จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2528 และ GEPM จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2559 เพื่อประกอบกิจการผลิต
และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินในเมียนมาร์ โดยมีก าลงัการผลิตติดตัง้ของ
โรงไฟฟา้รวม 220.00 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสตรง) ซึง่มีก าลงัผลติไฟฟา้รวม 170 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสสลบั) 
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2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

GEPM ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินในเมียน
มาร์ โดยมีก าลงัการผลติติดตัง้ของโรงไฟฟา้รวม 220.00 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสตรง) ซึง่มีก าลงัผลติไฟฟา้รวม 170 เมกะวตัต์ 
(ไฟฟ้ากระแสสลับ) (“โครงการฯ”) แบ่งออกเป็น 4 เฟส ได้แก่ เฟสที่ 1 ถึง เฟสที่ 3 ขนาดเฟสละ 50 เมกกะวัตต์ (ไฟฟ้า
กระแสตรง) ซึ่งมีก าลังผลิตไฟฟ้าเฟสละ 40 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ)  และ เฟสที่ 4 ขนาด 70 เมกกะวัตต์ (ไฟฟ้า
กระแสตรง) ซึ่งมีก าลงัผลิตไฟฟ้า 50 เมกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสสลบั) โดยปัจจุบนั GEPM ยงัอยู่ระหว่างการด าเนินการพฒันา
โครงการ โดยคาดวา่จะสามารถผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้ในเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนมกราคม 2561 ทัง้นี ้โครงการฯ ได้รับสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement หรือ “PPA”) แล้วเมื่อวันที่  20 มีนาคม 2559 ในรูปแบบ Build-Operate-
Transfer (BOT) และโครงการฯ ทกุเฟส ยงัได้รับ MIC Permit แล้ว ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2560 

 
2.3 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินของ GEPT ที่ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีในปี 2558 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
ประกอบด้วยดอกเบีย้รับ จ านวน 0.05 ล้านบาท และในปี 2559 (งบการเงินรวม) ประกอบด้วยดอกเบีย้รับ จ านวน 1.60 
ล้านบาท และรายได้อื่น จ านวน 0.09 ล้านบาท ซึง่ GEPT และ GEPM ยงัอยูใ่นขัน้ตอนการพฒันาโครงการและยงัมิได้มี
การเร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชย์ 

 
3. โครงสร้างผู้ถอืหุ้นและคณะกรรมการ 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของ GEPT ณ วนัที่ 30 มีนาคม 2560 มีดงันี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเข้าท ารายการ 

จ านวน ร้อยละ 

Planet Energy Holdings Pte. Ltd. (“PEH”)  123,628 48.00 
Noble Planet Pte. Ltd. (“NBP”) 103,022 40.00 
บมจ. วินเทจ วิศวกรรม (“VTE”) 30,908 12.00 
รวม 257,558 100.00 
มลูคา่หุ้นละ (บาทตอ่หุ้น)       100.00 
ทุนจดทะเบียน (บาท) 25,755,800 
โครงสร้างการจัดการ  

คณะกรรมการประกอบด้วย 

นายศภุศษิฏ์ โภคนิจารุรัศมิ์ 
นายออง ทีฮา 
นายเดวิด วิลเลยีม แยง 
นายโสรัจ โรจนเบญจกลุ 
นายฟุง ไช กงุ 
พล.ต.มงคล หรุ่นเริงใจ 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
นายศภุศษิฏ์ โภคนิจารุรัศมิ์ หรือ 
นายออง ทีฮา พร้อมประทบัตราส าคญับริษัท 

ท่ีมา :  บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น (บอจ. 5) ของ GEPT และหนงัสือรับรองของ GEPT ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2560 โดยสดัสว่นการถือหุ้นและโครงสรางคณะกรรมการ
ภายหลงัการเข้าท ารายการสามารถศกึษาได้จากหวัข้อ “1.1.6 รายละเอียดของสนิทรัพย์ท่ีได้มา” 
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ส าหรับโครงการสร้างผู้ ถือหุ้นของ GEPM นัน้ มีผู้ ถือหุ้นเพยีง 2 ราย ได้แก่ GEPT ซึง่มีสดัสว่นการถือหุ้นท่ีร้อยละ 
100.00 ของทนุท่ีออกและช าระแล้ว และ นายศภุศษิฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ถือหุ้นที่ร้อยละ 0.00 ของทนุที่ออกและช าระแล้ว 
และมีกรรมการบริษัทได้แก่ นาย นายศภุศษิฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ โดยมีนายออง ทีฮา เป็นกรรมการผู้จดัการ 
 

