
 
 
ที ่ECF2 014/2560 
 
                   7 เมษายน 2560 
 
เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัอนุมตักิารเขา้ลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 20 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์ขนาด 220 เมกะวตัต์ ของ บรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั, ก าหนดการจดั
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 (แกไ้ขสารสนเทศการไดม้าซึง่สนิทรพัย)์ 

 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1.  สารสนเทศการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์เรื่องการเขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศ

ไทย) จ ากดั เพื่อร่วมลงทุนในสดัสว่นรอ้ยละ 20 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ขนาด 220 
เมกะวตัต ์ณ เมอืงมนิบ ูประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ 

 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่

6/2560 เมื่อวนัที ่3 เมษายน 2560 โดยทีป่ระชุมไดม้มีตทิีส่ าคญั ดงันี้ 
 
1. อนุมตักิารเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ขนาด 220 เมกะวตัต์ ของ บรษิทั 

พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว จ ากดั (“โครงการฯ” หรือ “GEP”) ซึง่ตัง้อยู่ทีเ่มอืงมนิบู รฐัมาเกวย ประเทศ
สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร”์) ขนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ 220 เมกะวตัต์ 
โดยให ้บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั (“ECF-Power”) ในฐานะบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 
99.99 เป็นผูเ้ขา้ลงทุนซือ้หุน้ของโครงการในสดัส่วนรอ้ยละ 20 โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ที่มาดว้ย 1 

2. อนุมตัใิหน้ าเสนอทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเขา้ซือ้หุน้สามญัของ GEP ในสดัสว่นรอ้ยละ 
20 เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ประเทศเมยีนมาร ์โดยให ้ECF-Power เป็นผู้
เขา้ลงทุน ทัง้นี้การเขา้ลงทุนดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญั
ทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิ ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิาร
ของบรษิัทจดทะเบียนในการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 
(“ประกาศฯ เรือ่งได้มาหรอืจ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดรายการไดม้าสงูสุดค านวณตามเกณฑม์ูลค่ารวม
ของสิง่ตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 50.79 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ
เมื่อพจิารณานับรวมรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยร์ายการอื่นทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีารตก
ลงเขา้ท ารายการในครัง้นี้ จะท าใหข้นาดของรายการรวมเทา่กบัรอ้ยละ 57.90 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วมของ
บรษิทั จงึถอืเป็นรายการประเภทที ่1 ตามประกาศฯ เรื่องไดม้าหรอืจ าหน่ายไป โดยมรีายละเอยีดตาม
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 



 
 

2 

3. พจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ
อสิระ เพื่อท าหน้าทีใ่หค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ GEP 

4. พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนใน ECF-Power ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ไม่เกนิ 1,006.49 
ล้านบาท ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 5 ปี เพื่อรองรบัการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ GEP และการเพิม่ทุนใน
แต่ละเฟสของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์รวม 4 เฟส รายละเอยีดตามสิง่ทีม่าดว้ย 1 
โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการ หรอืผู้ได้รบัมอบอ านาจสามารถด าเนินการได้ ภายหลงัจากได้รบั
มติพจิารณาอนุมตัิการเขา้ท ารายการเขา้ลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ ขนาด 220 เมกะวตัต์ ของ GEP จากที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เรยีบร้อย
แล้ว 

5. พจิารณาอนุมตัิให้ก าหนดวนัเรยีกประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1 / 2560 และการก าหนดระเบยีบ
วาระการประชุม ในวนัพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 ณ ห้องศรนีครนิทร์ 2 ชัน้ 9 โรงแรม
เดอะ แกรนด์ โฟร์วงิส์ คอนเวนชัน่ ถนนศรนีครนิทร์ กรุงเทพมหานคร โดยมรีะเบยีบวาระการประชุม
ดงันี้ 

 
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมือ่วันที ่28 

เมษายน 2560 
วาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารเขา้ซื้อหุน้สามญัของบรษิทั พลงังานเพือ่โลกสเีขยีว (ประเทศไทย) 

จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 เพือ่ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ที ่
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยให้บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ 
เพาเวอร ์จ ากดั เป็นผูเ้ขา้ลงทุน 

วาระที ่3 เรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
 
6. พจิารณาอนุมตัใิหก้ าหนดวนัทีร่ายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/0652 

(Record Date) ในวนัที ่18 เมษายน 2560 และวนัทีใ่หร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ ในวนัที ่19 เมษายน 
2560  

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
 



 

หน้าที ่1 

 
สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น (บญัชี 1) 

เร่ืองการเข้าซ้ือหุ้นของบริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือร่วมลงทุนใน
สดัส่วนร้อยละ 20 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 

ณ เมืองมินบ ูประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์
 

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”) ครัง้ที ่
6/2560 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่3 เมษายน 2560 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั (“ECF-Power”) ในฐานะ
บรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 เขา้ท ารายการได้มาซึง่ทรพัย์สนิ โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ 
บรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEP”) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.00 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของ GEP จาก Noble Planet Pte. Ltd. และ Planet Energy Holdings Pte. Ltd. (รวมเรยีกว่า “ผู้ขาย”) ทัง้นี้ 
ECF-Power และผู้ขาย มขีัน้ตอน เงื่อนไขบงัคบัก่อน และเงื่อนไขบงัคบัหลงัการเขา้ท ารายการ ที่แต่ละฝ่ายจะต้อง
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามร่างสญัญาการซือ้ขายหุน้ (Share Purchase Agreement) ฉบบัล่าสุดวนัที ่3 เมษายน 2560 
ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในขอ้ 3.1 และ 3.3 สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ (Share Purchase Agreement) 
ฉบบัวนัที ่3 เมษายน 2560 ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดใน GEP รวมทัง้ ECF-Power และผูข้าย จะต้องมกีารเขา้ท าสญัญาผู้
ถอืหุน้ (Shareholders’ agreement) เพื่อตกลงเรื่องความสมัพนัธก์นัระหว่างผูถ้อืหุน้ใน GEP ซึง่มรีายละเอยีดขอ้ตกลง
ทีส่ าคญัตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 3.4 สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาผูถ้อืหุน้ ฉบบัวนัที ่3 เมษายน 2560  

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ดงักล่าวไดม้มีตเิหน็ชอบใหน้ าเสนอรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิน้ี
ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

 
ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวถอืเป็นรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่

ทจ.20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ (ตามที่
ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ พ.ศ.2547 (ตามทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) (รวมเรยีก
ประกาศทัง้สองฉบบัว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมมีูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 
50.79 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรวมกนั โดยค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สุด ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 (ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ตามทีก่ าหนดในประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป) 
และเมื่อพจิารณานับรวมรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยร์ายการอื่นทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีารตกลงเขา้ท า
รายการในครัง้นี้ จะท าให้ขนาดของรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 57.90 ของมูลค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิัท เขา้ข่ายเป็น
รายการประเภทที ่1 ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป โดยมมีูลค่าของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสงูกว่า 
แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100  

 
ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรบัการเขา้ท ารายการดงักล่าวต่อตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) และจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิการตกลงเข้าท า
รายการดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสยี โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และมี
สารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรอืจ าหน่ายไปก าหนด พรอ้มความเหน็ของที่ปรกึษาทางการเงนิ



 

หน้าที ่2 

อสิระให้แก่ผู้ถือหุน้ เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2560 ซึง่ไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัที ่3 เมษายน 2560 ไดม้มีตใิหน้ าเสนอวาระการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท า
รายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิดงักล่าว ต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่31 พฤษภาคม 2560 
ต่อไป 

 
บรษิทัฯ ขอแจง้รายละเอยีดการเขา้ท ารายการดงักล่าว ดงัต่อไปนี้ 

 
(1) วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

ECF-Power จะซือ้หุน้สามญัของ GEP จาก Noble Planet Pte. Ltd. และ Planet Energy Holdings Pte. Ltd. 
โดยจะช าระเป็นเงินสดให้แก่ผู้ขาย ภายหลงัจากที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งจะจดัขึ้นในวนัที่ 31
พฤษภาคม 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ท ารายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ และภายหลงัจากทีเ่งื่อนไขบงัคบัก่อนต่าง ๆ 
(Conditions Precedent) ในร่างสญัญาการซือ้ขายหุน้ (Share Purchase Agreement) ฉบบัล่าสุดวนัที ่3 เมษายน 
2560 ระหว่างบรษิทัฯ และผูข้าย ได้ด าเนินการส าเรจ็ครบถ้วน ทัง้นี้บรษิัทฯ คาดว่าจะสามารถเขา้ท ารายการไดแ้ล้ว
เสรจ็ภายในไตรมาสที ่2 ปี 2560 นี้ 

