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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน

1. การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระในหนงัสอืเชญิประชุม โดยจะ
น าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามก่อนแลว้ จงึจะใหม้ี
การลงมตสิ าหรบัวาระนัน้ ๆ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งการซกัถามหรอื
แสดงความเหน็ กรุณายกมอืขึน้และขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่
ท่านเป็นผู้รบัมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรบัมอบฉันทะมาให้ที่ประชุม
ทราบดว้ยทุกครัง้

2. ภายหลงัที่ท่านได้รบัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแล้ว ผูถ้ือหุ้นท่านใดที่ไม่เหน็
ด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้ร ับจาก
เจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั ้งนี้ เพื่อความ
สะดวกและรวดเรว็ในการนับคะแนน เจ้าหน้าทีข่องบรษิทัจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนน
ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่
งดออกเสยีง โดยผูถ้อืหุน้ท่านใดทีไ่ม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงขอใหย้กมอืขึน้เพื่อให้
เจา้หน้าทีจ่ดัเกบ็ตามล าดบั 
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3. ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ ผูถ้ือหุน้ท่านใดทีม่สีว่นได้
เสยีเป็นพเิศษในวาระใดจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ

4. ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ไดแ้ก่

4.1    วาระที่ต้องผ่านมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา 
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ซึง่บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียง 
โดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง
เห็นด้วยและไม่เหน็ด้วยเทา่นัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่ 
งดออกเสียง

วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน
4.2   วาระทีต่อ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ไดแ้ก่วาระที่ 2 ซึง่บรษิทัจะ

ค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมที่

ออกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง

5. เพือ่ใหก้ารเกบ็บตัรลงคะแนน  เป็นไปอยา่งโปรง่ใสสอดคลอ้งกนัตามหลกัการ 

ก ากบัดแูลกจิการ บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ทีเ่หน็ดว้ยเพือ่เกบ็ไว ้ 

เป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดยีวโดยขอใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่คนืใหเ้จา้หน้าที่

หลงัเลกิประชุมฯแลว้กรณีผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะกลบัก่อนขอใหส้ง่บตัรลงคะแนน

คนืใหก้บัเจา้หน้าทีด่ว้ยเชน่กนั 

6. บรษิทัจะไมน่ าบตัรเสยีมารวมในการนบัคะแนนเสยีงใดๆ 
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วาระที ่1

พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2560

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1
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วาระที ่1

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ที่
ประชุมเมื่อวนัที ่28 เมษายน 2560 และไดจ้ดัสง่ส าเนารายงานการประชุม
ดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด  พร้อมทัง้ได้แนบส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมกบัหนังสอื
เชญิประชุมในครัง้นี้

ความเหน็ของคณะกรรมการ
เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผูถ้ือหุ้นรบัทราบรายงานการประชุมสามญั  
ผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560
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วาระที ่2

พิจารณาอนุมติัการซ้ือหุ้นร้อยละ 15 ในบริษทั พลงังานเพื่อ
โลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือร่วมลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Minbu ท่ีประเทศเมียนมาร์
โดยให้ บริษทัย่อยซ่ึงได้แก่ บริษทั คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร ์
จ ากดั เป็นผูเ้ข้าลงทุนซ้ือหุ้นดงักล่าว

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ
ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 และ 3
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1. รายละเอยีดโครงการ
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รปูภาพทีอ่ยูโ่ครงการ และบรเิวณโดยรอบ
จาก Google Map

• โครงการ: โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิ

• ก าลงัการผลติตดิต ัง้: 220 MWDC เฟสที ่1 ถงึ เฟสที ่3 ขนาดเฟสละ
50 MWDC และเฟสที ่4 ขนาด 70 MWDC 

• สถานทีต่ ัง้โครงการ: Minbu District, Magway Region, Myanmar

• รายละเอยีดต าแหนง่ทีต่ ัง้โครงการ:

- ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกของเมอืงเนปิดอรป์ระมาณ 200 กโิลเมตร

- ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกของเมอืงยา่งกุง้ประมาณ 500 กโิลเมตร

• ขนาดพืน้ที:่ 836 เอเคอร์ (2,114 ไร)่

• ผูพ้ฒันาโครงการ: บรษัิทพลงังานเพือ่โลกสเีขยีว (ประเทศไทย)
จ ากดั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 100 ของ GEP (Myanmar) Company 
Limited

• ผูร้บัซือ้ไฟฟ้า (Off-taker): Electric Power Generation 
Enterprise (“EPGE”) ซึง่เป็นหน่วยงานภายใต ้Ministry of Electricity 
and Energy ของสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์

• อายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA): 30 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่ผลติและ
จ าหน่ายไฟฟ้าในเชงิพาณชิย ์(COD) ของโครงการเฟสที ่1

• อตัรารบัซือ้ไฟฟ้า (Tariff): คงทีท่ี่ 0.1275 เหรยีญสหรัฐ (4.53
บาท)/kWh

• COD ของโครงการทีค่าดการณ์:

- เฟส 1: มกราคม 2561

- เฟส 2: กรกฎาคม 2561

- เฟส 3: กรกฎาคม 2562

- เฟส 4: มถินุายน 2563

ทีต่ ัง้โครงการ

รายละเอยีดของโครงการ



2. รายละเอยีดของสนิทรพัยท์ีจ่ะไดม้า
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สนิทรพัยท์ีจ่ะไดม้า คอื 
(1) หุน้สามญัของบรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEPT”)

จ านวน 38,634 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาทต่อหุน้ มูลค่าประมาณ 267.09 
ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 15 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ รวมทัง้หุ้นสามญั
เพิม่ทุนทีจ่ะจองซือ้ตามสดัส่วนการถอืหุน้ มลูค่าประมาณ 497.12 ลา้นบาท เมื่อมี
การเพิม่ทุนจดทะเบยีนในอนาคตจนกวา่โครงการจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็

(2) การให ้Cash Deficiency Support (“CDS”) ตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยภายใต้
สญัญาซื้อขายหุน้นี้ บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั (“QTCGP”) มภีาระผูก
ผนัต่อผูป้ล่อยเงนิกูใ้หแ้ก่โครงการฯ ในการให ้CDS ตามสดัสว่นการถอืหุน้แต่ไมเ่กนิ 
4.158 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่าประมาณไม่เกนิ 143.75 ลา้นบาท รวมเป็น
มลูคา่สนิทรพัยท์ีจ่ะไดม้าทัง้หมดประมาณ 907.96 ลา้นบาท



2. รายละเอยีดของสนิทรพัยท์ีจ่ะไดม้า (ต่อ)
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48%

100%

โครงสรา้งกอ่นการลงทนุ

GEP (Myanmar) 
Company Limited

บรษิทั พลงังานเพือ่
โลกสเีขยีว

(ประเทศไทย) จ ากดั

โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์

40%

Planet 
Energy 

Holdings 

บรษิทั วนิเทจ
วศิวกรรม 
จ ากดั 

(มหาชน)

Noble 
Planet 

12%

โครงสรา้งหลงัการลงทนุ

100%

GEP (Myanmar) 
Company Limited

บรษิทั พลงังานเพือ่
โลกสเีขยีว

(ประเทศไทย) จ ากดั

Combined 53%

Planet 
Energy 

Holdings

บรษิทั วนิเทจ
วศิวกรรม 
จ ากดั 

(มหาชน)

Noble 
Planet 

บรษิทั ควิทซี ี
โกลบอล 
เพาเวอร ์
จ ากดั

12% 15%

โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์

หมายเหต:ู *บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ซึง่ยงัอยู่ระหวา่งการขอมติจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการเข้าทารายการ

