
 
 
ที ่ECF2 014/2560 
 
                   4 เมษายน 2560 
 
เรื่อง แจง้มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัอนุมตักิารเขา้ลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 20 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

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

 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1.  สารสนเทศการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์เรื่องการเขา้ซือ้หุ้นของบรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศ

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

 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (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 โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีม่าดว้ย 1 

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



 
 

2 

3. พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ
อสิระ เพื่อท าหน้าทีใ่หค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ GEP 

4. พจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนใน ECF-Power ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท เพื่อรองรบัการ
เขา้ซื้อหุ ้นสามญัของ GEP โดยมอบหมายให้กรรมการผู ้จดัการ หรอืผู ้ได้รบัมอบอ านาจสามารถ
ด าเนินการได้ ภายหลงัจากได้รบัมติพจิารณาอนุมตัิการเขา้ท ารายการเขา้ลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20 
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ขนาด 220 เมกะวตัต์ ของ GEP จากที่ประชุมวสิามญัผู้ถือ
หุ้นครัง้ที่ 1/2560 เรยีบร้อยแล้ว 

5. พจิารณาอนุมตัิให้ก าหนดวนัเรยีกประชุมวสิามญัผู้ถือหุ ้น ครัง้ที่ 1 / 2560 และการก าหนดระเบยีบ
วาระการประชุม ในวนัพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 ณ ห้องศรนีครนิทร์ 2 ชัน้ 9 โรงแรม
เดอะ แกรนด์ โฟร์วงิส ์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 ่
ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยให้บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ 
เพาเวอร ์จ ากดั เป็นผูเ้ขา้ลงทุน 

วาระที ่3 เรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
 
6. พจิารณาอนุมตัใิหก้ าหนดวนัทีร่ายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 

(Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2560 และวันที่ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุ้น ในวนัที ่18 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 ์
 

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท อสีต์โคสท์เฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”) ครัง้ที ่
6/2560 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่3 เมษายน 2560 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั (“ECF-Power”) ในฐานะ
บรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 เขา้ท ารายการได้มาซึ่งทรพัย์สนิ โดยการเข้าซื้อหุ้นสามญัของ 
บรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEP”) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.00 ของหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมดของ GEP จาก Noble Planet Pte. Ltd. และ Planet Energy Holdings Pte. Ltd. (รวมเรยีกว่า “ผู้ขาย”) ทัง้นี้ 
ECF-Power และผู้ขาย มีขัน้ตอน เงื่อนไขบงัคบัก่อน และเงื่อนไขบงัคบัหลงัการเข้าท ารายการ ที่แต่ละฝ่ายจะต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามร่างสญัญาการซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ฉบบัล่าสุดวนัที่ 3 เมษายน 2560 
ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในขอ้ 3.1 และ 3.3 สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ (Share Purchase Agreement) 
ฉบบัวนัที ่3 เมษายน 2560 นอกจากนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ดงักล่าวไดม้มีตเิหน็ชอบใหน้ าเสนอรายการ
ไดม้าซึง่ทรพัยส์นิน้ีต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

 
ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวถอืเป็นรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่

ทจ.20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ (ตามที่
ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ พ.ศ.2547 (ตามทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) (รวมเรยีก
ประกาศทัง้สองฉบบัว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 
50.79 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรวมกนั โดยค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สดุ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 (ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ตามทีก่ าหนดในประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป) 
และเมื่อพจิารณานับรวมรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์รายการอื่นที่เกดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัที่มกีารตกลงเขา้ท 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”) และจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิการตกลงเขา้ท า
รายการดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ จะจดัส่งหนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และมี
สารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรอืจ าหน่ายไปก าหนด พรอ้มความเหน็ของที่ปรกึษาทางการเงนิ
อสิระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2560 ซึง่ไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัที ่3 เมษายน 2560 ไดม้มีตใิหน้ าเสนอวาระการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท า



 