 
(2) คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 

 
ผูข้าย : Noble Planet Pte. Ltd. และ Planet Energy Holdings Pte. Ltd. ในฐานะผู้

ถือหุ้น GEP ซึ่งผู้ขายแต่ละรายมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Ultimate Major 
Shareholder) ไดแ้ก่ นายออง ทฮีา และนายศุภศษิฏ ์โภคนิจารุรศัมิ ์ซึง่มี
สดัสว่นการถอืหุน้คนละ รอ้ยละ 50 

ผูซ้ือ้ : บริษัท อซีีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (ECF-Power) ในฐานะบริษัทย่อยของ
บรษิทัฯ 

ความสมัพันธ์กับบริษัทจด
ทะเบยีน 

: บรษิทัฯ และ ECF-Power ไม่มคีวามสมัพนัธใ์ด ๆ และไม่จดัเป็นบุคคลที่
เกีย่วโยงกนักบัผูข้ายแต่อย่างใด  

 
ข้อมูลของ บริษทั พลงังานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (GEP) 
 
GEP จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2528 เลขทีท่ะเบยีนนิตบิุคคล 0105528015200 ส านักงาน

ใหญ่ตัง้อยู่ เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ห้องเลขที่ 3006 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้จ านวน 25,755,800 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 257,558 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดย GEP เป็น Holding Company ทีม่วีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการลงทุนในบรษิทัทีด่ าเนิน
ธุรกิจพฒันาและบรหิารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลอืก ปจัจุบนัมแีผนการก่อสร้างและพฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ก าลงัการผลติทัง้หมด 220 MW (“โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์220 MW”) 
ในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์(“ประเทศเมียนมาร”์) โดยมมีูลค่าเงนิลงทุนทัง้สิน้ 292.62 ลา้นเหรยีญ
ดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 10,080.76 ลา้นบาท ทีอ่ตัราแลกเปลีย่น 34.45 บาท ต่อเหรยีญดอลลารส์หรฐั ณ วนัที ่31 
มนีาคม 2560 อา้งองิจากอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักระหว่างธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (“ตามประกาศอตัราแลกเปล่ียนของ ธปท.”)  



 

หน้าที ่3 

ปจัจุบนั GEP มบีรษิทัย่อย 1 แห่ง คอื บรษิทั จอีพี ี(เมยีนมาร)์ จ ากดั (“GEP-Myanmar”) ซึง่เป็นการลงทุน
ใน GEP-Myanmar เพยีงบรษิทัเดยีว และไม่ไดถ้อืหุน้ในบรษิทัอื่นใด GEP-Myanmar จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่16 
กุมภาพนัธ ์2559 เป็นบรษิทัสญัชาตเิมยีนมาร ์ส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที ่Suite 213, 2nd floor, Peral Condo, Kabar Aye 
Pagoda Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar โดยมทีุนจดทะเบยีน 500 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั หรอื
ประมาณ 17,725 ล้านบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลีย่นของธปท. โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 500,000,000 หุ้น 
มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 เหรยีญดอลลารส์หรฐั โดยมทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ที่ 3.365 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั หรอื
ประมาณ 119.29 ลา้นบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลีย่นของ ธปท. โดย GEP มสีดัส่วนการถอืหุน้ใน GEP-Myanmer 
เท่ากบัรอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ทัง้หมดใน GEP-Myanmar และมวีตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกจิใน
การพฒันาและบรหิารโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ในประเทศเมยีนมาร ์ โดยมขีนาดก าลงัการผลติไฟฟ้า
ตดิตัง้รวม 220 MW และมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 170 MW 

 
ต่อมา เมื่อวนัที ่20 มนีาคม 2559 GEP-Myanmar ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (“Power Purchase 

Agreement : PPA”) กบั Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) (ชื่อก่อนหน้าคอื Myanmar Electric 
Power Enterprise) ซึง่เป็นองคก์รทีอ่ยู่ภายใต้ Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมยีนมาร์ โดย
สาระส าคญัคอื เพื่อตกลงพฒันา ก่อสรา้ง จดัหาแหล่งเงนิทุน บรหิารจดัการ บ ารุงรกัษา และโอนกจิการ และ EPGE จะ
รบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ขนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ประมาณ 220 MW หรอืคดิเป็นอตัรา
การรบัซือ้ไฟฟ้าสงูสุดที ่170 MW ซึง่ตัง้อยู่ทีเ่มอืงมนิบู รฐัมาเกวย ประเทศเมยีนมาร์ เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่
วนัทีเ่ริม่ด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์(Commercial Operation Date หรอื “COD”) ของโครงการเฟส 1 จาก
ทัง้หมด 4 เฟส (ซึง่หากโครงการเฟส 1 เริม่ COD ไดใ้นไตรมาสที ่1 ของปี 2561 สญัญา PPA จะหมดอายุในไตรมาสที ่
1 ของปี 2591) ในอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าคงทีท่ี ่0.1275 เหรยีญดอลลารส์หรฐัต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุสญัญาของ PPA 
รวมถงึการต่ออายุ PPA ทีอ่าจจะเกดิขึน้ดว้ย โดยการผลติไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 4 เฟส ตามอตัราการผลติไฟฟ้าสงูสดุที่
จะเกดิขึน้ในแต่ละเฟส ดงันี้ 

เฟส 1 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 40 MW จากก าลงัการผลติตดิตัง้ 50 MW 
เฟส 2 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 80 MW จากก าลงัการผลติตดิตัง้ 100 MW 
เฟส 3 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 120 MW จากก าลงัการผลติตดิตัง้ 150 MW 
เฟส 4 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 170 MW จากก าลงัการผลติตดิตัง้ 220 MW 
โดยภายหลงัจากเริม่ COD ส าหรบัเฟสที ่1 แลว้ส าหรบัเฟสต่อ ๆ ไป คาดว่าจะมกี าหนดระยะเวลาประมาณ 

360 วนั ส าหรบัการเริม่ตน้ COD ในเฟสต่อไป 
ส าหรบัเงื่อนไขการยกเลกิสญัญา คอื หาก GEP-Myanmar ไม่ปฏบิตัติามสญัญาขอ้ใด ภายในระยะเวลา 90 

วนั (ยกเวน้กรณีไม่ปฏบิตัิตามสญัญาในเรื่องวนัทีเ่ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชย ์ระยะเวลาดงักล่าวจะขยายเป็น 240 วนั) 
EPGE สามารถท าหนงัสอืแจง้ให ้GEP-Myanmar ด าเนินการแกไ้ขได ้หากไม่แกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ EPGE มสีทิธบิอกเลกิ
สญัญาได ้ปจัจุบนั GEP-Myanmar ยงัไม่มขีอ้ปฏบิตัผิดิสญัญาใด ๆ และยงัไม่ไดร้บัหนงัสอืแจง้การผดิสญัญาใด ๆ จาก 
EPGE แต่อย่างใด 

 
อย่างไรกต็าม ก่อนเริม่การก่อสรา้งโรงไฟฟ้า GEP และ GEP-Myanmar จะต้องด าเนินการลงนามในสญัญา

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการไดร้บัใบอนุญาตในดา้นต่าง ๆ ใหค้รบถ้วนเป็นทีเ่รยีบรอ้ยต่อหน่วยงานราชการ หรอื
หน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ สญัญาเช่าทีด่นิระยะยาวจาก AVA Capital Trading Limited จ านวน 700 เอเคอร ์
และสญัญาเช่าทีด่นิจากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์  จ านวน 136 



 

หน้าที ่4 

เอเคอร ์และการไดร้บัใบอนุญาตทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งก่อนการด าเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ตามกฎ 
ระเบยีบ และเงื่อนไขของประเทศเมยีนมาร ์เช่น ใบอนุญาตการลงทุนจากคณะกรรมาธกิารลงทุนแห่งเมยีนมาร ์(MIC 
Permit) เป็นต้น 

 
โดย GEP-Myanmar คาดว่า จะเขา้ท าสญัญาเช่าทีด่นิระยะยาว รวมถึงได้รบัการอนุมตัิใบอนุญาต หนังสอื

รบัรองต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์220 MW ใหไ้ดแ้ลว้เสรจ็ทัง้หมดภายใน
ไตรมาสที ่2 ปี 2560 และจะสามารถเริม่การจ่ายไฟฟ้าในเชงิพาณิชยไ์ดใ้นช่วงไตรมาสที ่1 ของปี 2561 นี้  

 
ทัง้นี้ กรรมการและผูถ้อืหุน้ของ GEP เป็นผูม้คีวามรู้ ความสามารถ และมปีระสบการณ์ในธุรกจิพลงังานและ