บรษิทั อซีี

เอฟ พาว
เวอร ์จ ากดั*

20%



3. ราคาซือ้ขาย และการปรบัราคา
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•ภายในวันที ่31 มกราคม 2561

•หากพจิารณาเฉพาะการเปลีย่นแปลงในเรือ่งของปัจจัย
เกีย่วกบัสญัญาสนิเชือ่ส าหรับโครงการ และผลตอบแทน
จากการลงทนุของ QTCGP (EIRR) ต า่กวา่รอ้ยละ
8 : ผูข้ายจะโอนเงนิปันผลและผลประโยชนท์างการเงนิ
อืน่ๆทีไ่ดรั้บจากหุน้ใน GEPT ใหแ้ก ่QTCGP เพิม่เตมิ
เทา่กบัจ านวนหุน้รอ้ยละ 1.15 ของทนุจดทะเบยีนช าระ
แลว้ของ GEPT

•หากพจิารณาเฉพาะปัจจัยทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัโครงการและ
ผลตอบแทนจากการลงทนุของ QTCGP (EIRR) สงู
กวา่รอ้ยละ 12 : QTCGP จะจา่ยเงนิเพิม่ใหแ้กผู่ข้าย
เฉพาะในสว่นของ EIRR ทีเ่พิม่ขึน้เกนิรอ้ยละ 12 แตไ่ม่
เกนิ 1.879 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ภายใน 31 มนีาคม 2561 

การปรบัราคาคร ัง้ที ่1

•ภายใน 30 วนัหลงั COD ครบ 4 เฟส

•หากพจิารณาเฉพาะการเปลีย่นแปลงในเรือ่งของปัจจัย
เกีย่วกบัสญัญาสนิเชือ่ส าหรับโครงการ และผลตอบแทน
จากการลงทนุของ QTCGP (EIRR) ต า่กวา่รอ้ยละ 
8 : ผูข้ายจะโอนหุน้ใน GEPT รอ้ยละ 1.15 ใหก้บั 
QTCGP 

•หากพจิารณาเฉพาะปัจจัยทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัโครงการ
และผลตอบแทนจากการลงทนุของ QTCGP 
(EIRR) สงูกวา่รอ้ยละ 12 : QTCGP จะจา่ยเงนิเพิม่
ใหแ้กผู่ข้ายเฉพาะในสว่นของ EIRR ทีเ่พิม่ขึน้เกนิรอ้ย
ละ 12 แตไ่มเ่กนิ 1.879 ลา้นเหรยีญสหรัฐ (หลังรวมเงนิ
ช าระในการปรับราคาครัง้ที ่1 แลว้) ภายใน 60 วันนับ
จากวันทีม่กีารปรับราคาครัง้ที ่2 

การปรบัราคาคร ัง้ที ่2

ราคาซือ้ขาย 7.63 ลา้นเหรยีญสหรฐั* หรอื 267.09 ลา้นบาท เพือ่ซือ้หุน้สามัญเดมิรอ้ยละ 15 ของ
บรษัิทพลังงานเพือ่โลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั (GEPT) โดย QTCGP ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทนุ
ประมาณรอ้ยละ 8 และมขีอ้ตกลงในการปรับราคาซือ้ขายเพิม่เตมิดงันี ้

หมายเหต:ุ *รวมเงินมดัจ า จ านวน 2.25 ล้านเหรียญสหรัฐ และเงินจ่ายลว่งหน้า (Advance Payment) แก่ผู้ รับเหมาโครงการฯและ
เงินจ่ายลว่งหน้าอื่นๆตา่มสดัสว่นการถือหุ้นที่ 0.88 ล้านเหรียญสหรัฐแล้ว



4. การค านวณขนาดรายการ

12

การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามประกาศเรื่องการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไป โดยมรีายละเอยีดการค านวณขนาดรายการซึ่งใชข้อ้มูลทาง
การเงนิตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ดงันี้