4. สรุปรายการส าคัญในงบการเงนิ และการวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของ GEPT  
▪ งบแสดงฐานะการเงนิ 

หนว่ย : บาท 

2558  
(งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ) 

2559 
(งบการเงนิรวม) 

สินทรัพย์    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  39.93   19.83  

ลกูหนีอ้ื่น  1.97   173.33  

ลกูหนีเ้งินประกนัตามสญัญาการลงทนุ  283.03   -    

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น  0.04   2.91  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  324.96   196.07  

เงินลงทนุระยะยาวอื่น -  107.01  

ลกูหนีต้ามข้อตกลงสมัปทานบริการ -  224.71  

อาคารและอปุกรณ์  40.98   6.54  

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน  0.02   0.02  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  0.46   0.22  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  41.46   338.50  

รวมสินทรัพย์  366.43   534.56  

   

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น   

หนีส้นิ   
เจ้าหนีอ้ื่น  55.45   266.99  
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้อง  -     35.00  
รวมหนีส้ินหมุนเวียน  55.45   301.99  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  -     0.19  
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  -     0.19  

รวมหนีส้ิน  55.45   302.18  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น   

ทนุจดทะเบียน   25.76   25.76  

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว   25.76   25.76  

สว่นเกินมลูคา่หุ้น  364.62   364.62  
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หนว่ย : บาท 

2558  
(งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ) 

2559 
(งบการเงนิรวม) 

ก าไร (ขาดทนุ)สะสม  (79.40)  (159.82) 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น  -     1.83  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  310.97   232.38  

รวมหนิส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  366.42   534.56  

  ท่ีมา: งบการเงินรวมท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของ GEPT 

 
งบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ 

หนว่ย : บาท 2558 2559 

รายได้ตามข้อตกลงสมัปทานบริการ  -     221.65  

ต้นทนุตามข้อตกลงสมัปทานบริการ  -     (221.65) 

ก าไรขัน้ต้น  -     -    

ดอกเบีย้รับ  0.05   1.60  

รายได้อื่น   0.09  

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น   1.16  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  (30.59)   (83.22) 

ขาดทุนก่อนต้นทุนการเงนิ  (30.54)  (80.36) 

ต้นทนุทางการเงิน  -     0.01  

ขาดทุนสุทธิ  (30.54)  (80.37) 

  ท่ีมา: งบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของ GEPT ทัง้นี ้เน่ืองจาก GEPM เพิ่งจดัตัง้บริษัทในปี 2559 และปีบญัชีแรกจะ
สิน้สดุในวนัท่ี 31 มีนาคม 222560 จงึยงัไม่มีงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีของ GEPM 

 
▪ อัตราส่วนทางการเงนิ   

   2558 2559 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 5.86 0.65 

อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) ไมส่ามารถหาคา่ได้ ไมส่ามารถหาคา่ได้ 

อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ร้อยละ) ไมส่ามารถหาคา่ได้ ไมส่ามารถหาคา่ได้ 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) ไมส่ามารถหาคา่ได้ ไมส่ามารถหาคา่ได้ 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) ไมส่ามารถหาคา่ได้ ไมส่ามารถหาคา่ได้ 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.18 1.30 

   ท่ีมา: ค านวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากงบการเงินรวม GEPT 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ   

ผลการด าเนินงาน 

▪ รายได้ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และ ขาดทุนสุทธิ 

เนื่องจาก GEPT และ GEPM ยงัมิได้เร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชย์ จึงมีรายได้มาจากดอกเบีย้รับและรายได้อื่นเทา่นัน้ โดย
ในปี 2558 มีดอกเบีย้รับ เทา่กบั 0.05 ล้านบาท และ ในปี 2559 มีดอกเบีย้รับและรายได้อื่นเทา่กบั 1.60 ล้านบาทและ 0.09 ล้าน
บาท ตามล าดบั 