หน้าที ่2 

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 ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวนัที่ 31
พฤษภาคม 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ท ารายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ และภายหลงัจากทีเ่งื่อนไขบงัคบัก่อนต่าง ๆ 
(Conditions Precedent) ในร่างสัญญาการซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ฉบับล่าสุดวันที่ 3 เมษายน 
2560 ระหว่างบรษิัทฯ และผู้ขาย ได้ด าเนินการส าเรจ็ครบถ้วน ทัง้นี้บรษิัทฯ คาดว่าจะสามารถเขา้ท ารายการได้แล้ว
เสรจ็ภายในไตรมาสที ่2 ปี 2560 นี้ 

 
(2) คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 

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

ถอืหุน้ GEP 
ผูซ้ือ้ : บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากัด (ECF-Power) ในฐานะบริษัทย่อยของ

บรษิทัฯ 
ความสมัพันธ์กับบริษัทจด
ทะเบยีน 

: บรษิัทฯ และ ECF-Power ไม่มีความสมัพนัธ์ใด ๆ และไม่จดัเป็นบุคคลที่
เกีย่วโยงกนักบัผูข้ายแต่อย่างใด  

 
 

ข้อมูลของ บริษทั พลงังานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (GEP) 
 
GEP จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2528 ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ เลขที ่63 อาคารแอทธนิี ทาวเวอร ์

ชัน้ 30 หอ้งเลขที ่3006 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้จ านวน 
25,755,800 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 257,558 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย GEP เป็น Holding 
Company ที่มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อการลงทุนในบริษัทที่ด าเนินธุรกิจพัฒนาและบรหิารจดัการโครงการโรงไฟฟ้ า
พลงังานทางเลอืก ซึง่ปัจจุบนัมแีผนการก่อสรา้งและพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ก าลงัการผลติทัง้หมด 
220 MW (“โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 220 MW”) ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
(“ประเทศเมียนมาร”์) โดยมมีูลค่าเงนิลงทุนทัง้สิน้ 292.62 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 10,080.76 ลา้น
บาท ทีอ่ตัราแลกเปลีย่น 34.45 บาท ต่อเหรยีญดอลลารส์หรฐั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 อา้งองิจากอตัราแลกเปลีย่นถวั
เฉลีย่ถ่วงน ้าหนักระหว่างธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ตามประกาศอตัราแลกเปล่ียนของ 
ธปท.”)  

 
ปัจจุบนั GEP มบีรษิัทย่อย 1 แห่ง คอื บรษิัท จอีพีี (เมยีนมาร์) จ ากดั (“GEP-Myanmar”) ซึ่งจดทะเบยีน

จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2559 เป็นบรษิทัสญัชาตเิมยีนมาร ์ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที ่Suite 213, 2nd floor, Peral 
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Condo, Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar ปัจจุบนัมทีุนจดทะเบยีน 500 ลา้นเหรยีญ
ดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 17,725 ลา้นบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลีย่นของธปท. โดยแบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 
500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรยีญดอลลาร์สหรฐั โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วที่ 3.365 ล้านเหรยีญ
ดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 119.29 ลา้นบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลีย่นของ ธปท. โดย GEP มสีดัส่วนการถอืหุน้
ใน GEP-Myanmer เท่ากบัร้อยละ 100.00 และมีวตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจในการพัฒนาและบรหิารโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์220 MW ในประเทศเมยีนมาร ์