เกณฑก์ารค านวณ วิธีการค านวณ

1. เกณฑส์นิทรพัย์ (“เกณฑ ์NTA”) = มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิอง GEPT ทีไ่ดม้าตามสดัสว่น
(1) / มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ ตามงบการเงนิ
รวม

=
=

34.85 ลา้นบาท / 716.54 ลา้นบาท
รอ้ยละ 4.86

2. เกณฑก์ าไรสทุธิ = ไมน่ ามาค านวณ เนื่องจากบรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานขาดทุน

หมายเหต:ุ (1) เนือ่งจากสินทรัพย์ทีไ่ดม้าเป็นหลกัทรัพย์ การค านวณขนาดรายการจึงใช้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ทีมี่ตวัตนสทุธิ โดยมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพย์ทีมี่ตวัตนสทุธิของ GEPT จะค านวณตามสดัส่วนทีบ่ริษัทไดม้าซ่ึงสินทรัพย์นัน้ อา้งอิงจากงบการเงินรวมตรวจสอบของ 
GEPT ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559



4. การค านวณขนาดรายการ (ต่อ)
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เกณฑก์ารค านวณ วิธีการค านวณ

3. เกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน = (มลูคา่หุน้สามญัของ GEPT + มลูคา่ของหุน้สามญัเพิม่ทุนของ GEPT ที่
บรษิทัฯ จะจองซือ้ตามสดัสว่นการถอืหุน้ เมือ่มกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนใน
อนาคต + มลูคา่ของ CDS ตามสดัสว่นการถอืหุน้)(2) / มลูคา่สนิทรพัยร์วม
ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ

= (267.09 ลา้นบาท + 497.12 ลา้นบาท + 143.75 ลา้นบาท) / 1,220.80 
ลา้นบาท

= รอ้ยละ 74.37(3)

4. เกณฑม์ลูคา่หลกัทรพัยท์ีบ่รษิทั
ออกให้

= ไมน่ ามาค านวณ เนื่องจากบรษิทัฯ ไมม่กีารออกหลกัทรพัยข์องบรษิทัจด
ทะเบยีนเพือ่เป็นสิง่ตอบแทนการไดม้าซึง่สนิทรพัย์

หมายเหต:ุ (2) ตัง้อยู่บนสมมติฐานอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุเท่ากบั 65:35 ส าหรับเงินลงทนุในโครงการ
(3) หากมีการปรับราคาตามหวัขอ้ 3 “ราคาซ้ือขายและการปรับราคา” และ QTCGP ตอ้งจ่ายเงินใหแ้ก่ผูข้ายเพ่ิมเติมแลว้ (ซ่ึงตามสญัญาซ้ือขาย
หุน้ก าหนดจ านวนสูงสดุไม่เกิน 1.879 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากบั 64.95 ล้านบาท ตามอตัราแลกเปลี่ยนที ่34.57 บาทต่อ 1 เหรียญ
สหรฐั) ขนาดสูงสดุของรายการจะเท่ากบัร้อยละ 79.69 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ส้ินสดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559



5. ขอ้ตกลงทีส่ าคญัตามสญัญาซือ้ขาย
(1) เมือ่หกัเงนิมดัจ าซึง่สามารถเรยีกคนืได ้(Refundable Deposit) เป็นจ านวน 2.25 ลา้นเหรยีญสหรฐั ผูซ้ือ้

จะตอ้งช าระเงนิอกี 5.379 ลา้นเหรยีญสหรฐัโดยแบง่ช าระออกเป็น 3 งวดดงันี้

(2) การกูย้มืเงนิส าหรบัโครงการเป็นแบบ Project Finance (No Guarantee Obligation) 

(3) Cash Deficiency Support (CDS) เป็นไปตามสดัสว่นการถอืหุน้ โดยมเีงือ่นไขวา่ผูซ้ือ้จะให ้CDS ไมเ่กนิ 
4.158 ลา้นเหรยีญสหรฐั