โดย GEPT มีผลขาดทุนในปี 2258 และ 2559 เท่ากับ 30.41 ล้านบาทและ 80.37 ล้านบาท ตามล าดับ โดยขาดทุนที่
เพิ่มขึน้ในปี 2559 นัน้มาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีเพิ่มขึน้จากการเตรียมความพร้อมส าหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ขนาดก าลงัการผลติติดตัง้รวม 220 เมกะวตัต์ที่ได้รับ PPA เมื่อวนัที่ 20 มีนาคม 2559 

ฐานะทางการเงิน 

▪ สินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 GEPT มีสนิทรัพย์รวม 534.56 ล้านบาท สนิทรัพย์สว่นใหญ่ได้แก่ 1). ลกูหนีอ้ื่น จ านวน 173.33 
ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยเงินจ่ายลว่งหน้า (Advance Payment) ตามสญัญาจ้างเหมาก่อสร้างโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 
(โครงการฯ) ของ GEPM เฟสที่ 1 เป็นหลกั  ซึง่เพิ่มขึน้จากจ านวน 1.97 ล้านบาทในปี 2558 จากการที่มีการช าระเงินจ่ายลว่งหน้า
ให้กบัผู้ รับเหมาตามสญัญาดงักลา่ว 2). เงินลงทนุระยะยาวอื่น ซึง่เป็นเงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน จ านวน 107.01 ล้าน
บาท 3). ลกูหนีต้ามข้อตกลงสมัปทานบริการ จ านวน 224.71 ล้านบาท ซึง่ประกอบไปด้วยสนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์ของ GEPM เป็นหลกั โดยในปี 2558 ยงัไมม่ีรายการดวักลา่วเกิดขึน้เนื่องจาก GEPMเพิ่งได้รับ PPA มาในเดือน
มีนาคม ปี 2559 จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น จึงท าให้ปี 2559 มีสินทรัพย์เพิ่มขึน้จาก 366.42 ล้านบาทในปี 2558 คิดเป็นจ านวน 
168.14 ล้านบาท 

▪ หนีส้นิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หนีส้ินรวมของ GEPT มีจ านวน 302.18 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้อย่างมากจาก ณ สิน้ปี 2558 
เนื่องจากการพฒันาโครงการฯ เฟสที ่1 ในปี 2559 โดยหนีส้นิรวมในปี 2559 สว่นใหญ่ประกอบด้วย เจ้าหนีอ้ื่นที่เกิดจากการพฒันา
โครงการฯ จ านวน 266.99 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้อง (PEH) จ านวน 35.00 ล้านบาท 

▪ ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 GEPT มีสว่นของผู้ ถือหุ้น  232.38 ล้านบาท โดยมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 25.76 ล้าน
บาท และสว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั จ านวน 364.62 ล้านบาท โดยลดลงจากสิน้ปี 2558 ที่มีสว่นของผู้ ถือหุ้น  จ านวน 310.97 ล้าน
บาท เนื่องจากมีผลขาดทุนจ านวน 80.37 ล้านบาทในปี 2559 อนัเกิดจากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการ
พฒันาโครงการฯ ในปี 2559 
 
5. สรุปภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าในเมียนมาร์ 

หลังจากที่เมียนมาร์ได้เปิดประเทศ พร้อมทัง้ประกาศนโยบายปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจในปี 2555 ท าให้
เศรษฐกิจของเมียนมาร์เติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการเร่งพฒันาระบบสาธารณปูโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อรองรับการ
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ขยายตวัดงักล่าว และน าไปสู่การปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ให้เอือ้ต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดย
อตุสาหกรรมไฟฟา้เป็นหนึง่ในอตุสาหกรรมที่จะเติบโตควบคูก่บัการพฒันาของเมียนมาร์ 

 
การผลติกระแสไฟฟา้ 

ข้อมลูจาก Ministry of Electric Power, The Republic of the Union of Myanmar (“MOEP”) พบว่า ก าลงัการผลติ
ไฟฟา้ของเมียนมาร์ มีทัง้หมด 4,581 เมกะวตัต์ โดยสามารถจ าแนกก าลงัการผลติไฟฟา้ตามประเภทโรงไฟฟา้ได้ ดงันี  ้