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

Agreement : PPA”) กับ Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) (ชื่อก่อนหน้าคือ Myanmar Electric 
Power Enterprise) ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้ Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมียนมาร์ โดย
สาระส าคญัคอื เพื่อตกลงพฒันา ก่อสรา้ง จดัหาแหล่งเงนิทุน บรหิารจดัการ บ ารุงรกัษา และโอนกจิการ และ EPGE จะ
รบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ขนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ประมาณ 220 MW หรอืคดิเป็นอตัรา
การรบัซื้อไฟฟ้าสูงสุดที่ 170 MW ซึ่งตัง้อยู่ที่เมอืงมนิบู รฐัมาเกวย ประเทศเมยีนมาร์ เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่
วนัที่เริม่ด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์(Commercial Operation Date หรอื “COD”) ในอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าคงที ่
ตลอดอายุสญัญาของ PPA รวมถงึการต่ออายุ PPA ทีอ่าจจะเกดิขึน้ดว้ย โดยการผลติไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 4 เฟส ตาม
อตัราการผลติไฟฟ้าสงูสดุทีจ่ะเกดิขึน้ในแต่ละเฟส 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 
 
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 านวนทัง้หมด 700 
เอเคอร ์และสญัญาเช่าทีด่นิจากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้ม สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ และ
การไดร้บัใบอนุญาตทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งก่อนการด าเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ตามกฎ ระเบยีบ 
และเงื่อนไขของประเทศเมยีนมาร ์เช่น ใบอนุญาตการลงทุนจากคณะกรรมาธกิารลงทุนแห่งเมยีนมาร ์(MIC Permit) 
เป็นต้น 

 
โดย GEP GEP-Myanmar คาดว่า จะเข้าท าสญัญาเช่าที่ดินระยะยาว รวมถึงได้รบัการอนุมัติใบอนุญาต 

หนังสอืรบัรองต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์220 MW ใหไ้ดแ้ลว้เสรจ็ทัง้หมด
ภายในไตรมาสที ่2 ปี 2560 และจะสามารถเริม่การจ่ายไฟฟ้าในเชงิพาณิชยไ์ดใ้นช่วงไตรมาสที ่1 ของปี 2561 นี้  

 
อย่างไรก็ตาม กรรมการและผู้ถือหุ้นของ GEP เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ

พลงังานและการผลติไฟฟ้า โดยกรรมการและผูถ้อืหุน้ของ GEP มปีระสบการณ์จากการร่วมด าเนินธุรกจิกบับรษิทัชัน้
น าในประเทศญีปุ่่ นเพื่อพฒันาและบรหิารโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ นมาก่อน 
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โครงสรา้งการด าเนินธรุกิจในปัจจบุนั  
GEP ม ีGEP-Myanmar ในฐานะบรษิัทย่อยในประเทศเมยีนมาร์ 1 แห่ง เพื่อประกอบธุรกจิในการพฒันา

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

รายชื่อผูถ้อืหุน้ของ GEP ปัจจุบนั ประกอบดว้ย 
 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น(หุ้น) 
สดัส่วนการถือหุ้นเทียบ

กบัทุนช าระแล้ว 
(รอ้ยละ) 

1. Noble Planet Pte. Ltd. (สญัชาตสิงิคโปร)์ 103,022 40.00 
2. Planet Energy Holdings Pte. Ltd. (สั ญ ช า ติ

สงิคโปร)์ 
123,628 48.00 

3. บริษัท  วิน เทจ วิศวกรรม  จ ากัด  (มหาชน) 
(สญัชาตไิทย) 

30,908 12.00 

รวม 257,558 100.00 
 

รายชื่อกรรมการของ GEP ปัจจุบนั ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายศุภศษิฏ ์โภคนิจารุรศัมิ ์(สญัชาตไิทย) กรรมการ 
2. นายออง ทฮีา (สญัชาตเิมยีนมาร)์ กรรมการ 
3. นายเดวลิ วลิเลีย่ม แยง (สญัชาตอิเมรกินั) กรรมการ 
4. นายโสรจั โรจนเบญจกุล (สญัชาตไิทย) กรรมการ 
5. นายฟุง ไซ กง (สญัชาตมิาเลเซยี) กรรมการ 
6. พลต ารวจตรมีงคล หรุ่นเรงิใจ (สญัชาตไิทย) กรรมการ 

