ที่ ECF2 014/2560
4 เมษายน 2560
เรื่อง

แจ้งมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั อนุ มตั กิ ารเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ของ บริษทั พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด, กาหนดการจัด
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 (แก้ไข template วันที่ Record date และวันปิ ดสมุดทะเบียน)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. สารสนเทศการได้มาซึง่ สินทรัพย์ เรื่องการเข้าซือ้ หุ้นของบริษทั พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศ
ไทย) จากัด เพื่อร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220
เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิ เทค จากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ขอแจ้งมติท่ีป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
6/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยทีป่ ระชุมได้มมี ติทส่ี าคัญ ดังนี้
1. อนุ ม ตั กิ ารเข้า ลงทุน ในโครงการโรงไฟฟ้ า พลัง งานแสงอาทิต ย์ ขนาด 220 เมกะวัต ต์ ของ บริษ ทั
พลังงานเพื่อโลกสีเขียว จากัด (“โครงการฯ” หรือ “GEP”) ซึง่ ตัง้ อยู่ทเี่ มืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) ขนาดกาลังการผลิต ติดตัง้ 220 เมกะวัตต์
โดยให้ บริษทั อีซเี อฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-Power”) ในฐานะบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ
99.99 เป็ นผูเ้ ข้าลงทุนซือ้ หุน้ ของโครงการในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ทีม่ าด้วย 1
2. อนุมตั ใิ ห้นาเสนอทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ GEP ในสัดส่วนร้อยละ
20 เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเมียนมาร์ โดยให้ ECF-Power เป็ นผู้
เข้าลงทุน ทัง้ นี้การเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นการทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ยั สาคัญ
ทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ าร
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ จาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุ ลาคม 2547
(“ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจาหน่ ายไป”) โดยมีขนาดรายการได้มาสูงสุดคานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวม
ของสิง่ ตอบแทนเท่ากับร้อยละ 50.79 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
เมื่อพิจารณานับรวมรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันทีม่ กี ารตก
ลงเข้าทารายการในครัง้ นี้ จะทาให้ขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 57.90 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของ
บริษทั จึงถือเป็ นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจาหน่ ายไป โดยมีรายละเอียดตาม
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1

3. พิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงิน
อิสระ เพื่อทาหน้าทีใ่ ห้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ GEP
4. พิจารณาอนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนใน ECF-Power ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อรองรับการ
เข้า ซื้อ หุ ้น สามัญ ของ GEP โดยมอบหมายให้ก รรมการผู ้จ ดั การ หรือ ผู ้ไ ด้ร บั มอบอานาจสามารถ
ดาเนินการได้ ภายหลังจากได้รบั มติพจิ ารณาอนุ มตั ิการเข้าทารายการเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20
ในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ของ GEP จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครัง้ ที่ 1/2560 เรียบร้อยแล้ว
5. พิจารณาอนุ มตั ิให้กาหนดวัน เรีย กประชุม วิสามัญ ผู้ถ ือหุ ้น ครัง้ ที่ 1 / 2560 และการกาหนดระเบีย บ
วาระการประชุม ในวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชัน้ 9 โรงแรม
เดอะ แกรนด์ โฟร์วงิ ส์ คอนเวนชัน่ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
วาระที ่ 1
วาระที ่ 2

วาระที ่ 3

พิ จ ารณารับ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2560 เมือ่ วัน ที ่ 28
เมษายน 2560
พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าซื้อหุน้ สามัญของบริษทั พลังงานเพือ่ โลกสีเขียว (ประเทศไทย)
จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 20 เพือ่ ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ที ่
ประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมีย นมาร์ โดยให้บ ริษัท ย่ อ ย คือ บริษัท อีซีเอฟ
เพาเวอร์ จากัด เป็ นผูเ้ ข้าลงทุน
เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)

6. พิจารณาอนุมตั ใิ ห้กาหนดวันทีร่ ายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560
(Record Date) ในวัน ที่ 18 เมษายน 2560 และวัน ที่ใ ห้ร วบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 19 เมษายน
2560
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ)์
กรรมการผูจ้ ดั การ

2

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน (บัญชี 1)
เรื่องการเข้าซื้อหุ้นของบริ ษทั พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด เพื่อร่วมลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 20 โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์
ณ เมืองมิ นบู ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรือ “ECF”) ครัง้ ที่
6/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั อีซเี อฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-Power”) ในฐานะ
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เข้าทารายการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ ของ
บริษทั พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด (“GEP”) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของหุน้ ที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของ GEP จาก Noble Planet Pte. Ltd. และ Planet Energy Holdings Pte. Ltd. (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) ทัง้ นี้
ECF-Power และผู้ขาย มีขนั ้ ตอน เงื่อนไขบังคับก่อน และเงื่อนไขบังคับหลังการเข้าทารายการ ที่แต่ ละฝ่ ายจะต้อง
ดาเนินการให้เป็ นไปตามร่างสัญญาการซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ฉบับล่าสุดวันที่ 3 เมษายน 2560
ตามรายละเอียดทีป่ รากฏในข้อ 3.1 และ 3.3 สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ (Share Purchase Agreement)
ฉบับวันที่ 3 เมษายน 2560 นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ดังกล่าวได้มมี ติเห็นชอบให้นาเสนอรายการ
ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ นี้ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
ทัง้ นี้ การเข้าทารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ (ตามที่
ได้แ ก้ไขเพิ่ม เติม ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทยเรื่อ งการเปิ ด เผยข้อ มูล และการ
ปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ พ.ศ.2547 (ตามทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติม) (รวมเรียก
ประกาศทัง้ สองฉบับ ว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ ายไป”) โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ
50.79 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรวมกัน โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ตามทีก่ าหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไป)
และเมื่อพิจารณานับรวมรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มกี ารตกลงเข้าทา
รายการในครัง้ นี้ จะทาให้ขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 57.90 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท เข้าข่ายเป็ น
รายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ ายไป โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า
แต่ต่ากว่าร้อยละ 100
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ อ้ งจัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศสาหรับการเข้าทารายการดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุ มตั ิการตกลงเข้าทา
รายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสีย งไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับ ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่มีส่ว นได้เสีย โดยบริษัท ฯ จะจัด ส่งหนังสือ เชิญ ประชุม ผู้ถือ หุ้น และมี
สารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ ายไปกาหนด พร้อมความเห็นของที่ปรึกษ าทางการเงิน
อิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็ นระยะเวลาล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือ หุ้น ทัง้ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2560 ซึง่ ได้จดั ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้มมี ติให้นาเสนอวาระการพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทา

หน้าที่ 1

รายการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว ต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ต่อไป
บริษทั ฯ ขอแจ้งรายละเอียดการเข้าทารายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้
(1) วัน เดือน ปี ที่เกิ ดรายการ
ECF-Power จะซือ้ หุน้ สามัญของ GEP จาก Noble Planet Pte. Ltd. และ Planet Energy Holdings Pte. Ltd.
โดยจะช าระเป็ น เงิน สดให้แก่ ผู้ข าย ภายหลังจากที่ป ระชุ ม วิสามัญ ผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ซึ่งจะจัด ขึ้น ในวัน ที่ 31
พฤษภาคม 2560 มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าทารายการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ และภายหลังจากทีเ่ งื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ
(Conditions Precedent) ในร่ างสัญ ญาการซื้อ ขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ฉบับ ล่ าสุด วัน ที่ 3 เมษายน
2560 ระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย ได้ดาเนินการสาเร็จครบถ้วน ทัง้ นี้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเข้าทารายการได้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 นี้
(2) คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน
ผูข้ าย

: Noble Planet Pte. Ltd. และ Planet Energy Holdings Pte. Ltd. ในฐานะผู้
ถือหุน้ GEP
ผูซ้ อ้ื
: บริษั ท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากัด (ECF-Power) ในฐานะบริษั ท ย่ อ ยของ
บริษทั ฯ
ความสัม พัน ธ์ก ับ บริษัท จด : บริษัทฯ และ ECF-Power ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่จดั เป็ นบุคคลที่
ทะเบียน
เกีย่ วโยงกันกับผูข้ ายแต่อย่างใด