ประเภทโรงไฟฟ้า ก าลังการผลิต  
(เมกะวตัต์) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

โรงไฟฟา้พลงัน า้ 3,044 66.45 
โรงไฟฟา้ก๊าซธรรมชาติ 1,325 28.92 
โรงไฟฟา้ถ่านหิน 120 2.62 
โรงไฟฟา้พลงังานดีเซล 87 1.90 
โรงไฟฟา้ชีวมวล 5 0.11 
รวม 4,581 100.00 

ที่มา: MOEP 
 

ความต้องการใช้ไฟฟา้ 
ปัจจบุนั เมียนมาร์ไมส่ามารถผลติไฟฟา้ได้เพียงพอตอ่ความต้องการใช้ภายในประเทศ และมีครัวเรือนเพียงประมาณ

ร้อยละ 33.00 จากทัว่ประเทศเท่านัน้ที่เข้าถึงการใช้ไฟฟ้า โดยสว่นที่เข้าถึงยงัต้องประสบปัญหาไฟฟ้าดบับ่อยครัง้  ภาพรวม
การเข้าถึงไฟฟา้ของประชากรในประเทศ มีดงันี ้

 
ที่มา: Solar Power Minbu ESIA Report  

 
อ้างอิงจาก Solar Power Minbu ESIA Report พบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าทัง้หมดของประเทศ สามารถจ าแนกตาม

ประเภทธุรกิจได้ 3 กลุม่หลกั โดย ณ สิน้ปี 2558 ที่พกัอาศยัเป็นกลุม่ที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 49.26 รองลงมาเป็น
ภาคอตุสาหกรรมและภาคธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 30.41 และ 18.49 ตามล าดบั  
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 ทัง้นี ้MOEP ประมาณการณ์ว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เป็น 4,531 เมกะวตัต์ และ 14,542 เมกะ
วัตต์ ในปี 2563 และ ปี 2573 ตามล าดับ จึงท าให้เมียนมาร์ จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูปและพัฒนาระบบไฟฟ้าในประเทศให้มี
ประสทธิภาพมากยิ่งขึน้ และเป็นโอกาสของผู้ประกอบการจากตา่งประเทศให้เข้าไปลงทนุในอตุสาหกรรมดงักลา่ว   
 
อตุสาหกรรมผลติไฟฟา้ 

MOEP ได้ปฏิรูปกฎหมายไฟฟ้าฉบับปี 2557 แทนฉบับเดิมปี 2533 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 โดยมีการจัดตัง้
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (Electricity Regulation Commission หรือ ERC) เพื่อก ากบัดแูลบริษัทและหน่วยงานท่ี
ผกูขาดกิจการไฟฟา้ในประเทศ และให้อ านาจ MOEP รัฐบาลท้องถ่ินเขตการปกครองตนเอง และหนว่ยการปกครองตนเอง ใน
การออกใบอนญุาตหรืออนมุตัิการลงทนุให้แก่นิติบคุคลที่จะเข้ามาด าเนินกิจการผลติไฟฟา้และระบบสายสง่ไฟฟา้  รวมถึงการ
จ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ โดยภายใต้กฎหมายใหม ่มีความยืดหยุน่และให้สทิธิประโยชน์แก่นกัลงทนุตา่งชาติมากขึน้ โดยอนญุาต
ให้สิทธินกัลงทนุตา่งชาติ สามารถลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าได้ โดยไม่จ ากดัขนาด จากเดิมที่สงวนสิทธิการลงทนุในโครงการ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็กให้แก่ชาวเมียนมาร์เท่านัน้ และนกัลงทนุต่างชาติสามารถถือหุ้นทัง้หมด ร้อยละ 100 ในโครงการโรงไฟฟา้
พลงังานน า้และถ่านหิน จากเดิมที่นกัลงทนุต้องร่วมลงทุนในโครงดงักล่าวกบัรัฐบาลเมียนมาร์เท่านัน้ ทัง้นี ้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก MOEP ก่อน  