(4) ก าหนดเงือ่นไขบงัคบักอ่นทีผู่ข้ายจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ หรอืไดร้บัการผอ่นผนัภายในวนัที ่
31 พฤษภาคม 2560 มฉิะนัน้แลว้ จะไมม่กีารซือ้ขายหุน้ 

(5) ก าหนดเงือ่นไขบงัคบัหลงัทีผู่ข้ายจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็หรอืไดร้บัการผอ่นผนัภายในวนัที ่
31 ธนัวาคม 2560 มฉิะนัน้แลว้ ผูข้ายจะตอ้งรบัซือ้หุน้คนื
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6. ขอ้ตกลงทีส่ าคญัตามสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้
• GEPT และ GEPM มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราส่วนรอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธ ิ(หลงัหกั Mandatory 

Prepayment (MPP) ในอตัราสว่นรอ้ยละ 50 และงบคา่ใชจ้า่ยปรบัปรุงประจ าปีแลว้)

• หลงัการเขา้ท ารายการ GEPT และ GEPM แต่ละบรษิทัจะมกีรรมการทัง้หมด 9 คน โดย QTCGP จะมสีทิธิ
เสนอชือ่กรรมการจ านวน 1 คน 

• ในกรณีทีผู่ข้ายตอ้งการจะขายหุน้ใน GEPT ใหแ้ก่นักลงทุนอื่น QTCGP มสีทิธบิงัคบัใหผู้้ขายน าหุน้ของ
QTCGP ไปขายแก่นกัลงทุนดงักลา่วในขอ้ตกลงเดยีวกนัพรอ้มกนัดว้ย (Tag Along Right)

• หากผูถ้อืหุน้รายใดใน GEPT ตอ้งการขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลภายนอก ตอ้งใหส้ทิธใินการซือ้หุน้กบัผูถ้อืหุน้รายอื่น
ทุกรายก่อน (Right of First Refusal)

• QTC ตอ้งมอี านาจควบคุมใน QTCGP และ QTC หา้มเปลีย่นกรรมการเสยีงขา้งมากใน QTC จนกว่าจะสิน้สุด
ระยะเวลา 1 ปีหลงัจากวนัเริม่ด าเนินการเชงิพาณิชยข์องโครงการระยะที ่1 – 4 (เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอม
จากผูข้ายและ VTE)

• QTCGP มสีทิธคิดัคา้น (Veto) ส าหรบัเรื่องทีส่งวนไว ้(Reserved Matters) ในเรื่องทีก่ าหนดไว้ เชน่ เพิม่ทุน 
ลดทุน การลงทุนในโครงการอื่น การก่อภาระหนี้เกนิจ านวนทีก่ าหนดไว ้เป็นตน้ 
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6. ขอ้ตกลงทีส่ าคญัตามสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ (ต่อ)
• ขอ้ก าหนดหา้ม QTC/QTCGP ท าการแขง่ขนัในประเทศเมยีนมาร์ (Non-competition in Myanmar)
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ธรุกิจท่ีท าการแข่งขนั ข้อจ ากดั

ธุรกจิทไีมใ่ชธุ่รกจิพลงังาน ไมม่ขีอ้จ ากดั

ธุรกจิพลงังานทีไ่มใ่ชพ่ลงังานแสงอาทติย์ หากจะลงทุนตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปตอ้งใหส้ทิธผิูข้าย และ VTE
เขา้รว่มลงทุนดว้ยไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 30

ธุรกจิพลงังานแสงอาทติย์ หากจะลงทุนเกนิกวา่รอ้ยละ 30 หรอืเป็นผูถ้อืสดัสว่นการลงทุน
รายใหญ่รายเดยีว (Single Largest Investor) ตอ้งไดร้บัความ
ยนิยอมจากผูข้ายกอ่น



7. ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั / ความเสีย่ง
ผลประโยชน์ ความเส่ียง