ข้อมูลของ บริษทั พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด (GEP)
GEP จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2528 สานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์
ชัน้ 30 ห้องเลขที่ 3006 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วจานวน
25,755,800 บาท แบ่ งเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 257,558 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้หุ้น ละ 100 บาท โดย GEP เป็ น Holding
Company ที่มีวตั ถุ ป ระสงค์หลัก เพื่อการลงทุ น ในบริษัทที่ดาเนิ นธุรกิจพัฒ นาและบริห ารจัดการโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานทางเลือก ซึง่ ปั จจุบนั มีแผนการก่อสร้างและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ กาลังการผลิตทัง้ หมด
220 MW (“โครงการโรงไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิ ตย์ 220 MW”) ในประเทศสาธารณรัฐแห่ ง สหภาพเมีย นมาร์
(“ประเทศเมียนมาร์”) โดยมีมูลค่าเงินลงทุนทัง้ สิน้ 292.62 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10,080.76 ล้าน
บาท ทีอ่ ตั ราแลกเปลีย่ น 34.45 บาท ต่อเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 อ้างอิงจากอัตราแลกเปลีย่ นถัว
เฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักระหว่างธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนของ
ธปท.”)
ปั จจุบนั GEP มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท จีอพี ี (เมียนมาร์) จากัด (“GEP-Myanmar”) ซึ่งจดทะเบียน
จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นบริษทั สัญชาติเมียนมาร์ สานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ท่ี Suite 213, 2nd floor, Peral
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Condo, Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 17,725 ล้านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลีย่ นของธปท. โดยแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน
500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วที่ 3.365 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 119.29 ล้านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลีย่ นของ ธปท. โดย GEP มีสดั ส่วนการถือหุน้
ใน GEP-Myanmer เท่ ากับร้อยละ 100.00 และมีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ ประกอบธุรกิจในการพัฒ นาและบริห ารโครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 220 MW ในประเทศเมียนมาร์
ต่อมา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 GEP-Myanmar ได้เข้าลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า (“Power Purchase
Agreement : PPA”) กับ Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) (ชื่ อ ก่ อ นหน้ า คื อ Myanmar Electric
Power Enterprise) ซึ่ ง เป็ นองค์ ก รที่ อ ยู่ ภ ายใต้ Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมี ย นมาร์ โดย
สาระสาคัญคือ เพื่อตกลงพัฒนา ก่อสร้าง จัดหาแหล่งเงินทุน บริหารจัดการ บารุง รักษา และโอนกิจการ และ EPGE จะ
รับซือ้ ไฟฟ้ าจากโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 220 MW หรือคิดเป็ นอัตรา
การรับซื้อไฟฟ้ าสูงสุดที่ 170 MW ซึ่งตัง้ อยู่ท่เี มืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับตัง้ แต่
วันที่เริม่ ดาเนินการจาหน่ ายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ “COD”) ในอัตรารับซือ้ ไฟฟ้ าคงที่
ตลอดอายุสญ
ั ญาของ PPA รวมถึงการต่ออายุ PPA ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ด้วย โดยการผลิตไฟฟ้ าจะแบ่งออกเป็ น 4 เฟส ตาม
อัตราการผลิตไฟฟ้ าสูงสุดทีจ่ ะเกิดขึน้ ในแต่ละเฟส ดังนี้
เฟส 1 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 40 MW จากกาลังการผลิตติดตัง้ 50 MW
เฟส 2 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 80 MW จากกาลังการผลิตติดตัง้ 100 MW
เฟส 3 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 120 MW จากกาลังการผลิตติดตัง้ 150 MW
เฟส 4 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 170 MW จากกาลังการผลิตติดตัง้ 220 MW
โดยภายหลังจากเริม่ COD สาหรับเฟสที่ 1 แล้วสาหรับเฟสต่อ ๆ ไป คาดว่าจะมีกาหนดระยะเวลาประมาณ
360 วัน สาหรับการเริม่ ต้น COD ในเฟสต่อไป
อย่างไรก็ตาม ก่อนเริม่ การก่อสร้างโรงไฟฟ้ า GEP และ GEP-Myanmar จะต้องดาเนินการลงนามในสัญญา
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการได้รบั ใบอนุ ญาตในด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเป็ นทีเ่ รียบร้อยต่อหน่ วยงานราชการ หรือ
หน่ วยงานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ สัญญาเช่าทีด่ นิ ระยะยาวจาก AVA Capital Trading Limited จานวนทัง้ หมด 700
เอเคอร์ และสัญญาเช่าทีด่ นิ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ
การได้รบั ใบอนุ ญาตทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องก่อนการดาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ตามกฎ ระเบียบ
และเงื่อนไขของประเทศเมียนมาร์ เช่น ใบอนุ ญาตการลงทุนจากคณะกรรมาธิการลงทุนแห่งเมียนมาร์ (MIC Permit)
เป็ นต้น
โดย GEP GEP-Myanmar คาดว่ า จะเข้าท าสัญ ญาเช่ าที่ดิน ระยะยาว รวมถึง ได้รบั การอนุ ม ัติใบอนุ ญ าต
หนังสือรับรองต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 220 MW ให้ได้แล้วเสร็จทัง้ หมด
ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และจะสามารถเริม่ การจ่ายไฟฟ้ าในเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 นี้
อย่างไรก็ตาม กรรมการและผู้ถือหุ้นของ GEP เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ในธุรกิจ
พลังงานและการผลิตไฟฟ้ า โดยกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ของ GEP มีประสบการณ์จากการร่วมดาเนินธุรกิจกับบริษทั ชัน้
นาในประเทศญีป่ ่ นุ เพื่อพัฒนาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ ่ นุ มาก่อน
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โครงสร้างการดาเนิ นธุรกิ จในปัจจุบนั
GEP มี GEP-Myanmar ในฐานะบริษัทย่อยในประเทศเมียนมาร์ 1 แห่ง เพื่อประกอบธุรกิจในการพัฒนา
และบริหาร โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 220 MW ซึ่ง GEP จะถือหุ้นใน GEP-Myanmar คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 100
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของ GEP ปั จจุบนั ประกอบด้วย

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
1.
2.

Noble Planet Pte. Ltd. (สัญชาติสงิ คโปร์)
Planet Energy Holdings Pte. Ltd. (สั ญ ช า ติ
สิงคโปร์)
3. บริ ษั ท วิ น เทจ วิ ศ วกรรม จ ากั ด (มหาชน)
(สัญชาติไทย)
รวม

สัดส่วนการถือหุ้นเทียบ
จานวนหุ้น(หุ้น)
กับทุนชาระแล้ว
(ร้อยละ)
103,022
40.00
123,628
48.00
30,908

12.00

257,558

100.00

รายชื่อกรรมการของ GEP ปั จจุบนั ประกอบด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ – นามสกุล
นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรศั มิ ์ (สัญชาติไทย)
นายออง ทีฮา (สัญชาติเมียนมาร์)
นายเดวิล วิลเลีย่ ม แยง (สัญชาติอเมริกนั )
นายโสรัจ โรจนเบญจกุล (สัญชาติไทย)
นายฟุง ไซ กง (สัญชาติมาเลเซีย)
พลตารวจตรีมงคล หรุ่นเริงใจ (สัญชาติไทย)

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของ GEP-Myanmar ปั จจุบนั ประกอบด้วย

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
1.
2.

GEP
นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรศั มิ ์
รวม

สัดส่วนการถือหุ้นเทียบ
จานวนหุ้น(หุ้น)
กับทุนชาระแล้ว
(ร้อยละ)
3,364,999
100.00
1
3,365,000
100.00
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รายชื่อกรรมการของ GEP-Myanmar ปั จจุบนั ประกอบด้วย

1.
2.

