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(1.7) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่11 
สารสนเทศเกีย่วกับการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยจ์ากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Ahlone 

LNG to Power Project ในสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาของบริษัท ททีซีีแอล จ ากัด (มหาชน)  
(บัญช ี2) 

 

เร่ือง สารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยจ์ากการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้า Ahlone LNG 

to Power Project ในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาของบริษัท ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 2) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษัท ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2564 ของบริษัท ทีทีซีแอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 1 

มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 28 อาคารเสริมมิตร เลขท่ี 159/41-44 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนอโศก แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ไดม้ีมติอนุมตัิการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Ahlone LNG to 

Power Project ท่ีมีหน่วยก าลงัการผลิต 388 เมกะวตัต ์ตัง้อยู่ท่ี Ahlone Power Station Compound ณ เขตย่าง

กุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยโครงการมีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 685 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ

เทียบเท่าประมาณ 20556.851 ลา้นบาท (“โครงการฯ”) ดงันี ้

1. อนมุตัิการเขา้รว่มลงทนุในโครงการฯ กรณีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ลงทนุในโครงการฯ  

2. อนมุตัิการเขา้รว่มลงทนุในโครงการฯ กรณีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ รว่มลงทนุในโครงการฯ กบัผู้

ลงทนุรายอื่น 

3. อนมุตัิการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือบคุคลอื่นใดซึ่งไดร้บั

การแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารใหเ้ป็นผูม้ีอ  านาจในการเขา้ท า ก าหนด

รายละเอียด แกไ้ขเพ่ิมเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลง เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนิน

โครงการฯ และการเขา้ร่วมลงทุนกบัผูล้งทุนรายอื่น รวมถึงการด าเนินการในเรื่องอื่นใดท่ีจ าเป็น เก่ียวขอ้ง 

และ/หรือ ตอ่เน่ืองกบัการด าเนินโครงการฯ และการเขา้รว่มลงทนุกบัผูล้งทนุรายอื่น  

TTCL Power Myanmar Company Limited (“TPMC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยหุน้จ านวนรอ้ยละ 25 

ของจ านวนหุน้ทัง้หมดใน TPMC ถือโดยบริษัทฯ โดยตรง และส่วนท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 75 ของหุน้ทัง้หมดใน TPMC 

ถือโดย TTCL LNG Power Pte. Ltd. (“TTLP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศสิงคโปร์ ไดเ้ขา้ท าสญัญา

ซือ้ขายไฟฟ้า (“สัญญาซือ้ขายไฟฟ้า”) กบั Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) ซึง่เป็นรฐัวิสาหกิจ

ภายใตก้ารดแูลกระทรวงการไฟฟ้าและพลงังาน (Ministry of Electricity and Energy) (“MOEE”) ของสาธารณรฐั

แห่งสหภาพเมียนมาเมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2564 ซึ่งไดม้ีการรายงานให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพยฯ์” ) ในวนัเดียวกนั โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันา ก่อสรา้ง และด าเนินการโครงการฯ ทัง้นี ้การ

                                                           
1 ค านวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนของธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ 1 เหรยีญสหรฐัฯ = 30.01 บาท 
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ลงทนุในโครงการฯ ดงักลา่วเป็นการไดม้าซึง่สินทรพัย ์ซึง่ตอ่ไปในเอกสารฉบบันีจ้ะเรียกวา่ “ธุรกรรมการได้มาซึ่ง

สินทรัพย”์  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ก าลงัพิจารณาถงึการเขา้รว่มลงทนุในโครงการฯ กบัผูล้งทนุรายอื่นท่ีมีศกัยภาพ (“ผู้ลงทุนราย

อื่น”) ซึ่งจะไม่เขา้ข่ายเป็นบุคลลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 

21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการทีเ่กี่ยวโยง”) ส  าหรบัการจ าหน่ายหุน้ใน 

TTLP ในการนี ้บริษัทฯ จะพิจารณาจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามญัของ TTLP จ านวนไมเ่กิน 85 หุน้ คิดเป็นจ านวนไมเ่กิน

รอ้ยละ 85 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดใน TTLP ใหแ้ก่ผูล้งทุนรายอื่นในราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้โดยประมาณ 25-30 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นไปตามการเจรจาระหว่างคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้องต่อไป โดยบริษัทฯ TTLC Power 