• สามารถขยายธุรกจิเพือ่ใหก้ารเตบิโตอยา่งมัน่คง 
และเพิม่ความมัน่คงของรายได ้อกีทัง้ยงัเป็นการลด
ความเสีย่งจากการพึง่พารายไดจ้ากการประกอบ
ธุรกจิผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าเพยีงอยา่ง
เดยีว 

• ชว่ยสรา้งโอกาสในการเพิม่รายไดจ้ากการลงทุนทีม่ี
อตัราผลตอบแทนทีเ่หมาะสมต่อเนื่อง และเพิม่
ศกัยภาพในการดาเนินธุรกจิในระยะยาวใหก้บั
บรษิทัฯ 

• สรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บันกัลงทุนต่อบทบาทของ
บรษิทัฯ ในการด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
ซึง่จะเป็นการเปิดโอกาสในการขยายการลงทุน
ธุรกจิพลงังานในอนาคตไดอ้ยา่งต่อเนื่องและ
กวา้งขวางยิง่ขึน้ ทัง้ในและต่างประเทศ 

• ความส าเรจ็ของการเขา้ท ารายการ ขึน้อยูก่บัเงือ่นไข
บงัคบัก่อน และหลงัการเขา้ท ารายการหลายขอ้

• ความเสีย่งในกรณี GEPT ไมจ่า่ยเงนิปันผลใหก้บั
บรษิทัฯ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ อยา่งกด็ไีดม้ขีอ้ก าหนดใน
สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ในเรือ่งนโยบายการจ่ายเงนิปัน
ผล

• การเขา้ซือ้หุน้สามญัของ GEPT จะสง่ผลใหบ้รษิทัฯ มี
รายไดเ้ป็นเงนิตราต่างประเทศบางสว่น อยา่งไรกด็ ี
บรษิทัฯ มนีโยบายในการใชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิเพือ่
บรหิารจดัการความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่นดงักลา่วตามความเหมาะสม

• ณ ปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดช้ าระเงนิใหแ้ก่ผูข้ายแลว้ 
จ านวน 3.75 ลา้นเหรยีญสหรฐั คดิเป็นสดัสว่นถงึรอ้ย
ละ 50 ของจ านวนเงนิทีต่อ้งช าระทัง้หมด
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8. สรุปความเหน็ของทีป่รกึษาการเงนิอสิระ
การเข้าท ารายการมีความสมเหตสุมผล โดยมีข้อดีและข้อด้อย ดงัต่อไปน้ี
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ข้อดี ข้อด้อย
กระจายความเสีย่งในการด าเนินการธุรกจิทีม่ี
ศกัยภาพ

เป็นผูถ้อืหุน้สว่นน้อย (Minority Shareholder) ใน GEPT (ทัง้นี้ 
มสีญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ และมสีทิธกิารยบัยัง้ในบางเรือ่ง)

เพิม่ความสามารถในการสรา้งก าไรทีม่คีวามมัน่คง
และมคีวามเสีย่งต ่าใหก้บับรษิทัฯ 

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (ทัง้นี้ QTC 
มนีโยบายในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศทีเ่หมาะสมอยูแ่ลว้) 

เพิม่ความรูค้วามสามารถของบุคลากรของบรษิทัฯ ความเสีย่งจากการพฒันาโครงการฯ ไมส่ าเรจ็ (ทัง้นี้ มกีาร
ก าหนดเงือ่นไขบงัคบักอ่น และโครงการได ้MIC Permit มาแลว้ 
ซึง่ทีป่รกึษากฎหมายเหน็วา่ลดความเสีย่งลงไดม้าก) 

ราคาไดม้าซึง่หุน้สามญัเดมิของ GEPT ต ่ากวา่ราคา
ทีเ่หมาะสม ประมาณ 0.1 – 2.4 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