 
รายชื่อผูถ้อืหุน้ของ GEP-Myanmar ปัจจุบนั ประกอบดว้ย 

 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น(หุ้น) 
สดัส่วนการถือหุ้นเทียบ

กบัทุนช าระแล้ว  
(รอ้ยละ) 

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

รวม 3,365,000 100.00 
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รายชื่อกรรมการของ GEP-Myanmar ปัจจุบนั ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายศุภศษิฏ ์โภคนิจารุรศัมิ ์(สญัชาตไิทย) กรรมการ 
2. นายออง ทฮีา (สญัชาตเิมยีนมาร)์ กรรมการ 

 
ขอ้มลูทางการเงนิ 
 
ขอ้มูลทางการเงนิที่ส าคญัของ GEP ส าหรบังบการเงนิรวม ฉบบัตรวจสอบ สิน้สุด ณ วนัที่ 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    
สนิทรพัยร์วม 1.30 366.42 534.56 
หนี้สนิรวม 49.79 55.45 302.18 
สว่นของผูถ้อืหุน้ (48.49) 310.97 232.38 
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  
- ปัจจุบนั GEP ยงัไมม่รีายไดเ้ชงิพาณชิย ์เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างรอก่อสรา้งโครงการ 
- รอบปีบญัชีของ GEP-Myanmar สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2560 ซึ่งเป็นรอบปีบญัชีแรก ดงันัน้งบการเงนิของ GEP-

Myanmar จงึยงัไมไ่ดจ้ดัท า และยงัไมส่ามารถตรวจสอบได ้ณ ปัจจุบนั 
 

(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  รวมเป็นราคาเข้าซื้อหุ้นสามญัของ GEP 9 ล้านเหรยีญดอลลาร์สหรฐั หรอื 310.05 ล้านบาท ตาม
ประกาศอตัราแลกเปลีย่นของ ธปท. นอกจากนี้ยงัมสีว่นหุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ะจองซือ้ตามสดัส่วนการถอืหุน้ เมื่อมกีาร
เพิม่ทุนจดทะเบยีนในอนาคตจนกว่าโครงการจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ครบ 4 เฟส จ านวน 20.22 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั 
หรอื 696.44 ล้านบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลี่ยนของ ธปท.โดยภายใต้สญัญาซื้อขายหุ้นนี้ ECF-Power มีภาระ
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ผกูพนัต่อผูใ้หก้ารสนบัสนุนสนิเชื่อแก่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์220 เมกะวตัต ์ในการใหก้ารสนบัสนุนสว่น
ขาดของเงนิสด (“Cash Deficiency Support หรอื CDS”) ตามสดัสว่นการถอืหุน้แต่ไม่เกนิ 5.54 ลา้นเหรยีญดอลลาร์
สหรฐั หรอื 190.85 ลา้นบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลีย่นของ ธปท. 

 
นอกจากนี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบงัคบัก่อนทีส่ าคญั ตามทีร่ะบุไวใ้นร่างสญัญาการซื้อ

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

(1) GEP Myanmar ไดร้บัใบอนุญาตการลงทุนจากคณะกรรมาธกิารลงทุนแห่งเมยีนมาร ์(MIC Permit) และ
ใบอนุญาตอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งจากรฐับาลสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์(รฐับาลเมยีนมาร)์ 

(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 ได้รบัจดหมายอนุญาต หรอืแกไข จาก GPGE ส าหรบัการยนืยนัว่า 1) เงื่อนไขบงัคบั
ก่อนของสญัญา PPA ส าเรจ็แลว้ (ยกเวน้เอกสารตามเงื่อนไขบงัคบัหลงัในขอ้ 9.2.1 และขอ้ 9.2.2 หรอื
ก าหนดการส าหรบัการเข้าท ารายการส าเร็จดงักล่าวถูกเลื่อนออกไป (หากจ าเป็น) และ 2) ได้บรรลุ
ขอ้ตกลงทางการเงนิ (financial close) แลว้ 