การผลติไฟฟ้า โดยกรรมการและผูถ้อืหุน้ของ GEP มปีระสบการณ์จากการร่วมด าเนินธุรกจิกบับรษิทัชัน้น าในประเทศ
ญีปุ่น่เพื่อพฒันาและบรหิารโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่มาก่อน 

 
โครงสรา้งการด าเนินธรุกิจในปัจจบุนั  
GEP ม ีGEP-Myanmar ในฐานะบรษิัทย่อยในประเทศเมยีนมาร์ 1 แห่ง เพื่อประกอบธุรกจิในการพฒันา

และบรหิาร โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์220 MW ซึ่ง GEP จะถือหุ้นใน GEP-Myanmar คดิเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนช าระแล้วทัง้หมดของ GEP-Myanmar  
 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ของ GEP ปจัจุบนั เปรยีบเทยีบกบัหลงัการเขา้ท ารายการ 
 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น 

ก่อนเข้าท ารายการ หลงัเข้าท ารายการ 

จ านวนหุ้น
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือ
หุ้นเทียบกบัทุน

ช าระแลว้ 
(รอ้ยละ) 

จ านวนหุ้น(หุ้น) 

สดัส่วนการถือ
หุ้นเทียบกบัทุน

ช าระแลว้ 
(รอ้ยละ) 

1. Noble Planet Pte. Ltd. 
(สญัชาตสิงิคโปร)์ 

103,022 40.00 136,504 53.00 

2. Planet Energy Holdings 
Pte. Ltd. (สญัชาตสิงิคโปร)์ 

123,628 48.00 

3. บริษัท วินเทจ วิศวกรรม 
จ ากัด (มหาชน) (สญัชาติ
ไทย) (“VTE”) 

30,908 12.00 30,908 12.00 

4. บริษัท คิวทีซี  โกลบอล 
เพาเวอร์ จ ากัด (สัญชาติ
ไทย) (“QTCGP”) 

- - 38,634 15.00 

5. ECF-Power - - 51,512 20.00 
รวม 257,558 100.00 257,558 100.00 

 



 

หน้าที ่5 

รายชื่อกรรมการของ GEP ปจัจุบนั เปรยีบเทยีบกบัหลงัการเขา้ท ารายการ ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ – นามสกลุ ก่อนเข้าท ารายการ หลงัเข้าท ารายการ 
1. นายศุภศษิฏ ์โภคนิจารุรศัมิ ์(สญัชาตไิทย)   
2. นายออง ทฮีา (สญัชาตเิมยีนมาร)์   
3. นายเดวลิ วลิเลีย่ม แยง (สญัชาตอิเมรกินั)   
4. นายโสรจั โรจนเบญจกุล (สญัชาตไิทย)   
5. นายฟุง ไซ กง (สญัชาตมิาเลเซยี)   
6. พลต ารวจตรมีงคล หรุ่นเรงิใจ (สญัชาตไิทย)   
7. กรรมการจาก QTCGP -  
8. กรรมการจาก ECF-Power - 1 ท่าน 
9. กรรมการจาก ECF-Power - 1 ท่าน 

หมายเหต ุ: ECF-Power จะมสีทิธเิสนอชื่อกรรมการเขา้ใหม่จ านวน 2 คนจากโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัรวมทัง้หมด 9 คน ภายหลงั
จากเขา้ท ารายการซื้อขายหุน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ย  

 
ขอ้มลูทางการเงนิ 
ขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญัของ GEP ส าหรบังบการเงนิรวม ฉบบัตรวจสอบ สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 

2557 2558 และ 2559 สรุปไดด้งันี้ 
          (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
งวด 12 เดือน  

ณ 31 ธนัวาคม 2557 
งวด 12 เดือน 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 
งวด 12 เดือน 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 
งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรพัย ์    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1.09 39.93 19.83 
ลกูหนี้อื่น 0.14 1.97 173.33 
ลกูหนี้ประกนัตามสญัญาการลงทุน - 283.03 - 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น - 0.04 2.91 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1.24 324.97 196.07 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - - 107.01 
ลกูหนี้ตามขอ้ตกลงสปัทานบรกิาร - - 224.71 
อาคารและอุปกรณ์ 0.05 40.98 6.54 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 0.006 0.01 0.02 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 0.008 0.46 0.22 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 0.06 41.46 338.50 
สินทรพัยร์วม 1.30 366.42 534.56 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น    
เจา้หนี้อื่น - 55.45 266.99 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 35.00 
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งวด 12 เดือน  

ณ 31 ธนัวาคม 2557 
งวด 12 เดือน 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 
งวด 12 เดือน 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 
เงนิทดรองจ่ายจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 49.79 - - 
หนี้สนิหมุนเวยีน 49.79 55.45 301.99 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - - 0.19 
หน้ีสินรวม 49.79 55.45 302.18 
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 0.50 25.76 25.76 
สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั - 364.62 364.62 
ขาดทุนสะสม (48.99) (79.40) (159.82) 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ - - 1.83 
ส่วนของผูถื้อหุ้น (48.49) 310.97 232.38 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1.30 366.42 534.56 
งบก าไรขาดทุน    
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - - - 
รายไดอ้ื่น - 0.17 224.51 
ค่าใชจ้่าย (48.61) (30.59) 304.88 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ (48.61) (30.41) (80.37) 

 หมายเหตุ :  
- งบการเงนิของ GEP ปี 2559 ตรวจสอบโดย บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั  
- ปจัจุบนั GEP ยงัไมม่รีายไดเ้ชงิพาณชิย ์เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างรอก่อสรา้งโครงการ ทัง้นี้รายไดอ้ื่นจ านวน 224.51 ลา้น

บาท ที่ปรากฎอยู่ในงบก าไรขาดทุนนัน้ เกดิจากการที่ GEP รบัรู้รายได้และต้นทุนในจ านวนที่เท่ากนั ตามสดัส่วน
ความส าเรจ็ของงานก่อสรา้ง ซึง่เป็นไปตามทีก่ าหนดในมาตรฐานบญัช ี

- รอบปีบญัชขีอง GEP-Myanmar สิ้นสุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 ซึ่งเป็นรอบปีบญัชแีรก ดงันัน้งบการเงนิของ GEP-
Myanmar จงึยงัไมไ่ดจ้ดัท า และยงัไมส่ามารถตรวจสอบได ้ณ ปจัจุบนั 

 
รายชื่อผูถ้อืหุน้ของ GEP-Myanmar ปจัจุบนั เปรยีบเทยีบกบัภายหลงัการเขา้ท ารายการ (ทัง้นี้ ภายหลงัการ

เขา้ท ารายการแลว้ รายชื่อผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะไม่มกีารเปลีย่นแปลง โดย GEP จะด ารงสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 100 ใน 
GEP-Myanmar) ประกอบดว้ย 

 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น 

ก่อนเข้าท ารายการ หลงัเข้าท ารายการ 

จ านวนหุ้น(หุ้น) 

สดัส่วนการถือ
หุ้นเทียบกบัทุน

ช าระแลว้  
(รอ้ยละ) 

จ านวนหุ้น
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือ
หุ้นเทียบกบัทุน

ช าระแลว้  
(รอ้ยละ) 

1. GEP 3,364,999 100.00 3,364,999 100.00 
2. นายศุภศษิฏ ์โภคนิจารุรศัมิ ์ 1 - 1 - 

รวม 3,365,000 100.00 3,365,000 100.00 
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รายชื่อกรรมการของ GEP-Myanmar ปจัจุบนั เปรยีบเทยีบกบัภายหลงัการเขา้ท ารายการ (ทัง้นี้ ภายหลงัการ
เขา้ท ารายการแลว้ รายชื่อกรรมการใน GEP-Myanmar จะเหมอืนกบัรายชื่อกรรมการใน GEP) ซึง่ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ – นามสกลุ ก่อนเข้าท ารายการ หลงัเข้าท ารายการ 
1. นายศุภศษิฏ ์โภคนิจารุรศัมิ ์(สญัชาตไิทย)   
2. นายออง ทฮีา (สญัชาตเิมยีนมาร)์   
3. – 9.  เพิม่เตมิกรรมการใหม่จ านวน 7 คน โดย

รายชื่อกรรมการใน GEP-Myanmar จะ
เหมอืนกบัรายชื่อกรรมการใน GEP ซึง่ 
ECF-Power จะมสีทิธเิสนอชื่อกรรมการ

ใหม่จ านวน 2 คน 
 

ขอ้มลูทางการเงนิของ GEP-Myanmar 
 
เน่ืองจาก GEP-Myanmar เพิง่จดัตัง้บรษิทัในปี 2559 และปีบญัชแีรกจะสิน้สดุในวนัที ่31 มนีาคม 2560 จงึยงั

ไม่มขีอ้มลูงบแสดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานแต่อย่างใด 
 