Holdings Pte. Ltd. (“TTPHD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศสิงคโปร ์โดยบริษัทฯ ถือหุน้

ร ้อยละ 94 ของหุ้นทั้งหมดใน TTPHD และผู้ลงทุนรายอื่นจะเข้าท าสัญญาซือ้ขายหุ้นและสัญญาผู้ถือหุ้น ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายไปซึ่งหุน้ของ TTLP และการบริหารงานภายในของ TTLP และบริษัทย่อยของ TTLP ทัง้นี ้

การจ าหน่ายหุน้ TTLP โดยบริษัทฯ เป็นการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์ตอ่ไปนีใ้นเอกสารฉบบันี ้จะเรียกวา่ “ธุรกรรม

การจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย”์ 

ทัง้นี ้ตอ่ไปในเอกสารฉบบันี ้ธุรกรรมการไดม้าซึง่สินทรพัยแ์ละธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์จะเรียกรวมกนั

วา่ “ธุรกรรม” 

ธุรกรรมขา้งตน้เป็นการไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ 

2547 และ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.  20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าท ารายการท่ีมี

นัยส าคัญท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์(“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย”์)  

ธุรกรรมการไดม้าซึ่งสินทรพัยม์ีขนาดรายการไดม้าสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 148.23 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบ

แทน และตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีไดร้บัการตรวจสอบและสอบทานจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และบญัชี

บริหารและงบการเงิน (Management Account) ของ TPMC สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี ้บริษัทฯ ไม่มี

รายการไดม้าซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันท่ีมีการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว ธุรกรรม

ดงักล่าวจึงจดัเป็นรายการประเภทท่ี 4 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์กล่าวคือ รายการที่

มีมลูคา่เท่ากบัหรือเกินกวา่รอ้ยละ 100  

ธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยม์ีขนาดรายการจ าหน่ายไปสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 6.49 ตามเกณฑม์ลูคา่รวมของ

สิ่งตอบแทน และตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีไดร้บัการตรวจสอบและสอบทานจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
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และร่างงบการเงินของ TTLP สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยอ์ื่น

ของบริษัทฯ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันท่ีมีการเขา้ท าธุรกรรมดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหนา้ท่ีใดภายใต้

ประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ส  าหรับธุรกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากธุรกรรมการ

จ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยเ์ป็นสว่นหนึ่งของโครงการฯ บริษัทฯ จะขอเสนอธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยนี์พ้รอ้ม

กบัธุรกรรมการไดม้าซึง่สินทรพัยใ์นสารสนเทศฉบบันี ้

ทัง้นี ้ธุรกรรมดงักลา่วไมเ่ขา้ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยง  

ในการนี ้บริษัทฯ ขอแจง้รายละเอียดของการเขา้ท าธุรกรรม ดงันี ้

1. สารสนเทศทีเ่ปิดเผยตามบัญช ี(1) 
1.1. วันทีท่ าธุรกรรม 

ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย ์

TPMC บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าเมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2564 กับ EPGE 

หน่วยงานรฐัวิสาหกิจท่ีอยู่ภายใต ้MOEE ของ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา ทัง้นี ้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

จะมีผลใชบ้งัคบัเมื่อเง่ือนไขบังคบัก่อนตามขอ้ 1.3.1 ดา้นล่างบรรลผุลหรือไดร้บัการผ่อนผัน โดยบริษัทฯ 

คาดว่าเง่ือนไขบังคับก่อนดังกล่าวจะบรรลุผลภายในระยะเวลาประมาณ 24 เดือน และก าหนดวนัจ่าย

ไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยข์องโครงการฯ คาดวา่จะเป็นประมาณปี 2567 หรือวนัอื่นใดตามท่ีไดม้ีการตกลง

กนัระหวา่ง TPMC และ EPGE 

ธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์

บรษััทฯ คาดว่าจะเขา้ท าสญัญาหลกั เช่น สญัญาซือ้ขายหุน้และสญัญาผูถื้อหุน้กบัผูล้งทุนรายอื่นก่อนวนั

บรรลขุอ้ตกลงทางการเงิน (Financial Close) หรือวนัอื่นใดท่ีมีการตกลงกนัโดยคูส่ญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างไร