การพฒันาโครงขา่ยไฟฟา้ให้เข้าถึงความต้องการใช้ไฟฟา้มคีวามจ าเป็นอยา่งมากส าหรับการเตบิโตของประเทศ และ 
จากการคาดการณ์ของธนาคารโลก การลงทนุในระบบผลิตไฟฟ้าแบบเครือข่ายระดบัประเทศ (National Grid system) และ
นอกระบบเครือข่าย (Outside Grid หรือ Isolated System) ระหว่างปี 2558 ถึงปี 2562 จะอยู่ที่ประมาณ 670 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ซึ่งโดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 จะอยู่ในระบบผลิตไฟฟ้าแบบเครือข่าย อีกทัง้ จะมีการลงทุนในการติดตัง้ระบบอีก
ประมาณ 24 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อลดการสญูเสียพลงังานไฟฟา้ที่มีมากกวา่ร้อยละ 20 ของการผลิตทัง้หมด โดยรายละเอียด
มีดงันี ้ 

 
หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

การลงทนุในโครงข่ายไฟฟา้ (Grid) 72.5 80.6 79.8 139.9 232.3 
การลงทนุในโครงข่ายไฟฟา้ขนาดเล็ก (Mini Grid) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
การลงทนุใน Pre-electrification 2 3 4.5 6.5 8.5 
การลงทนุนอกโครงข่าย (Off-Grid Investment) 2.2 2.2 2.2 3.2 3.2 
รวมการลงทุนรายปี 77.3 86.4 87.1 150.2 244.5 

ภาคอตุสาหกรรม
30.41%

ภาคธุรกิจ
18.49%

ที่พกัอาศยั
49.26%

อ่ืนๆ
1.84%
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หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ค่าใช้จ่ายด้านที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี 
(Technical Assistance)  

10.3 6.8 2.2 3.1 1.4 

ที่มา: Mekong Energy and Ecology Network 
 

ในการพฒันาโครงข่ายหลกั จะด าเนินการโดย MOEP ในสว่นของบริษัทเอกชนจะด าเนินการในสว่นของการลงทุน
นอกโครงข่าย และส าหรับราคาขายกระแสไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นธรรมและเป็น
มาตรฐานสากล โดยจะน าระบบ Tariff มาใช้แทนระบบการตกลงการขายกระแสไฟฟา้ในกรอบของทวิภาคีระหวา่งรัฐบาลและ
เอกชน  

โดยแผนการพฒันาการผลิตไฟฟ้าระหว่างรัฐบาลและเอกชนส่วนใหญ่จะยงัคงเป็นในส่วนของการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานน า้เป็นหลกัหรือร้อยละ 60-65 ของก าลงัการผลิตไฟฟ้าทัง้หมดในปี 2559 แต่อย่างไรก็ดีการพึ่งพาพลงังานน า้นัน้
อาจจะประสบปัญหาด้านฤดกูาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดรู้อนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม การผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานน า้จะลดลงเหลอื 2.00 กิกะวตัต์-ชัว่โมงจากความต้องการพลงังานสงูสดุที่ 2.40 กิกะวตัต์-ชัว่โมง 

ดงันัน้ ตามแผนระยะยาวของ MOEP จึงต้องการที่จะเพิ่มสดัสว่นการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและแสงอาทิตย์ให้มาก
ขึน้ พร้อมกบัลดสดัสว่นของโรงไฟฟา้ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ และโรงไฟฟ้าพลงังานน า้ลง ตามประมาณการก าลงัการ
ผลติไฟฟา้ในประเทศจะเพิ่มขึน้เป็น 19.00 กิกะวตัต์-ชัว่โมง ซึง่สว่นนีจ้ะมีการกระจายแหลง่ผลติไฟฟา้ไปยงัพลงังานทางเลือก
อื่น ส าหรับการพฒันาพลงังานลมและพลงังานใต้พืน้พิภพจะมีความเป็นไปได้คอ่นข้างยาก เนื่องจากผลตอบแทนจากการผลติ
ไฟฟ้ามีความไม่แน่นอนจึงท าให้ไมไ่ด้ขนาดของก าลังการผลิต และอาจไม่คุ้มทนุ  แม้ว่าสดัสว่นของการผลิตกระแสไฟฟา้จาก
พลงังานแสงอาทิตย์จะมีสดัสว่นที่ต ่าเมื่อเทียบกบัการผลิตทัง้หมด แต่อย่างไรก็ดีอตัราการเติบโตจากการผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์นัน้จะเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัในอีก 10-20 ปีข้างหน้า 