(3) ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการประเภทและขนาดของรายการ 
 
3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

 
ECF-Power ในฐานะบรษิทัย่อย จะเขา้ซือ้หุน้สามญัของ GEP เท่ากบั 51,512 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท

ต่อหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของหุน้สามญัทัง้หมดของ GEP หรอื คดิเป็นจ านวนหุน้สามญัของ GEP ภายหลงัจากเขา้ท า
รายการในครัง้นี้ รวมเป็นราคาเขา้ซื้อหุน้สามญัของ GEP 9 ลา้นเหรยีญดอลลาร์สหรฐั หรอื 310.05 ลา้นบาท ตาม
ประกาศอตัราแลกเปลีย่นของ ธปท. นอกจากนี้ยงัมสี่วนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ะจองซื้อตามสดัส่วนการถอืหุน้ เมื่อมกีาร
เพิม่ทุนจดทะเบยีนในอนาคตจนกว่าโครงการจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ครบ 4 เฟส จ านวน 20.22 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั 
หรอื 696.44 ล้านบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลี่ยนของ ธปท.โดยภายใต้สญัญาซือ้ขายหุน้นี้ ECF-Power มภีาระ
ผกูพนัต่อผูใ้หก้ารสนบัสนุนสนิเชื่อแก่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์220 เมกะวตัต ์ในการใหก้ารสนบัสนุนสว่น
ขาดของเงนิสด (“Cash Deficiency Support หรอื CDS”) ตามสดัสว่นการถอืหุน้แต่ไม่เกนิ 5.54 ลา้นเหรยีญดอลลาร์
สหรฐั หรอื 190.85 ลา้นบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลีย่นของ ธปท. 

 
นอกจากนี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ส าคญั ตามทีร่ะบุไวใ้นร่างสญัญาการซื้อ

ขายหุน้ (Share Purchase Agreement) ฉบบัล่าสดุวนัที ่3 เมษายน 2560 ระหว่างบรษิทัฯ และผูข้าย ดงันี้  
 

(1) GEP Myanmar ไดร้บัใบอนุญาตการลงทุนจากคณะกรรมาธกิารลงทุนแห่งเมยีนมาร ์(MIC Permit) และ
ใบอนุญาตอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งจากรฐับาลสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์(รฐับาลเมยีนมาร)์  (ทัง้นี้ จาก
การตรวจสอบขอ้มูลเมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2560 พบว่า MIC permit ของ GEP-Myanmar ไดร้บัอนุมตัิ
แลว้) 
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(2) GEP Myanmar เขา้ท าสญัญาเช่าทีด่นิจาก AVA Capital Trading Limited จ านวนทัง้หมด 700 เอเคอร ์
ส าหรบัการด าเนินโครงการฯ 

(3) รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และสงัคมของโครงการฯ ซึง่ได้รบัการรบัรองโดยกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม แห่งรฐับาลเมยีนมาร ์

(4) GEP Myanmar ไดร้บัจดหมายอนุญาต หรอืแก้ไข จาก EPGE ส าหรบัการยนืยนัว่า 1) เงื่อนไขบงัคบั
ก่อนของสญัญา PPA ส าเร็จแล้ว (ยกเว้นเอกสารตามเงื่อนไขบังคับหลังในข้อ 1. และข้อ 2. หรือ
ก าหนดการส าหรบัการเข้าท ารายการส าเร็จดงักล่าวถูกเลื่อนออกไป (หากจ าเป็น) และ 2) ได้บรรลุ
ขอ้ตกลงทางการเงนิ (financial close) แลว้ 

(5) GEP Myanmar ไดร้บัอนุญาตผ่อนผนั จากผูใ้หกู้ต้ามสญัญาเงนิกูส้ าหรบัโครงการระยะที ่1 ในส่วนของ 
1) การโอนหุน้ GEP Thailand ของผูข้ายใหแ้ก่ ECF-Power 2) การเปลีย่นแปลงผูร้บัซือ้ไฟฟ้าภายใต้
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเป็น EPGE และ 3) การแกไ้ขสญัญา Construction Service Contract ลงวนัที ่3 
พฤศจกิายน 2559 และสญัญา Supply Contract ลงวนัที ่3 พฤศจกิายน 2559 

(6) ได้รบัเงื่อนไขของสญัญาเงินกู้ (Term Sheet) ส าหรบัการด าเนินการก่อนสร้างโครงการระยะที่ 2 
โครงการระยะที ่3 และโครงการระยะที ่4 รวมถงึหนงัสอืน าสง่ทีล่งนามแลว้  

(7) บรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตักิารเขา้ท ารายการจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

หากบรษิทัฯ และผูข้ายไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขบงัคบักอ่นเขา้ท ารายการขา้งตน้ไม่ส าเรจ็ครบถว้น หรอื 
ECF-Power ไม่ผ่อนผนัเงื่อนไขทีไ่ม่สามารถปฏบิตัไิดภ้ายในวนัที ่ 31 พฤษภาคม 2560 ECF-Power มสีทิธบิอกเลกิ
สญัญาซือ้ขายหุน้ได ้ และผูข้ายยนิยอมทีจ่ะคนืเงนิมดัจ าทัง้หมดใหแ้ก่ ECF-Power โดยเมื่อ GEP-Myanmar ไดร้บั
ใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งครบถว้นและไดท้ าสญัญาเช่าทีด่นิตามเงื่อนไขบงัคบัก่อนครบถว้นแลว้ GEP-Myanmar จะ
สามารถเริม่ด าเนินการก่อสรา้งโครงการเฟส 1 ไดท้นัท ี

 
ทัง้นี้ภายหลงัจากเงื่อนไขดงักล่าวครบถว้น หรอื ECF-Power ไดผ้่อนผนัเงื่อนไขทีไ่ม่ส าเรจ็ ผูข้ายจะตอ้ง

ด าเนินการตามเงื่อนไขบงัคบัหลงัใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ดงันี้  
 

1) GEP Myanmar ไดร้บัอนุญาตจากธนาคารกลางแห่งรฐับาลเมยีนมารใ์นการท าธุรกรรมทางการเงนิต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันา และด าเนินการโครงการฯ 

2) GEP Myanmar เขา้ท าสญัญาเช่าทีด่นิจากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แห่งรฐับาลเมยีน
มารจ์ านวนทัง้หมด 136 เอเคอร ์ส าหรบัการด าเนินการโครงการฯ 

3) GEP Myanmar ไดร้บัจดหมายอนุญาต หรอืแกไ้ข จาก EPGE ส าหรบัการขยายก าหนดการเริม่ด าเนินการ
เชงิพาณิชยข์องโครงการระยะที ่1 ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า เป็นวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 หรอืภายหลงัจาก
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

4) GEP Myanmar ไดร้บัจดหมายอนุญาตจากผูใ้หกู้ต้ามสญัญาเงนิกูส้ าหรบั 1) การขยายระยะเวลาการเริม่
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ของสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 2) การแก้ไขสญัญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อขยายระยะเวลา
จดัเตรยีมเงื่อนไขบงัคบัก่อน (หากจ าเป็น) 3) การแกไ้ขเพื่อขยายก าหนดเวลาของเหตุการณ์ส าคญัภายใต้
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า และ 4) การขยายระยะเวลาการช าระคนืเงนิกูค้รัง้แรก และการขยายระยะเวลาวงเงนิ
สนิเชื่อ Tranche A (หากเกีย่วขอ้ง) ภายใตส้ญัญาเงนิกูส้ าหรบัโครงการระยะที ่1  



 

หน้าที ่9 

5) GEP Myanmar เขา้ท าสญัญาจา้งบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยส์ าหรบัโครงการ 

6) GEP Myanmar เขา้ท าสญัญาเงนิกูก้บัผูใ้หกู้ส้ าหรบัการด าเนินการก่อสรา้งโครงการระยะที ่2 และโครงการ
ระยะที ่3 และโครงการระยะที ่4 

 
เน่ืองดว้ย GEP-Myanmar ไดว้่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้ง (EPC Contractors) โดยผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะทดรอง

จ่ายเงนิค่าก่อสรา้งโครงการเฟส 1 ไปก่อน และเมื่อก่อสรา้งโครงการเฟส 1 แลว้เสรจ็ GEP-Myanmar จะตอ้งเบกิเงนิกู้
จากธนาคารตามสญัญาสนิเชื่อเพื่อน ามาช าระเงนิใหแ้ก่ EPC Contractors ในการนี้ GEP-Myanmar จะตอ้งด าเนินการ
เงื่อนไขบงัคบัหลงัการเขา้ท ารายการใหแ้ลว้เสรจ็เพื่อใหส้ามารถเบกิเงนิกูจ้ากธนาคารตามสญัญาสนิเชื่อได ้ 