ชื่อ – นามสกุล
นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรศั มิ ์ (สัญชาติไทย)
นายออง ทีฮา (สัญชาติเมียนมาร์)

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ

ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญของ GEP สาหรับงบการเงิน รวม ฉบับตรวจสอบ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี
2557 2558 และ 2559 สรุปได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
ณ 31 ธันวาคม 2557
ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2559
งบแสดงฐานะการเงิ น
สินทรัพย์รวม
1.30
366.42
534.56
หนี้สนิ รวม
49.79
55.45
302.18
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
(48.49)
310.97
232.38
งบกาไรขาดทุน
รายได้จากการขายไฟฟ้ า
รายได้อ่นื
0.17
224.51
ค่าใช้จ่าย
(48.61)
(30.59)
304.88
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
(48.61)
(30.41)
(80.37)
-

หมายเหตุ :
งบการเงินของ GEP ปี 2559 ตรวจสอบโดย บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
ปั จจุบนั GEP ยังไม่มรี ายได้เชิงพาณิชย์ เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างรอก่อสร้างโครงการ
รอบปี บญ
ั ชีข อง GEP-Myanmar สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 มีน าคม 2560 ซึ่งเป็ น รอบปี บญ
ั ชีแรก ดังนัน้ งบการเงิน ของ GEPMyanmar จึงยังไม่ได้จดั ทา และยังไม่สามารถตรวจสอบได้ ณ ปั จจุบนั

(3) ลักษณะโดยทัวไปของรายการประเภทและขนาดของรายการ
่
3.1 ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
่
ECF-Power ในฐานะบริษทั ย่อย จะเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ GEP เท่ากับ 51,512 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
ต่อหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 20 ของหุน้ สามัญทัง้ หมดของ GEP หรือ คิดเป็ นจานวนหุน้ สามัญของ GEP ภายหลังจากเข้าทา
รายการในครัง้ นี้ รวมเป็ นราคาเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GEP 9 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือ 310.05 ล้านบาท ตาม
ประกาศอัตราแลกเปลีย่ นของ ธปท. นอกจากนี้ยงั มีสว่ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ะจองซือ้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เมื่อมีการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนในอนาคตจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จครบ 4 เฟส จานวน 20.22 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
หรือ 696.44 ล้านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท.โดยภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายหุ้น นี้ ECF-Power มีภาระ
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ผูกพันต่อผูใ้ ห้การสนับสนุนสินเชื่อแก่โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 220 เมกะวัตต์ ในการให้การสนับสนุนส่วน
ขาดของเงินสด (“Cash Deficiency Support หรือ CDS”) ตามสัดส่วนการถือหุน้ แต่ไม่เกิน 5.54 ล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐ หรือ 190.85 ล้านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลีย่ นของ ธปท.
นอกจากนี้ การเข้าทารายการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนทีส่ าคัญ ตามทีร่ ะบุไว้ในร่างสัญญาการซื้อ
ขายหุน้ (Share Purchase Agreement) ฉบับล่าสุดวันที่ 3 เมษายน 2560 ระหว่างบริษทั ฯ และผูข้ าย ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

GEP Myanmar ได้รบั ใบอนุ ญาตการลงทุนจากคณะกรรมาธิการลงทุนแห่งเมียนมาร์ (MIC Permit) และ
ใบอนุญาตอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องจากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (รัฐบาลเมียนมาร์)
GEP Myanmar เข้าทาสัญญาเช่าทีด่ นิ จาก AVA Capital Trading Limited จานวนทัง้ หมด 700 เอเคอร์
สาหรับการดาเนินโครงการฯ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และสังคมของโครงการฯ ซึง่ ได้รบั การรับรองโดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม แห่งรัฐบาลเมียนมาร์
GEP Myanmar ได้รบั จดหมายอนุ ญาต หรือแกไข จาก GPGE สาหรับการยืนยันว่า 1) เงื่อนไขบังคับ
ก่อนของสัญญา PPA สาเร็จแล้ว (ยกเว้นเอกสารตามเงื่อนไขบังคับหลังในข้อ 9.2.1 และข้อ 9.2.2 หรือ
กาหนดการสาหรับ การเข้าทารายการสาเร็จดังกล่าวถู กเลื่อนออกไป (หากจาเป็ น) และ 2) ได้บรรลุ
ข้อตกลงทางการเงิน (financial close) แล้ว
GEP Myanmar ได้รบั อนุญาตผ่อนผัน จากผูใ้ ห้กตู้ ามสัญญาเงินกูส้ าหรับโครงการระยะที่ 1 ในส่วนของ
1) การโอนหุ้น GEP Thailand ของผู้ขายให้แก่ ECF-Power 2) การเปลีย่ นแปลงผู้รบั ซื้อไฟฟ้ าภายใต้
สัญ ญาซื้อขายไฟฟ้ าเป็ น EPGE และ 3) การแก้ไขสัญ ญา Construction Service Contract ลงวัน ที่ 3
พฤศจิกายน 2559 และสัญญา Supply Contract ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
ได้ร ับ เงื่อ นไขของสัญ ญาเงิน กู้ (Term Sheet) ส าหรับ การด าเนิ น การก่ อ นสร้า งโครงการระยะที่ 2
โครงการระยะที่ 3 และโครงการระยะที่ 4 รวมถึงหนังสือนาส่งทีล่ งนามแล้ว
บริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั กิ ารเข้าทารายการจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั

หากบริษทั ฯ และผูข้ ายไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขบังคับก่อนเข้าทารายการข้างต้นไม่สาเร็จครบถ้วน หรือ
ECF-Power ไม่ผ่อนผันเงื่อนไขทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ECF-Power มีสทิ ธิบอกเลิก
สัญญาซือ้ ขายหุน้ ได้ และผูข้ ายยินยอมทีจ่ ะคืนเงินมัดจาทัง้ หมดให้แก่ ECF-Power
ทัง้ นี้ภายหลังจากเงื่อนไขดังกล่าวครบถ้วน หรือ ECF-Power ได้ผ่อนผันเงื่อนไขทีไ่ ม่สาเร็จ ผูข้ ายจะต้อง
ดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับหลังให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
1) GEP Myanmar ได้รบั อนุญาตจากธนาคารกลางแห่งรัฐบาลเมียนมาร์ในการทาธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการพัฒนา และดาเนินการโครงการฯ
2) GEP Myanmar เข้าทาสัญญาเช่าทีด่ นิ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม แห่งรัฐบาลเมียน
มาร์จานวนทัง้ หมด 136 เอเคอร์ สาหรับการดาเนินการโครงการฯ
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3) GEP Myanmar ได้รบั จดหมายอนุ ญาต หรือแก้ไข จาก EPGE สาหรับการขยายกาหนดการเริม่ ดาเนินการ
เชิงพาณิชย์ของโครงการระยะที่ 1 ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า เป็ นวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือภายหลังจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
4) GEP Myanmar ได้รบั จดหมายอนุ ญาตจากผูใ้ ห้กู้ตามสัญญาเงินกูส้ าหรับ 1) การขยายระยะเวลาการเริม่
ดาเนิน การเชิงพาณิ ชย์ของสัญ ญาซื้อขายไฟฟ้ า 2) การแก้ไขสัญ ญาซื้อขายไฟฟ้ าเพื่อขยายระยะเวลา
จัดเตรียมเงื่อนไขบังคับก่อน (หากจาเป็ น) 3) การแก้ไขเพื่อขยายกาหนดเวลาของเหตุการณ์สาคัญภายใต้
สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า และ 4) การขยายระยะเวลาการชาระคืนเงินกูค้ รัง้ แรก และการขยายระยะเวลาวงเงิน
สินเชื่อ Tranche A (หากเกีย่ วข้อง) ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูส้ าหรับโครงการระยะที่ 1
5) GEP Myanmar เข้าทาสัญญาจ้างบารุงรักษาโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโครงการ
6) GEP Myanmar เข้าทาสัญญาเงินกูก้ บั ผูใ้ ห้กสู้ าหรับการดาเนินการก่อสร้างโครงการระยะที่ 2 และโครงการ
ระยะที่ 3 และโครงการระยะที่ 4
หากเงื่อนไขบังคับหลังดังกล่าวข้างต้นไม่สาเร็จครบถ้วน หรือไม่ได้รบั ผ่อนผันจาก ECF-Power ภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ECF-Power อาจขายหุน้ คืนแก่ผขู้ ายภายใต้เงื่อนไขของสัญญาซือ้ ขายหุน้
3.2 ประเภทและขนาดของรายการ
ราคาเสนอซื้อหุ้นของ GEP จานวน 51,512 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 20 ของหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ มี
รายละเอียด ดังนี้
1. ราคาเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ GEP 9 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 310.05 ล้านบาท
2. ส่วนหุน้ สามัญ เพิม่ ทุนทีจ่ ะจองซือ้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เมื่อมีการเพิม่ ทุนจดทะเบีย นในอนาคตจนกว่า
โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จครบ 4 เฟส จานวน 20.22 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 696.44
ล้านบาท
3. ภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายหุ้นนี้ ECF-Power มีภ าระผูกพันต่ อผู้ให้การสนับ สนุ น สินเชื่อแก่โครงการโรงไฟฟ้ า
พลัง งานแสงอาทิต ย์ 220 เมกะวัต ต์ ในการให้ ก ารสนั บ สนุ น ส่ ว นขาดของเงิน สด (“Cash Deficiency
Support หรือ CDS”) ตามสัด ส่ว นการถือ หุ้ น แต่ ไม่ เกิน 5.54 ล้า นเหรีย ญดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ
190.85 ล้านบาท
ทัง้ นี้การคานวณขนาดรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 1 คือ การตกลงเข้าทารายการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สนิ ของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย ซึ่งเมื่อคานวณตามเกณฑ์ท่กี าหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือ
จาหน่ ายไปรายการดังกล่าว มีมลู ค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 50.79 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ โดยคานวณจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็ นมูลค่าสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
และเมื่อพิจารณานับรวมรายการได้มาซึง่ ทรัพย์ สนิ รายการอื่นที่เกิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มกี ารตกลงเข้าทา
รายการในครัง้ นี้ จะทาให้ขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 57.90 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ เข้าข่ายเป็ น
รายการประเภทที่ 1 ตามทีก่ าหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไป ถือเป็ นรายการทีม่ มี ูลค่าเท่ากับร้อยละ 50
หรือสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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เกณฑ์การคานวณขนาดรายการา
1. เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ (NTA)
2. เกณฑ์กาไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์

สูตรการคานวณ
ขนาดรายการ
20% x 232.18 ล้านบาท / 651.87ล้านบาท x 100%
ร้อยละ 7.12
ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจาก GEP มีผลขาดทุนจากการดาเนินงาน
(310.05+696.44+190.85 ล้านบาท / 2,357.28 ล้านบาท ร้อยละ 50.79
x 100%
ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยไม่มกี ารออก
หลักทรัพย์เพื่อชาระค่าสินทรัพย์

หมายเหตุ : บริ ษัท ฯ ใช้ งบการเงิ น รวมของ GEP สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบโดยผู้ส อบบัญ ชี รบั
อนุญาตในการคานวณขนาดรายการ

ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศสาหรับการเข้าทารายการของบริษัทฯ ต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั ใิ นการตกลงเข้าทารายการดังกล่า วด้วยคะแนนเสียงไม่
ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื
หุน้ ที่มสี ่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือ เชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไปกาหนด พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็ นระยะเวลาล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติให้เสนอต่อที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ อื
หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทารายการดังกล่าว
3.3 สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ (Share Purchase Agreement) ฉบับวันที่ 3 เมษายน 2560
ผูซ้ อ้ื
ผูข้ าย
หุน้ ทีจ่ ะซือ้ ขาย
เงื่อ นไขบัง คับ ก่ อ นที่ ส าคั ญ
ส าหรับ การซื้ อ ขายหุ้ น ของ
GEP (Conditions Precedent)
หากไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตาม
เงื่อนไขบังคับก่อน
เงื่อ นไขบั ง คั บ หลั ง ที่ ส าคั ญ
ส าหรับ การซื้ อ ขายหุ้ น ของ
GEP
(Conditions
Subsequent)
หากไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตาม
เงื่อนไขบังคับหลัง

บริษทั อีซเี อฟ พาวเวอร์ จากัด ในฐานะบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
Noble Planet Pte. Ltd. และ Planet Energy Holdings Pte. Ltd. ในฐานะผูถ้ อื หุน้ GEP
หุน้ ของ GEP จานวน 51,512 หุน้
บริษทั ฯ และผู้ขายจะต้องดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31
พฤษภาคม 2560
ECF-Power มีสทิ ธิเลิกสัญญา และได้รบั เงินมัดจาคืนทัง้ หมด
ผูข้ ายต้องดาเนินการเงื่อนไขบังคับหลังให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ECF-Power อาจขายหุน้ ทีซ่ อ้ื คืนให้แก่ผขู้ ายตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในสัญญาซือ้ ขายหุน้

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริษทั แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จากัด เป็ นทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั ฯ เพื่อให้คาปรึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการเข้าทาธุรกรรมต่าง ๆ อาทิ การดาเนินการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal
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Due Diligence) ของ GEP และ GEP-Myanmar การพิจารณารายละเอียดของสัญญาซือ้ ขายหุ้น และสัญญาระหว่างผู้
ถือหุน้ และการดาเนินการอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(4) รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่ได้มา
 หุน้ สามัญของ GEP จานวน 51,512 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 20 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ GEP รวม
เป็ น ราคาเข้าซื้อ หุ้น สามัญ ของ GEP 9 ล้านเหรีย ญดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 310.05 ล้านบาท ตาม
ประกาศอัตราแลกเปลีย่ นของ ธปท.
 หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ะจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุน้ จนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จครบ 4 เฟส จะคิด
เป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ 20.22 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 696.44 ล้านบาท ตามประกาศอัตรา
แลกเปลีย่ นของ ธปท.
(5) มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน มูลค่าสิ นทรัพย์ที่ซื้อ เกณฑ์ที่ใช้กาหนดมูลค่ารวมสิ่ งตอบแทน และเงื่อนไข
การชาระราคา
การจ่ายชาระมูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนจะเกิดขึน้ เมื่อดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent)
ของร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ (Share Purchase Agreement) ฉบับวันที่ 3 เมษายน 2560 ครบถ้วนหรือตามทีจ่ ะตกลงกัน
ระหว่างบริษทั ฯ และผูข้ ายต่อไป
ทัง้ นี้เงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ สามารถสรุปค่าใช้จ่ายในการลงทุน ได้ดงั นี้
มูลค่าต้นทุน
(หน่ วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)
รายการสิ นทรัพย์ที่ลงทุน
เฟส 1
เฟส 2
เฟส 3
เฟส 4
รวมสี่เฟส
50 เมกะวัตต์ 50 เมกะวัตต์ 50 เมกะวัตต์ 70 เมกะวัตต์ 220 เมกะวัตต์
1. สัญญาในรูปแบบ EPC+F
67.75
65.33
62.35
87.29
282.72
2. ค่า ใช้จ่ ายอื่น ที่ไ ม่ร วมอยู่
5.02
1.56
1.53
1.78
9.90
ใน 1.
รวมค่ า ใช้ จ่า ยในการลงทุ น
72.77
66.89
63.88
89.07
292.62
ทัง้ สิ้ น