ก็ตาม บริษัทฯ จะแจง้รายละเอียดเก่ียวกับผูล้งทุนรายอื่นใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทันทีท่ีไดม้ีการลงนาม

สญัญาหลกัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2. คู่กรณีทีเ่กีย่วข้องและความสัมพันธกั์บบริษัทฯ 
ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย ์

สัญญา คู่กรณี ความสัมพันธ ์

สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า 

TPMC ในฐานะผูข้าย 
EPGE ไมมี่ความสมัพนัธก์บับริษัทฯ และ TPMC ซึง่
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และไมเ่ป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยง
กนัของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั 

EPGE ในฐานะผูซ้ือ้ 

สัญญาเช่าทีด่นิ 
TPMC ในฐานะผูเ้ช่า 

EPGE ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

ธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์

เน่ืองจากบริษัทฯ อยู่ระหวา่งการเจรจาขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูล้งทนุรายอื่น รวมถงึ

สถานการณ์การเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไปในประเทศเมียนมา เพ่ือผลประโยชนข์องบริษัทฯ บริษัทฯ ยังไม่
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สามารถเปิดเผยขอ้มูลของผูล้งทุนรายอื่นในตอนนี ้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจง้รายละเอียดเก่ียวกับผู้

ลงทนุรายอื่นใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัทีท่ีไดม้ีการลงนามสญัญาหลกัท่ีเก่ียวขอ้งดงัท่ีกลา่วไวข้า้งตน้ 

1.3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดรายการ 
1.3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย ์

บริษัทฯ จะลงทุนและพฒันาโครงการฯ โดยมี TPMC เป็นบริษัทท่ีด าเนินโครงการ (Project Company) ซึ่ง

หุน้จ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดใน TPMC ถือโดยบริษัทฯ โดยตรง และส่วนท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 

75 ของหุน้ทัง้หมดใน TPMC ถือโดย TTLP  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีจัดตัง้ขึน้ในประเทศสิงคโปร ์ทัง้นี ้บริษัทฯ 

ถือหุน้เป็นจ านวนรอ้ยละ 85 ของหุน้ทั้งหมดใน TTLP และส่วนท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 15 ของหุน้ทั้งหมดใน 

TTLP ถือโดย TTPHD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศสิงคโปร ์โดยบริษัทฯ ถือหุน้เป็น

จ านวนรอ้ยละ 94 ของหุน้ทัง้หมดใน TTHPD 

โครงสรา้งการถือหุน้ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฯ จะถูกพัฒนาและด าเนินการตามรูปแบบ build-operate-transfer (BOT) ภายใตเ้ง่ือนไขของ

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า โครงการฯ มีรายละเอียดโดยสงัเขป ดงันี ้ 

(ก) การก่อสรา้งและการด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ประกอบดว้ย (i) Gas Turbine 

ขนาด 128.5 เมกะวตัตจ์  านวน 2 เครื่อง และ Steam Turbine ขนาด 131 เมกะวตัตจ์  านวน 1 เครื่อง 

(ii) สถานีรบัก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) (iii) สายสง่ และ (iv) ท่อสง่ก๊าซ ท่ีเขต

ย่างกุง้ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา และ 

(ข) เม่ือการก่อสรา้งเสรจ็สมบรูณ ์โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเหลว LNG จะมีหน่วยก าลงัการผลิตประมาณ 

388 เมกะวตัต ์และจะผลิต ขาย และจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ EPGE เป็นระยะเวลา 25 ปีนบัแต่วนัท่ีมี

การจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(commercial operation date) ของโครงการฯ  

 

85%  

25%  

15%  

75%  

TTPHD

OHH 

TTCL TTLP 

94%  

TPMC 
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สรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า 

วันทีสั่ญญา 19 มกราคม 2564 
คู่สัญญา EPGE ในฐานะผูซ้ือ้ และTPMC ในฐานะผูข้าย 
ระยะเวลาสัญญา 25 ปีนับแต่วันท่ีมีการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (commercial operation 

date) ของโครงการฯ 
ก า ห น ด วั น จ่ า ย
ไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย ์(SCOD) 