 

 

ท่ีมา: International Energy Agency   
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เอกสารแนบ 3 
มูลค่าหุ้นสามัญเดิมของ GEPT ที่เหมาะสม 

ตามประมาณการปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ที่ระดบัความเชื่อมั่นต่างๆ 
 

จากประมาณการปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการฯ ที่ที่ปรึกษาด้านเทคนิคของบริษัทฯ (OWL) ได้
ประมาณการไว้ที่ระดบัความเช่ือมัน่ตา่งๆ สามารถสรุปได้ตามตารางดงัตอ่ไปนี ้

ปีที่ 
ก าลังการผลิตติดตัง้ 50 เมกะวัตต์ (ล้านหน่วย) ก าลังการผลิตติดตัง้ 70 เมกะวัตต์ (ล้านหน่วย) 

P(50) P(75) P(90) P(99) P(50) P(75) P(90) P(99) 

0 80.04 76.36 73.06 67.37 112.05 106.91 102.28 94.31 

1 79.22 75.58 72.31 66.68 110.91 105.82 101.24 93.35 

2 78.65 75.04 71.79 66.20 110.11 105.05 100.51 92.68 

3 78.08 74.49 71.27 65.72 109.31 104.29 99.77 92.00 

4 77.50 73.95 70.75 65.24 108.50 103.53 99.04 91.33 

5 76.93 73.40 70.22 64.76 107.70 102.76 98.31 90.66 

6 76.36 72.86 69.70 64.27 106.90 102.00 97.58 89.98 

7 75.79 72.31 69.18 63.79 106.10 101.23 96.85 89.31 

8 75.22 71.77 68.66 63.31 105.30 100.47 96.12 88.64 

9 74.65 71.22 68.14 62.83 104.50 99.71 95.39 87.96 

10 74.07 70.67 67.61 62.35 103.70 98.94 94.66 87.29 

11 73.50 70.13 67.09 61.87 102.90 98.18 93.93 86.62 

12 72.93 69.58 66.57 61.39 102.10 97.42 93.20 85.94 

13 72.36 69.04 66.05 60.91 101.30 96.65 92.47 85.27 

14 71.79 68.49 65.53 60.42 100.50 95.89 91.74 84.59 

15 71.22 67.95 65.01 59.94 99.70 95.13 91.01 83.92 

16 70.64 67.40 64.48 59.46 98.90 94.36 90.28 83.25 
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ปีที่ 
ก าลังการผลิตติดตัง้ 50 เมกะวัตต์ (ล้านหน่วย) ก าลังการผลิตติดตัง้ 70 เมกะวัตต์ (ล้านหน่วย) 

P(50) P(75) P(90) P(99) P(50) P(75) P(90) P(99) 

17 70.07 66.86 63.96 58.98 98.10 93.60 89.55 82.57 

18 69.50 66.31 63.44 58.50 97.30 92.83 88.82 81.90 

19 68.93 65.77 62.92 58.02 96.50 92.07 88.09 81.23 

20 68.36 65.22 62.40 57.54 95.70 91.31 87.35 80.55 

21 67.78 64.67 61.87 57.06 94.90 90.54 86.62 79.88 

22 67.21 64.13 61.35 56.57 94.10 89.78 85.89 79.20 

23 66.64 63.58 60.83 56.09 93.30 89.02 85.16 78.53 

24 66.07 63.04 60.31 55.61 92.50 88.25 84.43 77.86 

25 65.50 62.49 59.79 55.13 91.70 87.49 83.70 77.18 

26 64.93 61.95 59.27 54.65 90.90 86.73 82.97 76.51 

27 64.35 61.40 58.74 54.17 90.10 85.96 82.24 75.84 

28 63.78 60.86 58.22 53.69 89.30 85.20 81.51 75.16 

29 63.21 60.31 57.70 53.21 88.50 84.43 80.78 74.49 

30 62.64 59.77 57.18 52.73 87.70 83.67 80.05 73.82 
หมายเหต:ุ P(xx) หมายถึง ปริมาณไฟฟา้ที่ผลิตได้ตอ่ปีที่จะผลิตได้มีปริมาณถึงปริมาณที่ประมาณการในตาราง ที่ ร้อยละ xx และมีโอกาสที่จะต ่า