(5) GEP Myanmar ไดร้บัอนุญาตผ่อนผนั จากผูใ้หกู้ต้ามสญัญาเงนิกูส้ าหรบัโครงการระยะที ่1 ในส่วนของ 
1) การโอนหุ้น GEP Thailand ของผู้ขายให้แก่ ECF-Power 2) การเปลีย่นแปลงผู้รบัซื้อไฟฟ้าภายใต้
สญัญาซื้อขายไฟฟ้าเป็น EPGE และ 3) การแก้ไขสญัญา Construction Service Contract ลงวนัที่ 3 
พฤศจกิายน 2559 และสญัญา Supply Contract ลงวนัที ่3 พฤศจกิายน 2559 

(6) ได้รับเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ (Term Sheet) ส าหรับการด 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  

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 
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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 ได้รบัจดหมายอนุญาตจากผูใ้ห้กู้ตามสญัญาเงนิกูส้ 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  

5) GEP Myanmar เขา้ท าสญัญาจา้งบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยส์ าหรบัโครงการ 

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

 
หากเงื่อนไขบงัคบัหลงัดงักล่าวขา้งตน้ไม่ส าเรจ็ครบถว้น หรอืไม่ไดร้บัผ่อนผนัจาก ECF-Power ภายในวนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2560 ECF-Power อาจขายหุน้คนืแก่ผูข้ายภายใตเ้งื่อนไขของสญัญาซือ้ขายหุน้ 
 
3.2  ประเภทและขนาดของรายการ 
 

ราคาเสนอซื้อหุ้นของ GEP จ านวน 51,512 หุ้น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20 ของหุ้นที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของ มี
รายละเอยีด ดงันี้ 

1. ราคาเขา้ซือ้หุน้สามญัของ GEP 9 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 310.05 ลา้นบาท  
2. ส่วนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ะจองซือ้ตามสดัส่วนการถอืหุน้ เมื่อมกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนในอนาคตจนกว่า

โครงการจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ครบ 4 เฟส จ านวน 20.22 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 696.44 
ลา้นบาท  

3. ภายใต้สญัญาซื้อขายหุ้นนี้ ECF-Power มีภาระผูกพันต่อผู้ให้การสนับสนุนสนิเชื่อแก่โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 220 เมกะวัตต์ ในการให้การสนับสนุนส่วนขาดของเงินสด (“Cash Deficiency 
Support หรือ CDS”) ตามสดัส่วนการถือหุ้นแต่ไม่เกิน 5.54 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรฐั หรือประมาณ 
190.85 ลา้นบาท  

 
ทัง้นี้การค านวณขนาดรายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 คือ การตกลงเข้าท ารายการได้มาซึ่ง

ทรพัย์สนิของบรษิัทจดทะเบียน หรอืบรษิัทย่อย ซึ่งเมื่อค านวณตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปรายการดงักล่าว มมีลูค่าสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 50.79 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ โดยค านวณจากงบ
การเงนิรวมของบรษิัทฯ สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 คดิเป็นมูลค่าสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน 
และเมื่อพจิารณานับรวมรายการไดม้าซึง่ทรพัย์สนิรายการอื่นที่เกดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัที่มกีารตกลงเขา้ท า
รายการในครัง้นี้ จะท าใหข้นาดของรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 57.90 ของมูลค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 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 : บริษัทฯ ใช้งบการเงินรวมของ GEP ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรบั
อนุญาตในการค านวณขนาดรายการ 

 
ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมีหน้าที่ต้องจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรบัการ เขา้ท ารายการของบรษิัทฯ ต่อ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัใินการตกลงเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสยีงไม่
ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับสว่นของผูถ้อื
หุน้ที่มสี่วนได้เสยี ซึ่งบรษิัทฯ จะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้นโดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปก าหนด พรอ้มความเหน็ของที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตใิหเ้สนอต่อที่ประชุมวสิามญัผูถ้อื
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) 