845 วนันบัแตว่นัท่ีเง่ือนไขบงัคบัก่อนเสรจ็สิน้  

ราคารับซือ้ไฟฟ้า ราคารบัซือ้ไฟฟ้าประกอบดว้ย 4 สว่นคือ (i) คา่พลงัไฟฟ้า (Capacity Payment) 
(ii) คา่เชือ้เพลิง (Energy Payment) (iii) คา่เดินเครื่อง (Commission Payment) 
และ (iv)  คา่ความคลาดเคลื่อน (Dispatch Deviation Payment) 
(1) คา่พลงัไฟฟ้า (Capacity Payment)  

ค่าพลังไฟฟ้าประกอบดว้ย (ก) ตน้ทุนการลงทุนในโรงไฟฟ้า (โรงไฟฟ้า 
โครงสรา้งการจดัหาเชือ้เพลิง และระบบสายสง่) รวมถงึคา่ใชจ้่ายเก่ียวเน่ือง
กับโรงไฟฟ้า และ (ข) ตน้ทุนการลงทุนคงท่ีส  าหรบัด าเนินการและรกัษา
โรงไฟฟ้า  

(2) คา่เชือ้เพลิง (Energy Payment) 
ค่าเชือ้เพลิงประกอบดว้ย (ก) ตน้ทุนผันแปรในการด าเนินการและรักษา
เพ่ือผลิตพลงังาน (ข) คา่เชือ้เพลิงส าหรบัเชือ้เพลิง (ค) คา่เริ่มตน้ด าเนินการ 
ส  าหรบัค่าใชจ้่ายในการเริ่มธุรกิจ และ (ง) ค่าใชจ้่ายเชือ้เพลิงกรณีตดัการ
เช่ือมตอ่ (house load operating charge) 

(3) คา่เดินเครื่อง (Commission Payment)  
คา่เดินเครื่องคือค่าใชจ้่ายเชือ้เพลิงส  าหรบัการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า ซึง่จ ากดั
ไวท่ี้จ านวนเชือ้เพลิงสงูสดุเป็นจ านวน 2,250,000 mmbtu  

(4) คา่ความคลาดเคลื่อน (Dispatch Deviation Payment) 
ค่าความคลาดเคลื่อนเป็นค่าใชจ้่ายและค่าเสียหายเก่ียวเน่ืองกบัเชือ้เพลิง
ก๊าซธรรมชาติ เหลว (LNG) หรือค่าเชื ้อเพลิงเ น่ืองจากการก าหนด
ตารางเวลาใหม ่

เงื่อนไขบังคับก่อน 
(Conditions 
Precedent) 

เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส  าคญั ไดแ้ก่ 
(1) การสง่มอบรายการเอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หแ้ก่ TPMC โดย EPGE  

 สญัญาเช่าท่ีดินส าหรบัสถานีรบัก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving 
Terminal) และโรงไฟฟ้า  

 สญัญาสมัปทาน 
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(2) การสง่มอบรายการเอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หแ้ก่ EPGE โดย TPMC  

 สัญญาใหส้ิทธิในการวางท่อส่งก๊าซ และสายส่ง ซึ่งด  าเนินการโดย 
TPMC 

 หลกัประกันส าหรบัการบรรลุขอ้ตกลงทางการเงิน (Financial Close) 
ซึง่จะอยู่ในรูปแบบของหนงัสือค า้ประกนั 

 หลกัฐานวา่ไดร้บัใบอนญุาตจากหน่วยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 หลกัฐานวา่โครงการฯ ไดบ้รรลขุอ้ตกลงทางการเงิน (Financial Close) 
ณ ปัจจุบนัเง่ือนไขบงัคบัก่อนขา้งตน้ยงัอยู่ระหว่างการด าเนินการซึ่งจะตอ้งท า
ใหค้รบถว้นภายใน 365 วนันบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ซึง่อาจมี
การขยายระยะเวลาดังกล่าวหากเกิดเหตุสุดวิสัย (Force Majeure) หรือเหตุ
สุดวิสัยท่ีเก่ียวเน่ืองกับรัฐบาล (Governmental Force Majeure) โดยหากมี
คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งไม่สามารถบรรลเุง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ
ของตนเอง คู่สญัญาอีกฝ่ายสามารถยกเลิกสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าได ้โดยใหค้  า
บอกกลา่วลว่งหนา้เป็นอย่างนอ้ย 60 วนั  