กวา่ปริมาณที่ประมาณการในตารางที ่ ร้อยละ 1-xx เชน่ P(95) หมายถึง ปริมาณไฟฟา้ที่ผลิตได้ตอ่ปีที่จะผลิตได้มีปริมาณถึงปริมาณที่
ประมาณการในตาราง ที่ ร้อยละ 95 และมีโอกาสที่จะต ่ากวา่ปริมาณที่ประมาณการในตารางที่ ร้อยละ 5 

จะสามารถประเมินมลูคา่หุ้นที่เหมาะสมของ GEPT ตามสดัสว่นท่ีบริษัทฯ จะเข้าท ารายการท่ี ร้อยละ 15.00 ของหุ้น
ที่ออกและช าระแล้วของ GEPT ได้ ดงันี ้



เอกสารแนบ 3 หนา้ 3 

 มูลค่าที่เหมาะสมที่ประเมินได้ด้วยวธีิ
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงนิสด 

อัตรา
ผลตอบแทนการ
ลงทุนของบริษัทฯ      
(QTC’s Equity IRR) 

ระยะเวลาคืนทุน
ของบริษัทฯ 

(QTC’s Payback 
Period) ล้านเหรียญสหรัฐ ล้านบาท 

ระดบัความเช่ือมัน่ที่ ร้อยละ 50 
หรือ P(50) 

8.8 305.7 ร้อยละ 8.4 15.1 ปี 

ระดบัความเช่ือมัน่ที่ ร้อยละ 75 
หรือ P(75) 

6.7 232.4 ร้อยละ 7.6 15.9 ปี 

ระดบัความเช่ือมัน่ที่ ร้อยละ 90 
หรือ P(90) 

4.8 167.3 ร้อยละ 7.0 16.7 ปี 

ระดบัความเช่ือมัน่ที่ ร้อยละ 99 
หรือ P(99) 

1.6 56.9 ร้อยละ 5.7 18.3 ปี 

 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ามลูค่าที่เหมาะสมของหุ้นสามญัเดิมของ GEPT ที่ร้อยละ 15.00 นัน้จะมีมลูค่าลดลง
ตามระดบัความเช่ือมัน่ท่ีเพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ตาม ตารางข้างต้นนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อแสดงข้อมลูที่ระดบัความเช่ือมัน่ตา่งๆ เทา่นัน้  

ทัง้นี ้OWL ได้วิเคราะห์วา่ที่ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 50 P(50) เป็นกรณีฐาน (Base Case) โดยจากประสบการณ์
ในการเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคให้กบัโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ต่างๆ นัน้ OWL พบว่าปริมาณของไฟฟา้ที่ผลติได้
จากโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ตา่งๆ นัน้จะมีปริมาณที่เกินกวา่ประมาณการท่ี P(50) 
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เอกสารแนบ 4 
การซือ้ขายหุ้นสามัญของ 

บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากัด (“GEPT”)  
ที่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

 

สืบเนื่องจากการที่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ านวน 3 ราย ได้แก่ 1). บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จ ากดั (มหาชน) (“VTE”) 2). บริษัท อีซีเอฟ 
พาวเวอร์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“ECF”) และ 3). บริษัท คิวทีซี โกลบอล 
เพาเวอร์  จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ (“QTC”) ที่ได้มีการเปิดเผยข้อมลูการเข้าซือ้ หรือ ก าลงัเข้าท ารายการเพื่อซือ้หุ้น
สามญัของ บริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEPT”) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ท าสรุปข้อมลูการซือ้
ขายหุ้นสามญัของ GEPT เพื่อเป็นข้อมลูเพิ่มเติม ตามตารางตอ่ไปนี ้

ผู้ซือ้/ผู้จะซือ้ VTE ECF QTC 

วันที่คณะกรรมการมีมติให้
เข้าท ารายการ 20 มีนาคม 2558 3 เมษายน 2560 29 มีนาคม 2560 

ราคาซือ้ขาย  

(ล้านเหรียญสหรัฐ/ ล้านบาท) ไมไ่ด้ระบ/ุ 666.05 9.00/ 310.05 7.63/ 267.49 

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 12.00 ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 15.00 