 
หากเงื่อนไขบงัคบัหลงัดงักล่าวขา้งตน้ไม่ส าเรจ็ครบถว้น หรอืไม่ไดร้บัผ่อนผนัจาก ECF-Power ภายในวนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2560 ECF-Power อาจขายหุน้คนืแก่ผูข้ายภายใตเ้งื่อนไขของสญัญาซือ้ขายหุน้ 
 
3.2  ประเภทและขนาดของรายการ 
 

ราคาเสนอซือ้หุน้ของ GEP จ านวน 51,512 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ มี
รายละเอยีด ดงันี้ 

1. ราคาเข้าซื้อหุ้นสามญัของ GEP 9 ล้านเหรยีญดอลลาร์สหรฐั หรือประมาณ 310.05 ล้านบาท โดยมูลค่า
ดงักล่าวรวมมลูค่าของเงนิมดัจ าแบบเรยีกคนืได ้(Refundable Deposit) จ านวน 3 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั 
ซึง่ไดร้บัอนุมตัิตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2559 เมื่อวนัที ่2 ธนัวาคม 2559 ซึง่ปจัจุบนั
บรษิทัฯ ไดช้ าระเงนิมดัจ าดงักล่าวไปแลว้บางสว่นเป็นจ านวน 50 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม 2559 โดย
จะช าระเงนิมดัจ าสว่นทีเ่หลอืพรอ้มกบัการช าระเงนิการซือ้หุน้ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญาซือ้ขายต่อไป  

2. ส่วนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ะจองซือ้ตามสดัส่วนการถอืหุน้ เมื่อมกีารเพิ่มทุนจดทะเบยีนในอนาคตจนกว่า
โครงการจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ครบ 4 เฟส จ านวน 20.22 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 696.44 
ลา้นบาท  

3. ภายใต้สญัญาซื้อขายหุ้นนี้ ECF-Power มีภาระผูกพนัต่อผู้ให้การสนับสนุนสนิเชื่อแก่โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ 220 เมกะวตัต์ ในการให้การสนับสนุนส่วนขาดของเงินสด (“Cash Deficiency 
Support หรือ CDS”) ตามสดัส่วนการถือหุ้นแต่ไม่เกนิ 5.54 ล้านเหรยีญดอลลาร์สหรฐั หรอืประมาณ 
190.85 ลา้นบาท  

 
ทัง้นี้การค านวณขนาดรายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที ่1 คอื การตกลงเขา้ท ารายการได้มาซึ่ง

ทรพัย์สนิของบริษัทจดทะเบยีน หรือบริษัทย่อย ซึ่งเมื่อค านวณตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปรายการดงักล่าว มมีลูค่าสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 50.79 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ โดยค านวณจากงบ
การเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คดิเป็นมูลค่าสงูสุดตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน 
และเมื่อพจิารณานับรวมรายการไดม้าซึง่ทรพัย์สนิรายการอื่นทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีารตกลงเขา้ท า
รายการในครัง้นี้ จะท าใหข้นาดของรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 57.90 ของมูลค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิัทฯ เขา้ข่ายเป็น
รายการประเภทที ่1 ตามทีก่ าหนดในประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป ถอืเป็นรายการทีม่มีูลค่าเท่ากบัรอ้ยละ 50 
หรอืสงูกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการา สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑม์ลูค่าของสนิทรพัย ์(NTA) 20% x 232.18 ลา้นบาท / 651.87ลา้นบาท x 100% รอ้ยละ 7.12 
2. เกณฑก์ าไรสทุธ ิ ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจาก GEP มผีลขาดทุนจากการด าเนินงาน 
3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน (310.05+696.44+190.85 ลา้นบาท / 2,357.28 ลา้นบาท 

x 100% 
รอ้ยละ 50.79 

4. เกณฑม์ลูค่าของหลกัทรพัย ์ ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยไมม่กีารออก
หลกัทรพัยเ์พื่อช าระค่าสนิทรพัย ์

หมายเหตุ : บริษทัฯ ใช้งบการเงินรวมของ GEP ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรบั
อนุญาตในการค านวณขนาดรายการ 

 
ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมหีน้าที่ต้องจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรบัการเข้าท ารายการของบรษิัทฯ ต่อ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัใินการตกลงเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสยีงไม่
ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อื
หุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี ซึ่งบรษิทัฯ จะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผู้ถอืหุ้นโดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการ
ได้มาหรอืจ าหน่ายไปก าหนด พรอ้มความเหน็ของที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระให้แก่ผูถ้ือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อื
หุน้ ครัง้ที ่1/2560 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่31 พฤษภาคม 2560 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าว 
 
3.3 สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ (Share Purchase Agreement) ฉบบัวนัที ่3 เมษายน 2560 
 
ผูซ้ือ้ บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั ในฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ  
ผูข้าย Noble Planet Pte. Ltd. และ Planet Energy Holdings Pte. Ltd. ในฐานะผูถ้อืหุน้ GEP 
หุน้ทีจ่ะซือ้ขาย หุน้ของ GEP จ านวน 51,512 หุน้ 
เงื่อนไขบังคับ ก่อนที่ส าคัญ
ส าหรับการซื้อขายหุ้นของ 
GEP (Conditions Precedent) 

ตามทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ 3.1 บรษิทัฯ และผูข้ายจะตอ้งด าเนินการตามเงื่อนไขบงัคบัก่อนให้
แลว้เสรจ็ภายในวนัที ่31 พฤษภาคม 2560 

หากไม่สามารถปฏิบตัิได้ตาม
เงื่อนไขบงัคบัก่อน 

ECF-Power มสีทิธเิลกิสญัญา และไดร้บัเงนิมดัจ าคนืทัง้หมด 

เงื่อนไขบังคับหลังที่ส าคัญ
ส าหรับการซื้อขายหุ้นของ 
GEP (Conditions 
Subsequent) 

ตามทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ 3.1 ผูข้ายตอ้งด าเนินการเงื่อนไขบงัคบัหลงัใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

หากไม่สามารถปฏิบตัิได้ตาม
เงื่อนไขบงัคบัหลงั 

ECF-Power อาจขายหุน้ทีซ่ือ้ คนืใหแ้กผู่ข้ายตามเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญาซือ้ขายหุน้  

 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดว้่าจา้งบรษิทั แชนดเ์ล่อร ์เอม็เอชเอม็ จ ากดั เป็นทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทัฯ เพื่อใหค้ าปรกึษา

ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัขอ้กฎหมายในการเขา้ท าธุรกรรมต่าง ๆ อาท ิการด าเนินการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal 
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Due Diligence) ของ GEP และ GEP-Myanmar การพจิารณารายละเอยีดของสญัญาซือ้ขายหุน้ และสญัญาระหว่างผู้
ถอืหุน้ และการด าเนินการอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
3.4  สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาผูถ้อืหุน้ (Shareholders’ Agreement) ฉบบัวนัที ่3 เมษายน 2560 
 

1. GEP และ GEP-Myanmar มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราส่วนร้อยละ 90 ของก าไรสุทธ ิ(หลงัหกั 
Mandatory Prepayment (MPP) ในอตัราสว่นรอ้ยละ 50 และงบค่าใชจ้่ายปรบัปรุงประจ าปีแลว้)  

2. หลงัการเขา้ท ารายการ GEP และ GEP Myanmar แต่ละบรษิทัจะมกีรรมการทัง้หมด 9 คน โดย ECF-Power 
จะมสีทิธเิสนอชื่อกรรมการจ านวน 2 คน ซึง่จะด ารงต าแหน่งจนกว่าจะสิน้สุดระยะเวลา 1 ปี หลงัจากวนัทีเ่ริม่
ด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยข์องเฟส 1 – 4 ครบถว้น หรอืเมื่อ ECF-Power ไดข้ายหุน้ทัง้หมดใหแ้ก่
บุคคลอื่น (แลว้แต่กรณีใดเกดิขึน้ก่อน) 

3. ในกรณีทีผู่ข้ายต้องการจะขายหุน้ใน GEP ใหแ้ก่นักลงทุนอื่น ECF-Power มสีทิธบิงัคบัใหผู้ข้ายน าหุน้ของ 
ECF-Power ไปขายแก่นกัลงทุนดงักล่าวในขอ้ตกลงเดยีวกนัพรอ้มกนัดว้ย (Tag Along Right) 

4. หากผูถ้อืหุน้รายใดใน GEP ตอ้งการขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลภายนอก ต้องใหส้ทิธิในการซือ้หุน้กบัผูถ้อืหุน้รายอื่น
ทุกรายก่อน (Right of First Refusal) ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้แต่ละรายสามารถโอนหุน้ใหแ้ก่บรษิทัในเครอืไดโ้ดยไม่
ตอ้งขอความยนิยอมจากผูถ้อืหุน้รายอื่น 