คิ ดเป็ นร้อยละของ
เงิ นลงทุนรวม
96.62
3.38
100.00

ที่มา : GEP
หมายเหตุ :
ข้อ 1. สัญ ญารูป แบบ EPC+F ในที่น้ี ห มายถึง สัญ ญาให้บ ริก ารรับ เหมาก่ อ สร้างภายใต้ รูป แบบการรับ เหมาก่ อ สร้า งที่
ประกอบด้วย งานโยธา งานระบบ งานติดตัง้ เครื่องจักรและทดสอบ การจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทัง้ หมดทีใ่ ช้ภายใน
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ รวมถึงการเป็ นผูจ้ ดั หาเงินทุนทีใ่ ช้ในระหว่างการก่อสร้า
ข้อ 2 ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมอยู่ใน 1. ประกอบด้วย ค่าเช่าที่ดนิ ค่าที่ปรึกษา ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าเผื่อค่าใช้จ่ายฉุ กเฉิน
โดยยังไม่รวมค่าเผื่อเงินสดสนับสนุนโครงการตามเงื่อนไของธนาคาร (CDS)
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มูลค่าของสิง่ ตอบแทน ส่วนที่ 1
ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ซึ่งมีกาหนดประชุมในวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 ให้เข้าทารายการ รวมทัง้ สาระสาคัญต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องและภายหลังจากทีเ่ งื่อนไขบังคับก่อนตามที่
บริษัทฯ และผู้ขาย ได้ตกลงกันเกิดขึ้นสาเร็จครบถ้วนแล้ว บริษัท ฯ จะซื้อหุ้นเดิมของ GEP จากผู้ถือหุ้นของ GEP
จานวน 51,510 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 20 ของหุ้นที่จดทะเบียนและชาระแล้วของ GEP รวมเป็ นราคาซื้อหุ้นของ GEP
จานวน 9 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 310.05 ล้านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท. โดย
บริษัทฯ จะจ่ายเป็ นเงินสดเพื่อชาระให้กบั ผูข้ าย ภายใน 10 วัน นับแต่วนั ที่เงื่อนไขบังคับก่อนแล้วเสร็จสมบูรณ์ หรือ
ECF-Power ผ่อนผันเงื่อนไขบังคับก่อนทีไ่ ม่สามารถแล้วเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2560
มูลค่าของสิง่ ตอบแทน ส่วนที่ 2
นอกจากนี้บริษทั ฯ จะมีหน้าทีใ่ ส่เงินเพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีร่ อ้ ยละ 20 ในแต่ละเฟส ตามรายละเอียดของ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนตามตารางข้างต้นด้วย ซึง่ คาดว่าจะมีระยะเวลาห่างกันในแต่ละเฟสไม่เกิน 1 ปี โดยมีรายละเอียด
มูลค่าการใส่เงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่รอ้ ยละ 20 ในแต่ละเฟส บนเงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินจะให้
การสนับสนุนเงินกูย้ มื แก่โครงการทีส่ ดั ส่วนร้อยละ 65 ของมูลค่าโครงการ ดังนี้
รายการ
มูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะต้องเพิม่ ทุนรวมสีเ่ ฟส