การสิน้สุดของ
สัญญา 

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยกเลิกสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า โดยการใหค้  าบอก
กลา่วเป็นลายลกัษณอ์กัษรแก่คูส่ญัญาอีกฝ่าย ในกรณีท่ีเกิดเหตผิุดสญัญาโดย
คู่สญัญาฝ่ายนัน้และไม่ไดม้ีการแกไ้ขเหตผิุดสญัญาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว ้

 

บริษัทฯ คาดว่า TPMC จะไดร้ับใบอนุญาตและการอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการพัฒนาและก่อสรา้ง

โครงการฯ และจะเริ่มงานก่อสรา้งโครงการฯ หลงัจากท่ีไดบ้รรลขุอ้ตกลงทางการเงิน (Financial Close) 

โครงการมีมลูค่าเงินลงทุนประมาณ 685 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 20,556.85 ลา้นบาท 

ซึ่งค านวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 ท่ี 1 เหรียญ

สหรฐัฯ = 30.01 บาท ในการนี ้โครงการฯ จะไดร้บัการสนบัสนุนทางการเงินโดยผ่านทางสินเช่ือโครงการ 

(Project Finance) โดยสถาบนัการเงินชัน้น า ซึ่งทาง TPMC จะเป็นผูเ้ขา้ท าสญัญาเงินกูโ้ดยตรง และคาด

ว่าจะสามารถบรรลุขอ้ตกลงทางการเงิน (Financial Close) ภายในปี 2564 อีกทัง้ TPMC อยู่ระหว่างการ

เจรจาสัญญาเช่าท่ีดินส าหรับสถานีรับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) และโรงไฟฟ้า 

สญัญาการออกแบบงานวิศวกรรม จดัหาและก่อสรา้ง สญัญาจดัหาก๊าซธรรมชาติเหลว LNG กบัคู่สญัญา

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถงึสญัญาอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และคาดวา่จะสามารถเขา้ท าสญัญาดงักล่าวก่อนบรรลขุอ้ตกลง

ทางการเงิน (Financial Close)  
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สืบเน่ืองจากสถานการณข์องสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาในปัจจบุนันัน้ อาจส่งผลกระทบใหเ้กิดความ

ล่าชา้ต่อโครงการใดโ้ดยเฉพาะ เรื่องการบรรลุขอ้ตกลงทางการเงินกับสถาบันการเงิน แต่อย่างไรก็ตาม

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ายงัคงมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจบุนั 

ธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์

บริษัทฯ ก าลงัพิจารณาถึงการเขา้ร่วมลงทุนในโครงการฯ กบัผูล้งทุนรายอื่นท่ีมีประสบการณแ์ละศกัยภาพ

ในการพัฒนาโครงการฯ และจะไม่เป็นบุคลลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยง 

ส  าหรบัการจ าหน่ายหุน้ใน TTLP ในการนี ้บริษัทฯ จะพิจารณาจ าหน่ายไปซึ่งหุน้สามญัของ TTLP จ านวน

ไม่เกิน 85 หุน้ คิดเป็นจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 85 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดใน TTLP ใหแ้ก่นกัลงทุนในราคาซือ้

ขายรวมทั้งสิน้โดยประมาณ 25-30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นไปตามการเจรจาระหว่างคู่สัญญาท่ี

เก่ียวขอ้งต่อไป โดยบริษัทฯ TTPHD และผูล้งทุนรายอื่นจะเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้และสญัญาผูถื้อหุน้ ท่ี

เก่ียวขอ้งกับการจ าหน่ายไปซึ่งหุน้ของ TTLP และการบริหารงานภายในของ TTLP และบริษัทย่อยของ 

TTLP  

โครงสรา้งการถือหุน้กรณีมีการรว่มลงทนุกบัผูล้งทนุรายอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี ้การเขา้ร่วมลงทุนกับผูล้งทุนรายอื่นท่ีมีประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญในการลงทุนในโครงการ

ประเภทเดียวกันจะช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถบรรลตุามแผนการท่ีวางไวส้  าหรบัโครงการฯ นี ้รวมถึงช่วยให้

บริษัทฯ มีเงินทนุเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปพฒันาโครงการฯ ตอ่ไป อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทฯ อยู่ระหวา่งการ

เจรจาข้อตกลงและเง่ือนไขของสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับผู้ลงทุน รายอื่น รวมถึงสถานการณ์การเมืองท่ี