5. จนกว่าจะสิน้สุดระยะเวลา 1 ปี หลงัจากวนัที่เริม่ด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ของเฟส 1 – 4 
ครบถ้วน บรษิัทฯ ต้องคงอ านาจควบคุมในบรษิัทฯ โดย 1) สดัส่วนการถือหุ้นของนายชาล ีสุขสวสัดิ ์นาย
อารกัษ์ สขุสวสัดิ ์และนางสาวทพิวรรณ สุขสวสัดิ ์รวมกนัไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 25 และคงสดัส่วนการเป็นผูถ้อืหุน้
ใหญ่สุด (Single Largest Shareholder) และ 2) บรษิทัฯ ต้องมอี านาจควบคุมใน ECF-Power ไม่ว่าทางตรง 
หรอืทางออ้ม  

6. ECF-Power มสีทิธคิดัคา้น (Veto) ส าหรบัเรื่องทีส่งวนไว ้(Reserved Matters) ดงัต่อไปนี้ 
 

ระดบัของเรือ่ง
ท่ีสงวนไว ้

คะแนนเสียงในการ
ใช้สิทธิคดัค้าน 

ตวัอยา่งเรือ่งท่ีเป็นเรือ่งท่ีสงวนไว้ 

เรื่องทีส่งวนไว้
ระดบักรรมการ 

กรรมการของผูถ้อืหุน้
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมสีทิธิ

คดัคา้น 

 การเพิม่ทุนหรอืลดทุนของ GEP และ/หรอื GEP-Myanmar 
นอกเหนือจากที่ระบุ ในประมาณการต้นทุนการด าเนิน
โครงการ 

 การเปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล และการจ่ายเงนิ
ปนัผลของ GEP นอกเหนือจากกรณีการจ่ายเงนิปนัผลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธหิลงัหกังบค่าใช้จ่ายและเงิน
ส ารองแลว้ 

 การเปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล และการจ่ายเงนิ
ปนัผลของ GEP-Myanmar นอกเหนือจากกรณีการจ่ายเงนิ
ปนัผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิหลังหักงบ
ค่าใชจ้่าย เงนิส ารอง และ Mandatory Prepayment แลว้ 

 การไปลงทุนโดย GEP หรอื GEP-Myanmar ในกจิการหรอื
โครงการอื่น 
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ระดบัของเรือ่ง
ท่ีสงวนไว ้

คะแนนเสียงในการ
ใช้สิทธิคดัค้าน 

ตวัอยา่งเรือ่งท่ีเป็นเรือ่งท่ีสงวนไว้ 

 การขาย จ าหน่าย หรอืโอนหุน้ของ GEP-Myanmar 
 การควบบรษิทัที ่GEP หรอื GEP-Myanmar เป็นคู่สญัญา 
 การเลิกบริษัทหรือการช าระบัญชีของ GEP หรือ GEP-

Myanmar 
 การสรา้งภาระหนี้ของ GEP หรอื GEP-Myanmar เกนิกว่าทุน

จดทะเบยีนของ GEP นอกเหนือจากที่ระบุในประมาณการ
ต้นทุนการด าเนินโครงการ หรอืการกู้เงนิใหม่ (refinancing) 
ซึง่หนี้ภายใตป้ระมาณการตน้ทุนการด าเนินโครงการ  

 

ผูถ้อืหุน้กลุ่ม VTE หรอื 
กรรมการของผูถ้อืหุน้
สองกลุ่มมสีทิธคิดัคา้น 

 การอนุมัติงบประมาณประจ าปีของ GEP หรือ GEP-
Myanmar  

 การเขา้ท าธุรกรรมโดย GEP หรอื GEP-Myanmar ทีม่มีูลค่า
เกินกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งไม่ใช่ธุรกรรมที่ก าหนดไว้ใน
งบประมาณประจ าปีหรอืแผนการลงทุนทีไ่ดร้บัการอนุมตัโิดย
คณะกรรมการ 

 การสร้างภาระหนี้มูลค่าเกนิกว่า 100 ลา้นบาท ยกเวน้กรณี
การขอสนิเชื่อทีเ่กีย่วกบัโครงการ 

 การก่อหลกัประกันเหนือทรัพย์สินของ GEP หรือ GEP-
Myanmar นอกเหนือจากที่ก าหนดในสญัญาสนิเชื่อ สญัญา
จา้งเหมาก่อสรา้ง หรอืสญัญาสนิเชื่อทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 

 การท าธุรกรรมกบับรษิทัที่เกีย่วโยงกนักบั GEP หรอื GEP-
Myanmar ยกเวน้กรณีการแกไ้ขทีไ่ม่เป็นสาระส าคญัในสญัญา
ใด ๆ ทีม่อียู่แลว้ในปจัจุบนั 

 การปลดหนี้โดย GEP หรอื GEP-Myanmar นอกเหนือจาก
เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานราชการ 

 การประนีประนอมหรือยอมความโดย GEP หรือ GEP-
Myanmar ในอนุญาโตตุลาการหรือคดีความใด ๆ ที่มีมูลค่า
เกินกว่า 50 ล้านบาท นอกเหนือจากเพื่อประโยชน์ของ
หน่วยงานราชการ 

เรื่ องที่สงวนไว้
ระดบัผูถ้อืหุน้ 

ผูถ้อืหุน้กลุ่ม VTE หรอื
ผู้ถือหุ้น รวมกันสอง
กลุ่มมสีทิธคิดัคา้น 

 การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้บงัคบับรษิัท และ/หรอื หนังสอืบรคิณห์
สนธ ิ

 การช าระบญัชหีรอืการเลกิบรษิทัของ GEP 
 การเพิม่ทุนหรอืลดทุนของ GEP 
 การควบบรษิทักบับรษิทัอื่น 
 การออกหุ้นใหม่ให้เสมอืนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแลว้ หรอืได้ใช้
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ระดบัของเรือ่ง
ท่ีสงวนไว ้

คะแนนเสียงในการ
ใช้สิทธิคดัค้าน 

ตวัอยา่งเรือ่งท่ีเป็นเรือ่งท่ีสงวนไว้ 

แต่บางสว่นแลว้ดว้ยอย่างอื่นนอกจากใชเ้ป็นตวัเงนิ 
 การแปรสภาพ GEP เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั 
 การเขา้ท าสญัญาเกนิกว่าทุนจดทะเบยีนของ GEP 
 การสรา้งภาระหนี้เกนิกว่าทุนจดทะเบยีนของ GEP 

 
7. ขอ้ก าหนดหา้ม ECF-Power ท าการแขง่ขนัในประเทศเมยีนมาร ์(Non-competition in Myanmar) 

 
ธรุกิจท่ีท าการแข่งขนั ข้อจ ากดั 

ธุรกจิอื่นทีไ่ม่ใชธุ่รกจิพลงังาน ไม่มขีอ้จ ากดั 
ธุรกจิพลงังานทีไ่ม่ใช่พลงังานไฟฟ้า

แสงอาทติย ์
ถ้าจะลงทุนตัง้แต่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบยีนช าระแล้วขึ้นไป 
ตอ้งใหส้ทิธผิูข้ายและ VTE เขา้ร่วมลงทุนดว้ยไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 
ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 

ธุรกจิพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย ์ ถ้าจะลงทุนเกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ หรอื
เป็นผูถ้อืทีม่สีดัส่วนการลงทุนรายใหญ่รายเดยีว (Single Largest 
Investor) ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูข้ายก่อน  

 
(4) รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มา 

 
 หุน้สามญัของ GEP จ านวน 51,512 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ GEP รวม

เป็นราคาเข้าซื้อหุ้นสามญัของ GEP 9 ล้านเหรยีญดอลลาร์สหรฐั หรอืประมาณ 310.05 ล้านบาท ตาม
ประกาศอตัราแลกเปลีย่นของ ธปท.  

 หุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ะจองซือ้ตามสดัสว่นการถอืหุน้ จนกว่าโครงการจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ครบ 4 เฟส จะคดิเป็น
เงินจ านวนทัง้สิ้น 20.22 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 696.44 ล้านบาท ตามประกาศอัตรา
แลกเปลีย่นของ ธปท. 