บรษิทัฯ และผู้ขายจะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขบงัคบัก่อนใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที่ 31 
พฤษภาคม 2560 

หากไม่สามารถปฏิบตัิได้ตาม
เงื่อนไขบงัคบัก่อน 

ECF-Power มสีทิธเิลกิสญัญา และไดร้บัเงนิมดัจ าคนืทัง้หมด 

เงื่อนไขบังคับหลังที่ส าคัญ
ส าหรับการซื้อขายหุ้นของ 
GEP (Conditions 
Subsequent) 

ผูข้ายตอ้งด าเนินการเงื่อนไขบงัคบัหลงัใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

หากไม่สามารถปฏิบตัิได้ตาม
เงื่อนไขบงัคบัหลงั 

ECF-Power อาจขายหุน้ทีซ่ือ้ คนืใหแ้กผู่ข้ายตามเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญาซือ้ขายหุน้  

 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดว้่าจา้งบรษิทั แชนดเ์ล่อร ์เอม็เอชเอม็ จ ากดั เป็นทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทัฯ เพื่อใหค้ าปรกึษา

ในส่วนที่เกี่ยวกบัขอ้กฎหมายในการเขา้ท าธุรกรรมต่าง ๆ อาท ิการด าเนินการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal 
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Due Diligence) ของ GEP และ GEP-Myanmar การพจิารณารายละเอยีดของสญัญาซือ้ขายหุ้น และสญัญาระหว่างผู้
ถอืหุน้ และการด าเนินการอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
(4) รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มา 

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

เป็นราคาเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GEP 9 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรฐั หรือประมาณ 310.05 ล้านบาท ตาม
ประกาศอตัราแลกเปลีย่นของ ธปท.  

 หุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ะจองซื้อตามสดัส่วนการถอืหุน้ จนกว่าโครงการจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ครบ 4 เฟส จะคดิ
เป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ 20.22 ล้านเหรยีญดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 696.44 ล้านบาท ตามประกาศอตัรา
แลกเปลีย่นของ ธปท. 

 
(5) มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน มูลค่าสินทรพัยท่ี์ซ้ือ เกณฑ์ท่ีใช้ก าหนดมูลค่ารวมส่ิงตอบแทน และเง่ือนไข

การช าระราคา 
 
การจ่ายช าระมูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนจะเกดิขึน้เมื่อด 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 สัญญาให้บริการรบัเหมาก่อสร้างภายใต้รูปแบบการรบัเหมาก่อสร้างที่

ประกอบดว้ย งานโยธา งานระบบ งานตดิตัง้เครื่องจกัรและทดสอบ การจดัซื้ออุปกรณ์และเครื่องมอืทัง้หมดทีใ่ชภ้ายใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาด 220 เมกะวตัต ์รวมถงึการเป็นผูจ้ดัหาเงนิทุนทีใ่ช้ในระหวา่งการก่อสรา้ 

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

 
  



 

หน้าที ่10 

มลูค่าของสิง่ตอบแทน สว่นที ่1 
ภายหลงัจากที่บรษิัทฯ ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งมกี าหนดประชุมในวนัที่ 31 

พฤษภาคม 2560 ใหเ้ขา้ท ารายการ รวมทัง้สาระส าคญัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งและภายหลงัจากทีเ่งื่อนไขบงัคบัก่อนตามที่
บรษิัทฯ และผู้ขาย ได้ตกลงกนัเกิดขึ้นส าเรจ็ครบถ้วนแล้ว บรษิัทฯ จะซื้อหุ้นเดิมของ GEP จากผู้ถือหุ้นของ GEP 
จ านวน 51,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นที่จดทะเบียนและช าระแล้วของ GEP รวมเป็นราคาซื้อหุ้นของ GEP 
จ านวน 9 ล้านเหรยีญดอลลาร์สหรฐั หรอืประมาณ 310.05 ล้านบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลี่ยนของ ธปท. โดย
บรษิัทฯ จะจ่ายเป็นเงนิสดเพื่อช าระให้กบัผูข้าย ภายใน 10 วนั นับแต่วนัที่เงื่อนไขบงัคบัก่อนแล้วเสรจ็สมบูรณ์ หรอื 
ECF-Power ผ่อนผนัเงื่อนไขบงัคบัก่อนทีไ่ม่สามารถแลว้เสรจ็ภายใน 31 พฤษภาคม 2560 