หุ้นสามัญที่ได้มา/ จะได้มา 

หุ้นสามญัเดิม ร้อยละ 5.4 และ 
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ร้อยละ 6.6 
ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วของ 

GEPT 

หุ้นสามญัเดิม หุ้นสามญัเดิม 

รูปแบบการช าระราคา 

เงินสด จ านวน 366.32 ล้านบาท 
และหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ VTE 
ร้อยละ 11.53 คิดเป็นมลูคา่ 

299.73 ล้านบาท 

เงินสด เงินสด 

การเพิ่มทุน 

ไมมี่ภาระเพิ่มทนุอีกในอนาคต 
แตย่งัคงสดัสว่นการถือหุ้นเทา่

เดิม 

มีภาระเพิ่มทนุตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น 20.22 ล้านเหรียญ คิด

เป็น 696.44 ล้านบาท 

มีภาระเพิ่มทนุตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น 14.38 ล้านเหรียญ คิด

เป็น 497.79 ล้านบาท 

เงื่อนไขอื่น - 

มีภาระผกูพนัในการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงิน (Cash 
Deficiency Support) ไม่เกิน 
5.54  ล้านเหรียญ คิดเป็น 
190.85 ล้านบาท 

- มีภาระผกูพนัในการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงิน (Cash 
Deficiency Support) ไม่เกิน 
4.16  ล้านเหรียญ คิดเป็น 
143.93 ล้านบาท และ 

- มีเง่ือนไขการปรับราคาหาก
ผลตอบแทนการลงทนุของ
บริษัทฯ (QTC’s Equity IRR): 



เอกสารแนบ 4 หนา้ 2 

ผู้ซือ้/ผู้จะซือ้ VTE ECF QTC 

o ต ่ากว่า  ร้อยละ 8 จาก
การเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยเ ก่ียวกับสัญญา
กู้ ยื ม เ งิ น  จ ะ ไ ด้ หุ้ น /
ผลประโยชน์ทางการเงิน
ของหุ้ นเพิ่มเติม ร้อยละ 
1.15 

o สูงกว่า ร้อยละ  12 จาก
การเปลี่ยนแปลงของ
ปั จ จั ย ที่ เ ก่ี ย ว กั บ
โครงการฯ บริษัทฯ มี
ภาระต้องช าระค่าหุ้ น
เพิ่ม  แต่ ไม่ เ กิน  1.873 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

สถานะโครงการฯ ขณะเข้าท า
รายการ/ จะเข้าท ารายการ 

ยงัไมไ่ด้รับ PPA และ MIC 
Permit รวมถึง ยงัไมไ่ด้ลงนาม
ในสญัญาเงินกู้  และสญัญาอื่นๆ 

ไ ด้ รั บ  PPA และ  MIC Permit 
รวมถึงมีการลงนามในสัญญา
เงินกู้  สัญญาว่า จ้ า ง อ่ืนๆ  ที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร พั ฒ น า
โครงการฯ 

ไ ด้ รั บ  PPA และ  MIC Permit 
รวมถึงมีการลงนามในสัญญา
เงินกู้  สัญญาว่า จ้ า ง อ่ืนๆ  ที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร พั ฒ น า
โครงการฯ 

หมายเหตุ เข้าท ารายการแล้ว 
อยู่ ร ะหว่ า งการขอมติ จากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิการเข้า
ท ารายการ 

อยู่ ร ะหว่ า งการขอมติ จากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิการเข้า
ท ารายการ 

ที่มา: สารสนเทศในการเข้าท ารายการและข้อมลูเผยแพร่สาธารณะอ่ืนๆ ของบริษัทตา่งๆ ข้างต้น 

ทัง้นี ้โครงการฯ ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement หรือ “PPA”) ในรูปแบบ Build-Operate-
Transfer (BOT) จากหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่ก ากับดูแลด้านการผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟา้ ได้แก่ Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) แล้วเมื่อวนัท่ี 20 มีนาคม 2559 และโครงการฯ ทกุเฟส 
ยงัได้รับ MIC Permit แล้ว ลงวนัที่ 12 เมษายน 2560 ทัง้นี ้GEPM ได้ลงนามในสญัญาเงินกู้ยืมเงินส าหรับโครงการฯ เฟส 1 
แล้ว เมื่อวนัท่ี 19 ตลุาคม 2559 