 
นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมภีาระผกูพนัต่อผูใ้หก้ารสนบัสนุนสนิเชื่อแก่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์220 เม

กะวตัต์ ในการใหก้ารสนับสนุนส่วนขาดของเงนิสด (CDS) ตามสดัส่วนการถอืหุน้แต่ไม่เกนิ 5.54 ลา้นเหรยีญดอลลาร์
สหรฐั หรอื 190.85 ลา้นบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลีย่นของ ธปท. ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาซือ้ขาย
หุน้ 
 



 

หน้าที ่14 

(5) มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน มูลค่าสินทรพัยท่ี์ซ้ือ เกณฑ์ท่ีใช้ก าหนดมูลค่ารวมส่ิงตอบแทน และเง่ือนไข
การช าระราคา 
 
การจ่ายช าระมลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนจะเกดิขึน้เมื่อด าเนินการตามเงื่อนไขบงัคบัก่อน (Conditions Precedent) 

ของร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ (Share Purchase Agreement) ฉบบัวนัที ่3 เมษายน 2560 ครบถ้วนหรอืตามทีจ่ะตกลงกนั
ระหว่างบรษิทัฯ และผูข้ายต่อไป  

ทัง้นี้เงนิลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาด 220 เมกะวตัต ์สามารถสรุปค่าใชจ้่ายในการลงทุน ไดด้งันี้ 
 

รายการสินทรพัยท่ี์ลงทุน 

มลูค่าต้นทุน 
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรฐั) 

เฟส 1 
50 เมกะวตัต์ 

เฟส 2 
50 เมกะวตัต์ 

เฟส 3 
50 เมกะวตัต์ 

เฟส 4 
70 เมกะวตัต์ 

รวมส่ีเฟส 
220 เมกะวตัต์ 

คิดเป็นร้อยละของ
เงินลงทุนรวม 

1. สญัญาในรปูแบบ EPC+F 67.75 65.33 62.35 87.29 282.72 96.62 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมอยู่

ใน 1. 
5.02 1.56 1.53 1.78 9.90 3.38 

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ทัง้ส้ิน 

72.77 66.89 63.88 89.07 292.62 100.00 

ท่ีมา : GEP 
หมายเหต ุ:  
ขอ้ 1. สญัญารูปแบบ EPC+F ในที่น้ีหมายถึง สญัญาให้บริการรบัเหมาก่อสร้างภายใต้รูปแบบการรบัเหมาก่อสร้างที่

ประกอบดว้ย งานโยธา งานระบบ งานตดิตัง้เครื่องจกัรและทดสอบ การจดัซื้ออุปกรณ์และเครื่องมอืทัง้หมดที่ใช้ภายใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาด 220 เมกะวตัต ์รวมถงึการเป็นผูจ้ดัหาเงนิทุนทีใ่ช้ในระหวา่งการก่อสรา้ 

ขอ้ 2 ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมอยู่ใน 1. ประกอบดว้ย ค่าเช่าที่ดนิ ค่าที่ปรกึษา ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าเผื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน 
โดยยงัไมร่วมคา่เผื่อเงนิสดสนบัสนุนโครงการตามเงื่อนไของธนาคาร (CDS) 

 
มลูค่าของสิง่ตอบแทน สว่นที ่1 
ภายหลงัจากที่บรษิัทฯ ไดร้บัอนุมตัจิากที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่1/2560 ซึ่งมกี าหนดประชุมในวนัที ่31 

พฤษภาคม 2560 ใหเ้ขา้ท ารายการ รวมทัง้สาระส าคญัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและภายหลงัจากทีเ่งื่อนไขบงัคบัก่อนตามที่
บรษิทัฯ และผู้ขาย ได้ตกลงกนัเกดิขึน้ส าเรจ็ครบถ้วนแล้ว บรษิัทฯ จะซื้อหุ้นเดมิของ GEP จากผู้ถอืหุน้ของ GEP 
จ านวน 51,510 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของหุน้ทีจ่ดทะเบยีนและช าระแลว้ของ GEP รวมเป็นราคาซือ้หุน้ของ GEP 
จ านวน 9 ล้านเหรยีญดอลลาร์สหรฐั หรอืประมาณ 310.05 ล้านบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลี่ยนของ ธปท. โดย
บรษิทัฯ จะจ่ายเป็นเงนิสดเพื่อช าระใหก้บัผูข้าย ภายใน 10 วนั นับแต่วนัทีเ่งื่อนไขบงัคบัก่อนแลว้เสรจ็สมบูรณ์ หรอื 
ECF-Power ผ่อนผนัเงื่อนไขบงัคบัก่อนทีไ่ม่สามารถแลว้เสรจ็ภายใน 31 พฤษภาคม 2560 

 
มลูค่าของสิง่ตอบแทน สว่นที ่2 
นอกจากนี้บรษิทัฯ จะมหีน้าทีใ่สเ่งนิเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีร่อ้ยละ 20 ในแต่ละเฟส ตามรายละเอยีดของ 

ค่าใชจ้่ายในการลงทุนตามตารางขา้งตน้ดว้ย ซึง่คาดว่าจะมรีะยะเวลาห่างกนัในแต่ละเฟสไม่เกนิ 1 ปี โดยมรีายละเอยีด
มูลค่าการใส่เงนิลงทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ทีร่อ้ยละ 20 ในแต่ละเฟส บนเงื่อนไขที่สถาบนัการเงนิจะให้
การสนบัสนุนเงนิกูย้มืแก่โครงการทีส่ดัสว่นรอ้ยละ 65 ของมลูค่าโครงการ ดงันี้ 
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รายการ 
มลูค่าเงนิลงทุน 

(หน่วย : ลา้นเหรยีญสหรฐั) 
มลูค่าสว่นของผูถ้อืหุน้ทีจ่ะตอ้งเพิม่ทุนรวมสีเ่ฟส 20.22 

 
มูลค่าของสิง่ตอบแทน ส่วนที ่2 จ านวน 20.22 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 696.44 ลา้นบาท ตาม

ประกาศอตัราแลกเปลีย่นของ ธปท. บรษิทัฯ จะช าระหุน้เพิม่ทุนเป็นเงนิสด 
 
มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนของการไดม้าซึง่หุน้ของ GEP ดงักล่าว โดยรวมส่วนที ่1 และ ส่วนที ่2 คอื การช าระ

ดว้ยเงนิสดทัง้สิน้ประมาณ 1,006.49 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัฯ จะช าระโดยใชเ้งนิทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจากการออกหุน้สามญัที่
ออกใหม่ของบรษิทัฯ โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) และ/หรอืใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ซึง่ในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที ่28 เมษายน 2560 
บริษัทฯ จะมีการขอพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
227,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และการขอพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเตรยีมไวร้องรบัการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right 
Offering) และ/หรอืให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) บรษิัทฯ มกี าหนดจะจดัการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั เพื่ออนุมตักิารจดัสรรและเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอืใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ภายในเดอืน
พฤษภาคม 2560 รวมถงึแนวทางการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท ซึง่จะไดม้กีารเสนอเพื่อ
พจิารณาอนุมตัต่ิอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่28 เมษายน 2560 นี้  ทัง้นี้ จ านวนหุน้ที่
ออกใหม่ตอ้งไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ หรอืไม่เกนิ 170,647,815 หุน้ 

 
ทัง้นี้ การเสนอขายหุ ้นของบรษิัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวจะไม่เป็นการเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ใน

ราคาต ่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บรษิัทจดทะเบยีนเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั โดยการก าหนดราคาเสนอขายจะไม่ต ่ากว่าราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นใน
ตลาดหลกัทรพัย์ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคา
เสนอขายหุ ้นนัน้ โดยราคาที่น ามาถวัเฉลี่ยดงักล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ ้นนัน้ในแต่ละวนั ทัง้นี้ วนั
ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลงัไม่เกนิกว่าสามวนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน  

 
ส าหรบัเกณฑท์ีใ่ชก้ าหนดมูลค่ารวมสิง่ตอบแทนส่วนที ่1 หรอืประมาณ 310.05 ลา้นบาท เป็นมูลค่าทีไ่ดจ้ากการ

เจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย โดยประเมินมูลค่าที่เหมาะสมด้วยวิธีมูลค่าปจัจุบันของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Model) ซึง่จดัท าโดยหน่วยงานภายในของบรษิทัฯ โดยมสีมมตฐิานทีส่ าคญัดงันี้  

 อตัราค่าไฟฟ้าเท่ากบั 0.1275 เหรยีญดอลลารส์หรฐัต่อหน่วยไฟฟ้า 
 ปรมิาณไฟฟ้าเฉลีย่ทีจ่ าหน่ายส าหรบัโครงการระยะที ่1 – 4 ภายหลงัจาก COD แลว้ ประมาณ 309.29 