เปลี่ยนแปลงไปในประเทศเมียนมา เพ่ือผลประโยชนข์องบริษัทฯ บริษัทฯ ยงัไมส่ามารถเปิดเผยขอ้มลูของผู้

ลงทุนรายอื่นในตอนนี ้ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจง้รายละเอียดเก่ียวกับผูล้งทุนรายอื่นใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ทนัทีท่ีไดม้ีการลงนามสญัญาหลกัท่ีเก่ียวขอ้ง  

นอกจากนี ้หากการจ าหน่ายหุน้ดังกล่าวท าให ้TTLP สิน้สุดจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัทฯ 

จะแจง้ถงึการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

TTCL 

TTPHD 

ผู้ลงทุนรายอืน่ TTLP 

TPMC 

25% 

15% 

75% 

85% 

94%  
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ประเทศไทยเรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ 

ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 

1.3.2 ขนาดรายการ 
ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย ์

ธุรกรรมการไดม้าซึง่สินทรพัยเ์ป็นการไดม้าซึง่สินทรพัยข์องบริษัทฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่าย

ไปซึ่งสินทรพัย ์โดยการค านวณขนาดรายการอา้งอิงตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีไดร้บัการตรวจสอบ

และสอบทานจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต และบัญชีบริหารและงบการเงิน (Management Account) ของ 

TPMC สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมรีายละเอียด ดงันี ้

เกณฑก์ารค านวณ  วิธีค านวณ 

สินทรพัยท่ี์มีตวัตน
สทุธิ (“NTA”) 

= (มลูค่าของ NTA ท่ีเป็นสว่นไดม้า) x 100 
NTA ของบริษัทฯ 

=  (27.81)2ลา้นบาท x 100 
1,994.58 ลา้นบาท 

= -1.39% 

ก าไรสทุธิจากการ
ด าเนินงาน 

= (เกณฑก์ าไรสทุธิท่ีเป็นสว่นไดม้า) x 100 
ก าไรสทุธิของบริษัทฯ 

= ไมส่ามารถค านวณได ้เน่ืองจากก าไรของ TPMC รอบ 12 เดือนติดลบ 

มลูคา่รวมของสิ่งตอบ
แทน 

= (มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากท่ีไดม้าหรือจ่ายไป) x 100 
สินทรพัยร์วมของบริษัทฯ 

= 20,556.853 ลา้นบาท x 100 
13,867.93 ลา้นบาท 

= 148.23% 

มลูคา่หลกัทรพัย ์ = ไมส่ามารถค านวณไดเ้น่ืองจากบริษัทฯ ไมไ่ดอ้อกหลกัทรพัย ์

สรุปการค านวณมลูคา่ของรายการไดม้าซึง่สินทรพัย ์

เกณฑก์ารค านวณ วิธีค านวณ (%) 
เกณฑส์ินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ -1.39 

เกณฑก์ าไรสทุธิจากการด าเนินงาน ไมส่ามารถค านวณได ้

เกณฑม์ลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน 148.23 

เกณฑม์ลูคา่หลกัทรพัย ์ ไมส่ามารถค านวณได ้

 

                                                           
2 ค านวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนของธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ 1 เหรยีญสหรฐัฯ = 30.01 บาท 
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ธุรกรรมการไดม้าซึง่สินทรพัย ์มีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 148.23 ตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิ่งตอบ

แทน และตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีไดร้บัการตรวจสอบและสอบทานจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต 

และบญัชีบริหารและงบการเงิน (Management Account) ของ TPMC สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ทัง้นี ้

บริษัทฯ ไม่มีรายการไดม้าซึ่งสินทรัพยอ์ื่นของบริษัทฯ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันท่ีมีการเขา้ท าธุรกรรม

ดงักล่าว ธุรกรรมการไดม้าซึ่งสินทรพัยจ์ึงเป็นรายการประเภทท่ี 4 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่าย

ไปซึง่สินทรพัย ์กลา่วคือ รายการที่มีมลูคา่เท่ากบัหรือเกินกวา่รอ้ยละ 100 ดงันัน้ บริษัทฯ มีหนา้ท่ีตอ้ง 

(ก) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์

ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัทีเม่ือไดเ้ขา้ท ารายการไดม้าซึง่สินทรพัย ์