 
มลูค่าของสิง่ตอบแทน สว่นที ่2 
นอกจากนี้บรษิทัฯ จะมหีน้าทีใ่ส่เงนิเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีร่อ้ยละ 20 ในแต่ละเฟส ตามรายละเอยีดของ 

ค่าใชจ้่ายในการลงทุนตามตารางขา้งตน้ดว้ย ซึง่คาดว่าจะมรีะยะเวลาห่างกนัในแต่ละเฟสไม่เกนิ 1 ปี โดยมรีายละเอยีด
มูลค่าการใส่เงนิลงทุนตามสดัส่วนการถอืหุ้นของบรษิัทฯ ที่รอ้ยละ 20 ในแต่ละเฟส บนเงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิจะให้
การสนบัสนุนเงนิกูย้มืแก่โครงการทีส่ดัสว่นรอ้ยละ 65 ของมลูค่าโครงการ ดงันี้ 

 

รายการ 
มลูค่าเงนิลงทุน 

(หน่วย : ลา้นเหรยีญสหรฐั) 
มลูค่าสว่นของผูถ้อืหุน้ทีจ่ะตอ้งเพิม่ทุนรวมสีเ่ฟส 20.22 

 
มูลค่าของสิง่ตอบแทน ส่วนที่ 2 จ านวน 20.22 ล้านเหรยีญดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 696.44 ลา้นบาท ตาม

ประกาศอตัราแลกเปลีย่นของ ธปท. บรษิทัฯ จะช าระหุน้เพิม่ทุนเป็นเงนิสด 
 
มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนของการได้มาซึง่หุ้นของ GEP ดงักล่าว โดยรวมส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 คอื การช าระ

ดว้ยเงนิสดทัง้สิน้ประมาณ 1,006.49 ล้านบาท ซึง่บรษิัทฯ จะช าระโดยใชเ้งนิทีบ่รษิัทฯ ไดร้บัจากการออกหุน้สามญัที่
ออกใหม่ของบรษิทัฯ โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) และ/หรอืใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งในที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งจะจดัขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 
บริษัทฯ จะมีการขอพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
227,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และการขอพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเตรยีมไวร้องรบัการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Right 
Offering) และ/หรอืให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) บรษิัทฯ มีก าหนดจะจดัการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั เพื่ออนุมตักิารจดัสรรและเสนอขายหุน้เพิม่ทุนให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอืให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ภายในเดอืน
พฤษภาคม 2560 รวมถงึแนวทางการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท ซึง่จะไดม้กีารเสนอเพื่อ
พจิารณาอนุมตัต่ิอทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2560 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที่ 28 เมษายน 2560 นี้  ทัง้นี้ จ านวนหุน้ที่
ออกใหม่ตอ้งไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ หรอืไม่เกนิ 170,647,815 หุน้ 

 
ทัง้นี้ การเสนอขายหุ ้นของบรษิัทฯ ดงักล่าวจะไม่เป็นการเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ในราคาต ่าตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ 
(ตามที่แก้ไขเพิม่เติม) และประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน 
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กลต.”) ที่ สจ.39/2551 เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพจิารณาการ
เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ในราคาต ่า (ตามที่แก้ไขเพิม่เติม) โดยค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของ
บรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการของบรษิัทฯ ซึ่งจะจดั
ขึน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิการจดัสรรและเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ และ/หรอืให้แก่บุคคลในวงจ ากดั  ที่จะ
เกดิขึน้ในเดอืนพฤษภาคม 2560 