ลา้นหน่วยไฟฟ้าต่อปี 
 อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ประมาณ 1.86 เท่า 
 อตัราดอกเบีย้ : ประมาณรอ้ยละ 6 ต่อปี  
 ระยะเวลาเงนิกูย้มื 12 ปี 
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 รายไดเ้ฉลีย่ของโครงการ เมื่อด าเนินการ COD ครบทัง้ 4 เฟสแลว้ ประมาณ 1,280 ลา้นบาทต่อปี 
 ก าไรสทุธเิฉลีย่ของโครงการ เมื่อด าเนินการ COD ครบทัง้ 4 เฟสแลว้ ประมาณ 400 ลา้นบาทต่อปี 
 สดัสว่นการถอืหุน้ในโครงการของ ECF-Power รอ้ยละ 20 
 อตัราผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้ (Equity IRR) ประมาณรอ้ยละ 7.5 

 
(6) แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซ้ือสินทรพัย ์และรายละเอียดในการออกหลกัทรพัย ์

1. โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 257,530,420 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อเตรยีมไวร้องรบั
การเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) และ/หรอืให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ตามรายละเอยีดทีน่ าเสนอในขอ้ 5 ทัง้นี้จ านวนหุน้ทีอ่อกใหม่ต้องไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 30 
ของทุนช าระแลว้ หรอืไม่เกนิ 170,647,815 หุน้ 

2. โดยการออกหุน้กู ้ตามรายละเอยีดทีน่ าเสนอในขอ้ 5 
 
ทัง้นี้ การขอพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และการ

พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้จะขึน้อยู่กบัผลการพจิารณาของทีป่ระชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ซึง่
จะจดัขึน้ในวนัที ่28 เมษายน 2560 นี้ ซึง่หากผูถ้อืหุน้ไม่พจิารณาอนุมตัใินวาระทีส่ าคญั 2 วาระดงักล่าว บรษิทัฯ 
อาจจะพจิารณาใชแ้นวทางการขอรบัการสนับสนุนจากสถาบนัการเงนิแทน 

ทัง้นี้ การก่อสรา้งโครงการทัง้ 4 เฟส จะทยอยท าการสรา้งทลีะระยะ ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึไม่จ าเป็นต้องระดมทุน
ส าหรบัการก่อสรา้งเฟส 2 เฟส 3 และเฟส 4 ทัง้หมดในทนัท ีและสามารถทยอยระดมทุนเพื่อการดงักล่าวได ้ 

 
(7) เง่ือนไขในการท ารายการ 

การซือ้หุน้สามญัของ GEP อยู่ภายใตเ้งื่อนไขทีส่ าคญั ดงันี้ 
ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/ 2560 ของบรษิทัฯ ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่31 พฤษภาคม 2560 มมีตอินุมตักิารเขา้

ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าว และรายการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

เรือ่งท่ีเสนอให้ท่ีประชมุผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั เง่ือนไขการอนุมติั 
พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัย่อยของบรษิทัเขา้ซือ้หุน้สามญั
ของบรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั 

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ไม่นบัรวมผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี  

 
นอกจากนี้การเขา้ท ารายการซือ้หุน้ของ GEP อยู่ภายใตเ้งื่อนไขบงัคบัก่อนทีส่ าคญั ตามรายละเอยีดทีป่รากฏตาม

ขอ้ 3.1 และ ขอ้ 3.3 ขา้งตน้ 
 

(8) ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ คาดว่าจะได้รบัจากการท ารายการ 
1) บรษิทัฯ จะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นต่างประเทศ 

ซึง่จะเป็นการสรา้งรายไดแ้บบต่อเนื่อง (Recurring income) เป็นระยะเวลา 30 ปี 
2) การลงทุนใน GEP ท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัประสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า และจะท าใหม้ี

โอกาสขยายการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกบัพลังงานและการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต โดยเฉพาะโครงการ
โรงไฟฟ้าในประเทศเมยีนมาร ์
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3) เพิม่มลูค่าใหแ้ก่บรษิทัฯ โดยการลงทุนในธุรกจิทีค่าดว่าจะมอีตัราการเตบิโตของรายไดแ้ละก าไรทีม่ ัน่คง 
4) กระจายความเสีย่งจากการพึง่พงิแหล่งรายไดห้ลกัจากธุรกจิเฟอรน์ิเจอร์ 
 

(9) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2560 ซึง่ไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัที ่3 เมษายน 2560 ไดม้มีตอินุมตักิารเขา้ท า

รายการดงักล่าว เนื่องจากพจิารณาแลว้เหน็ว่า การเขา้ท ารายการซือ้หุน้ของ GEP ในครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 
ดงันี้ 

1) การลงทุนในธุรกจิดา้นพลงังานซึง่เป็นธุรกจิทีม่คีวามผนัผวนต ่า จะช่วยเพิม่เสถยีรภาพใหก้บัรายไดแ้ละก าไร
ของบรษิทัฯ อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งมูลค่าเพิม่และสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัฯ ในระยะยาว ซึง่จะสามารถ
น ามาเป็นผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได้ 

2) การเขา้ลงทุนถอืเป็นโอกาสส าคญัทีจ่ะท าใหบ้รษิทัสามารถขยายฐานธุรกจิไปสู่ธุรกจิดา้นพลงังานทดแทน ซึง่
สอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายของบรษิทัในการกระจายความเสีย่งจากการด าเนินธุรกจิหลกั  

ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่า การลงทุนครัง้นี้เป็นการลงทุนทีส่มเหตุสมผล เน่ืองจากเป็นการ
ลงทุนที่เปิดโอกาสให้บรษิัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และมัน่คง และการลงทุนดงักล่าวยงัเป็นการลงทุนใน
ธุรกจิด้านพลงังานซึง่เป็นธุรกจิทีม่คีวามผนัผวนต ่า ซึ่งจะช่วยเพิม่เสถยีรภาพให้กบัรายไดแ้ละก าไรของบรษิทัฯ และ
สรา้งมลูค่าเพิม่และสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัฯ ในระยะยาว อกีทัง้ เมื่อพจิารณาผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการ
ประเมนิดว้ยวธิกีารคดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow) บนสมมตฐิานทีจ่ดัท าขึน้ บรษิทัฯ ไดร้บัผลตอบแทน
จากการลงทุนทีเ่หมาะสม 

อย่างไรกต็ามการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์220 MW ในประเทศเมยีนมารด์งักล่าว อาจมี
ความเสีย่งในเรื่องของการด าเนินงานต่างๆ อาท ิการด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ใบอนุญาตจาก Myanmar Investment 
Commission (MIC Permit) อย่างเป็นทางการ ซึง่ถอืเป็นใบอนุญาตทีส่ าคญั และจะเป็นใบอนุญาตทีจ่ะส่งผลถงึการ
ไดร้บัใบอนุญาตอื่น ๆ ทีจ่ะตามมา อาท ิใบอนุญาตประกอบกจิการ ฉบบัเป็นทางการ (DICA Permit) ฯลฯ รวมถงึการ
บรรลุเงื่อนไขบงัคบัก่อน เงื่อนไขบงัคบัหลงั ตามขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ขายหุน้ รวมถงึเงื่อนไขบงัคบัก่อนของโครงการ 
อาท ิสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า สญัญาเงนิกูย้มื เป็นตน้  

ทัง้นี้ ก่อนการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์220 MW คณะกรรมการ
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหบ้รษิทัฯ ว่าจา้งทีป่รกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้นต่าง ๆ เพื่อเขา้ตรวจสอบเอกสารและเงื่อนไข
ต่าง ๆ โดยละเอยีดเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่า ไม่มคีวามเสีย่งอย่างมนีัยส าคญัทีจ่ะท าใหโ้ครงการไม่ประสบความส าเรจ็ 
โดยผลการตรวจสอบสถานะของกจิการไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจ ซึง่ในประเดน็ทีย่งัไม่มคีวามชดัเจนหรอืยงัไม่ไดข้อ้สรุป ก็
ไดด้ าเนินการก าหนดใหเ้ป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อน และเงื่อนไขบงัคบัหลงั ตามรายละเอยีดในขอ้ 3.1 และขอ้ 3.3 ขา้งตน้ 

ดงันัน้ ในการขออนุมตัริายการจากที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 ของบรษิทัฯ ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่31
พฤษภาคม 2560 นี้ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ท าการพจิารณาประโยชน์และความเสีย่งในการท ารายการ ควบคู่กบัความเหน็ของ
ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 
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(10) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ท่ีแตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษทัตามข้อ (9) เก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 
ไม่มคีณะกรรมการตรวจสอบ หรอืกรรมการบรษิทัฯ ทีม่คีวามเหน็แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการ

บรษิทัฯ ขา้งต้น โดยในการประชุมครัง้นี้มคีณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมครบทุก
ท่าน 

 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ขอรบัรองว่า ขอ้มลูในสารสนเทศฉบบันี้ถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ และไม่ท าใหบุ้คคลอื่น

ส าคญัผดิหรอืไม่ขาดขอ้มลูทีค่วรแจง้ในสาระส าคญั 
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
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