ความเสีย่งจากการไมส่ามารถเรยีกช าระเงนิคนืจากผูจ้ะขาย 
(ทัง้นี้ ม ีPersonal Guarantee ของผูถ้อืหุน้ใหญ่) 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงดา้นนโยบาย กฎหมายและ
การเมอืงในเมยีนมาร์ (ทัง้นี้ GEPM มนีโยบายทีจ่ะท า Political 
Risk Insurance รวมถงึขอ้ก าหนดต่างๆ ใน PPA และ นโยบาย
ของรฐับาลของเมยีนมาร ์ซึง่สามารถลดความเสีย่งลงไดม้าก) 



8. สรุปความเหน็ของทีป่รกึษาการเงนิอสิระ (ต่อ)
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ข้อดี ข้อด้อย
ความเสีย่งจากการทีอ่ายโุครงการฯ ยาวนานกวา่การรบัประกนัแผง
โซล่ารเ์ซลล์ (ทัง้นี้ OWL เหน็วา่ แผงโซล่ารเ์ซลลย์งัสามารถใชไ้ด ้
โดยจะมอีตัราการเสือ่มสภาพในแต่ละปีในลกัษณะการลดลงเป็น
เสน้ตรงต่อจากปีที ่25) 

• เงินมดัจ าและเงินที่ได้ช าระให้แก่ผู้จะขายไว้ก่อนหน้านี้รวมเป็นจ านวน 3.75 ล้านเหรียญสหรฐั คิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 50 ของราคาซื้อขายที ่7.63 ลา้นเหรยีญสหรฐั ซึ่งเป็นสดัส่วนทีส่งูและไม่ไดเ้ป็นไปตามเงื่อนไขในการเขา้ท า
รายการตามปกติ และไม่เป็นธรรมแก่บริษัทฯ แต่บริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าได้ท าการพจิารณาอย่างรอบด้าน แล้ว และ
เงือ่นไขดงักลา่วเกดิจากการเจรจาต่อรองอยา่งดทีีส่ดุเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่เงือ่นไขอื่นๆ ทีเ่ป็นประโยชน์กบั QTC เพิม่เตมิ

• ราคาทีเ่หมาะสมของหุน้สามญัเดมิของ GEPT อยูท่ีป่ระมาณ 7.7 – 10 ลา้นเหรยีญสหรฐั ในขณะทีบ่รษิัทฯ สามารถ
ซือ้ไดใ้นราคา 7.63 ลา้นเหรยีญสหรฐั ซึง่ต ่ากว่าราคาทีเ่หมาะสมประมาณ 0.1 – 2.4 ลา้นเหรยีญสหรฐั โดยม ีQTC’s
Equity EIRR ที ่8.4% และ QTC’s Payback Period ที ่15.1 ปี

• เมื่อพิจารณาราคาซ้ือ ข้อดี และประโยชน์ต่าง ๆ เทียบกบัข้อด้อยและความเส่ียงแล้ว เหน็
ว่าการเข้าท ารายการ เหมาะสม และผูถื้อหุ้นควรลงมติอนุมติัการท ารายการดงักล่าว 



วาระที ่2

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 
4 ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

20

มติท่ีขอ อนุมติัการซ้ือหุ้นร้อยละ 15 ในบริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เพ่ือร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
Minbu ท่ีประเทศเมียนมาร์ โดยให้บริษทัย่อยซ่ึงได้แก่ บริษทั คิวทีซี 
โกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั เป็นผูเ้ข้าลงทุนซ้ือหุ้นดงักล่าว 

นอกจากน้ี อนุมติัให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจแก้ไขสญัญาท่ีเก่ียวข้อง 
ซ่ึงรวมถึงด าเนินการขยายระยะเวลา ยกเว้น หรือก าหนดเง่ือนไข และ
ข้อตกลงต่าง ๆ ได้ ทัง้น้ี เพ่ือประโยชน์ของบริษทัในการเข้าลงทนุ
โครงการดงักล่าว และโดยท่ีไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อบริษทั
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พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)
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ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ
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