มูลค่าเงินลงทุน
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)
20.22

มูลค่าของสิง่ ตอบแทน ส่วนที่ 2 จานวน 20.22 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 696.44 ล้านบาท ตาม
ประกาศอัตราแลกเปลีย่ นของ ธปท. บริษทั ฯ จะชาระหุน้ เพิม่ ทุนเป็ นเงินสด
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนของการได้มาซึง่ หุ้นของ GEP ดังกล่าว โดยรวมส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 คือ การชาระ
ด้วยเงินสดทัง้ สิน้ ประมาณ 1,006.49 ล้านบาท ซึง่ บริษัทฯ จะชาระโดยใช้เงินทีบ่ ริษัทฯ ได้รบั จากการออกหุน้ สามัญที่
ออกใหม่ของบริษทั ฯ โดยเสนอขายให้แก่ ผถู้ อื หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งในที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้นประจาปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560
บริษั ท ฯ จะมีก ารขอพิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริษั ท โดยการออกหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
227,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และการขอพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ้น สามัญ เพิ่มทุนแบบมอบ
อานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเตรียมไว้รองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) และ/หรือให้แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) บริษัทฯ มีกาหนดจะจัดการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั เพื่ออนุ มตั กิ ารจัดสรรและเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจากัด ภายในเดือน
พฤษภาคม 2560 รวมถึงแนวทางการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึง่ จะได้มกี ารเสนอเพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ติ ่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2560 ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 28 เมษายน 2560 นี้ ทัง้ นี้ จานวนหุน้ ที่
ออกใหม่ตอ้ งไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้ว หรือไม่เกิน 170,647,815 หุน้
ทัง้ นี้ การเสนอขายหุ ้น ของบริษ ัท ฯ ดัง กล่า วจะไม่เ ป็ น การเสนอขายหุ ้น ที่อ อกใหม่ใ นราคาต่ า ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อ ง การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้เสนอขายหุ ้น ที่อ อกใหม่
(ตามที่แ ก้ไขเพิม่ เติม ) และประกาศสานัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (“สานัก งาน
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กลต.”) ที่ สจ.39/2551 เรื่อง การคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการ
เสนอขายหุ ้น ที่ออกใหม่ในราคาต่ า (ตามที่ แ ก้ไ ขเพิม่ เติม ) โดยคานวณจากราคาถัว เฉลี่ย ถ่ว งน้ าหนัก ของหุ้น ของ
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะจัด
ขึน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจากัด ที่จะ
เกิดขึน้ ในเดือนพฤษภาคม 2560
(6) แหล่งเงิ นทุนที่ใช้ในการซื้อสิ นทรัพย์ และรายละเอียดในการออกหลักทรัพย์
1. โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 257,530,420 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท เพื่อเตรียมไว้รองรับ
การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือให้แก่ บุ คคลในวงจากัด
(Private Placement) ตามรายละเอียดทีน่ าเสนอในข้อ 5 ทัง้ นี้จานวนหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30
ของทุนชาระแล้ว หรือไม่เกิน 170,647,815 หุน้
2. โดยการออกหุน้ กู้ ตามรายละเอียดทีน่ าเสนอในข้อ 5
(7) เงื่อนไขในการทารายการ
การซือ้ หุน้ สามัญของ GEP อยู่ภายใต้เงื่อนไขทีส่ าคัญ ดังนี้
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/ 2560 ของบริษทั ฯ ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมตั กิ ารเข้า
ทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าว และรายการอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด โดยมีรายละเอียดดังนี้
เรือ่ งที่เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิ จารณาอนุมตั ิ
เงื่อนไขการอนุมตั ิ
พิจารณาอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ย่อยของบริษทั เข้าซือ้ หุน้ สามัญ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของบริษทั พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่นบั รวมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
นอกจากนี้การเข้าทารายการซือ้ หุน้ ของ GEP อยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนทีส่ าคัญ ตามรายละเอียดทีป่ รากฏตาม
ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.3 ข้างต้น
(8) ประโยชน์ที่บริษทั ฯ คาดว่าจะได้รบั จากการทารายการ
1) บริษทั ฯ จะได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ
ซึง่ จะเป็ นการสร้างรายได้แบบต่อเนื่อง (Recurring income) เป็ นระยะเวลา 30 ปี
2) การลงทุนใน GEP ทาให้บริษทั ฯ ได้รบั ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า และจะทาให้มี
โอกาสขยายการดาเนิ น ธุรกิจ เกี่ยวกับ พลังงานและการผลิต กระแสไฟฟ้ าในอนาคต โดยเฉพาะโครงการ
โรงไฟฟ้ าในประเทศเมียนมาร์
3) เพิม่ มูลค่าให้แก่บริษทั ฯ โดยการลงทุนในธุรกิจทีค่ าดว่าจะมีอตั ราการเติบโตของรายได้และกาไรทีม่ นคง
ั่
4) กระจายความเสีย่ งจากการพึง่ พิงแหล่งรายได้หลักจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
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(9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2560 ซึง่ ได้จดั ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารเข้าทา
รายการดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทารายการซือ้ หุน้ ของ GEP ในครัง้ นี้จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
ดังนี้
1) การลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานซึง่ เป็ นธุรกิจทีม่ คี วามผันผวนต่า จะช่วยเพิม่ เสถียรภาพให้กบั รายได้และกาไร
ของบริษทั ฯ อีกทัง้ ยังเป็ นการสร้างมูลค่าเพิม่ และสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษทั ฯ ในระยะยาว ซึง่ จะสามารถ
นามาเป็ นผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้
2) การเข้าลงทุนถือเป็ นโอกาสสาคัญทีจ่ ะทาให้บริษทั สามารถขยายฐานธุรกิจไปสูธ่ ุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึง่
สอดคล้องกับนโยบายและเป้ าหมายของบริษทั ในการกระจายความเสีย่ งจากการดาเนินธุรกิจหลัก
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนครัง้ นี้เป็ นการลงทุนทีส่ มเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นการ
ลงทุนที่เปิ ดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และมันคง
่ และการลงทุนดังกล่าวยังเป็ นการลงทุนใน
ธุรกิจด้านพลังงานซึง่ เป็ นธุรกิจที่มคี วามผันผวนต่ า ซึ่งจะช่วยเพิม่ เสถียรภาพให้กบั รายได้และกาไรของบริษัทฯ และ
สร้างมูลค่าเพิม่ และสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษทั ฯ ในระยะยาว อีกทัง้ เมื่อพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการ
ประเมินด้วยวิธกี ารคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) บนสมมติฐานทีจ่ ดั ทาขึน้ บริษทั ฯ ได้รบั ผลตอบแทน
จากการลงทุนทีเ่ หมาะสม
อย่างไรก็ตามการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 220 MW ในประเทศเมียนมาร์ดงั กล่าว อาจมี
ความเสีย่ งในเรื่องของการดาเนินงานต่างๆ อาทิ การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึง่ ใบอนุ ญาตจาก Myanmar Investment
Commission (MIC Permit) ซึง่ ถือเป็ นใบอนุญาตทีส่ าคัญ และจะเป็ นใบอนุ ญาตทีจ่ ะส่งผลถึงการได้รบั ใบอนุญาตอื่น ๆ
ทีจ่ ะตามมา อาทิ ใบอนุ ญาตประกอบกิจการ ฉบับเป็ นทางการ (DICA Permit) ฯลฯ รวมถึงการบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อน
ตามข้อตกลงในสัญญาทีส่ าคัญอื่น ๆ ของโครงการ อาทิ สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า สัญญาเงินกูย้ มื เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ก่อนการพิจารณาอนุ มตั ิการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 220 MW คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้กาหนดให้บริษัทฯ ว่าจ้างทีป่ รึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าตรวจสอบเอกสารและเงื่อนไข
ต่าง ๆ โดยละเอียดเพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ า ไม่มคี วามเสีย่ งอย่างมีนัยสาคัญทีจ่ ะทาให้โครงการไม่ประสบความสาเร็จ
โดยผลการตรวจสอบสถานะของกิจการได้ผลเป็ นทีน่ ่ าพอใจ ซึง่ ในประเด็นทีย่ งั ไม่มคี วามชัดเจนหรือยังไม่ได้ขอ้ สรุป ก็
ได้ดาเนินการกาหนดให้เป็ นเงื่อนไขบังคับก่อน และเงื่อนไขบังคับหลัง ตามรายละเอียดในข้อ 3.1 และข้อ 3.3 ข้างต้น
ดังนัน้ ในการขออนุ มตั ิรายการจากที่ประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริษัทฯ ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 นี้ จึงขอให้ผถู้ อื หุน้ ทาการพิจารณาประโยชน์และความเสีย่ งในการทารายการ ควบคู่กบั ความเห็นของ
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการตัดสินใจ
(10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริ ษัทฯ ที่ แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั ตามข้อ (9) เกี่ยวกับการเข้าทารายการ
ไม่มคี ณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษทั ฯ ทีม่ คี วามเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ข้างต้น
คณะกรรมการบริษทั ฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้บุคคลอื่น
สาคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรแจ้งในสาระสาคัญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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ขอแสดงความนับถือ
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ)์
กรรมการผูจ้ ดั การ
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