 
(6) แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซ้ือสินทรพัย ์และรายละเอียดในการออกหลกัทรพัย ์

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

2. โดยการออกหุน้กู ้ตามรายละเอยีดทีน่ าเสนอในขอ้ 5 
 

(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 าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานและการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต โดยเฉพาะโครงการ
โรงไฟฟ้าในประเทศเมยีนมาร ์

3) เพิม่มลูค่าใหแ้ก่บรษิทัฯ โดยการลงทุนในธุรกจิทีค่าดว่าจะมอีตัราการเตบิโตของรายไดแ้ละก าไรทีม่ ัน่คง 
4) กระจายความเสีย่งจากการพึง่พงิแหล่งรายไดห้ลกัจากธุรกจิเฟอรน์ิเจอร ์
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(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 าใหบ้รษิทัสามารถขยายฐานธุรกจิไปสูธุ่รกจิดา้นพลงังานทดแทน ซึง่
สอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายของบรษิทัในการกระจายความเสีย่งจากการด าเนินธุรกจิหลกั  

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

อย่างไรกต็ามการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์220 MW ในประเทศเมยีนมารด์งักล่าว อาจมี
ความเสีย่งในเรื่องของการด าเนินงานต่างๆ อาทิ การด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ใบอนุญาตจาก Myanmar Investment 
Commission (MIC Permit) ซึง่ถอืเป็นใบอนุญาตทีส่ าคญั และจะเป็นใบอนุญาตทีจ่ะส่งผลถงึการไดร้บัใบอนุญาตอื่น ๆ 
ทีจ่ะตามมา อาท ิใบอนุญาตประกอบกจิการ ฉบบัเป็นทางการ (DICA Permit) ฯลฯ รวมถงึการบรรลุเงื่อนไขบงัคบัก่อน
ตามขอ้ตกลงในสญัญาทีส่ าคญัอื่น ๆ ของโครงการ อาท ิสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า สญัญาเงนิกูย้มื เป็นตน้  

ทัง้นี้ ก่อนการพิจารณาอนุมตัิการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 220 MW คณะกรรมการ
บรษิัทฯ ไดก้ าหนดใหบ้รษิัทฯ ว่าจา้งทีป่รกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้นต่าง ๆ เพื่อเขา้ตรวจสอบเอกสารและเงื่อนไข
ต่าง ๆ โดยละเอยีดเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่า ไม่มคีวามเสีย่งอย่างมีนัยส าคญัทีจ่ะท าใหโ้ครงการไม่ประสบความส าเรจ็ 
โดยผลการตรวจสอบสถานะของกจิการไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจ ซึง่ในประเดน็ทีย่งัไม่มคีวามชดัเจนหรอืยงัไม่ไดข้อ้สรุป ก็
ไดด้ าเนินการก าหนดใหเ้ป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อน และเงื่อนไขบงัคบัหลงั ตามรายละเอยีดในขอ้ 3.1 และขอ้ 3.3 ขา้งตน้ 

ดงันัน้ ในการขออนุมตัิรายการจากที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ของบรษิัทฯ ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที่ 31
พฤษภาคม 2560 นี้ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ท าการพจิารณาประโยชน์และความเสีย่งในการท ารายการ ควบคู่กบัความเหน็ของ
ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

 
(10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ท่ีแตกต่างจากความเหน็ของ

คณะกรรมการบริษทัตามข้อ (9) เก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 
ไม่มคีณะกรรมการตรวจสอบ หรอืกรรมการบรษิทัฯ ทีม่คีวามเหน็แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการ

บรษิทัฯ ขา้งต้น 
 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ขอรบัรองว่า ขอ้มลูในสารสนเทศฉบบันี้ถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ และไม่ท าใหบุ้คคลอื่น

ส าคญัผดิหรอืไม่ขาดขอ้มลูทีค่วรแจง้ในสาระส าคญั 
 

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