(ข) แตง่ตัง้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหค้วามเห็นแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ในเรื่องความสมเหตสุมผล

และผลประโยชนข์องการเขา้ท าธุรกรรม และจดัรายงานความคิดเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

(ค) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

พรอ้มกบัรายการสารสนเทศตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์

(ง) เรียกประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมตัิการเขา้ท าธุรกรรมการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์โดยตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สีย และ 

(จ) ย่ืนค าขอใหพิ้จารณอนมุตัิรบัหลกัทรพัยใ์หม ่(Relisting) กบัตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ทัง้นี ้ธุรกรรมการไดม้าซึ่งสินทรพัยไ์ม่จ าเป็นตอ้งย่ืนค าขอใหพิ้จารณารับหลกัทรพัยใ์หม่  (Relisting) กับ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เน่ืองจากธุรกรรมดังกล่าวเข้าขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 24 ของประกาศรายการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์ดงันี ้ 

(1) ธุรกรรมการไดม้าซึง่สินทรพัยม์ีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัหรือสนบัสนนุธุรกิจเดิมของบริษัทฯ 

(2) บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลกัท่ีส  าคญัของบริษัทฯ  

(3) ธุรกรรมการไดม้าซึ่งสินทรพัยม์ิไดท้  าใหค้ณุสมบตัิของบริษัทฯ ท่ีจะจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

เปลี่ยนไป และ 

(4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และในอ านาจการควบคุมของ

บริษัทฯ หรือผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ  

ธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์

ธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยเ์ป็นการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยข์องบริษัทฯ ตามประกาศรายการไดม้า

หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์โดยการค านวณขนาดรายการอา้งอิงตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีไดร้บั

การตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และร่างงบการเงินของ TTLP สิน้สุดวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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เกณฑก์ารค านวณ  วิธีค านวณ 

สินทรพัยท่ี์มีตวัตน
สทุธิ (“NTA”) 

= (มลูค่าของ NTA ท่ีเป็นสว่นจ าหน่ายไป) x 100 
NTA ของบริษัทฯ 

= (0.56)3ลา้นบาทx 100 
1,994.58 ลา้นบาท 

= -0.02% 

ก าไรสทุธิจากการ
ด าเนินงาน 

= (เกณฑก์ าไรสทุธิท่ีเป็นสว่นจ าหน่ายไป) x 100 
ก าไรสทุธิของบริษัทฯ 

= ไมส่ามารถค านวณได ้เน่ืองจากก าไรของ TTLP รอบ 12 เดือนติดลบ 
มลูคา่รวมของสิ่งตอบ
แทน 

= (มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากท่ีไดม้าหรือจ่ายไป) x 100 
สินทรพัยร์วมของบริษัทฯ 

= 900.304 ลา้นบาท x 100 
13,867.93 ลา้นบาท 

= 6.49% 

มลูคา่หลกัทรพัย ์ = ไมส่ามารถค านวณไดเ้น่ืองจากบริษัทฯ ไมไ่ดอ้อกหลกัทรพัย ์

สรุปการค านวณมลูคา่ของรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์

เกณฑก์ารค านวณ วิธีค านวณ (%) 
เกณฑส์ินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ -0.02 

เกณฑก์ าไรสทุธิจากการด าเนินงาน ไมส่ามารถค านวณได ้

เกณฑม์ลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน 6.49 

เกณฑม์ลูคา่หลกัทรพัย ์ ไมส่ามารถค านวณ 

 

ธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยม์ีขนาดรายการจ าหน่ายไปสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 6.49 ตามเกณฑม์ลูค่า

รวมของสิ่งตอบแทน และตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีไดร้บัการตรวจสอบและสอบทานจากผูส้อบ

บัญชีรบัอนุญาต และร่างงบการเงินของ TTLP สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีรายการ

จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยอ์ื่นของบริษัทฯ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการเขา้ท าธุรกรรมดังกล่าว ดงันัน้ 

บริษัทฯ จึงไม่มีหนา้ท่ีใดภายใตป้ระกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ส  าหรับธุรกรรมดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ บริษัทฯ จะขอเสนอ

ธุรกรรมนีพ้รอ้มกบัธุรกรรมการไดม้าซึง่สินทรพัยใ์หแ้ก่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

 

                                                           
3 ค านวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนของธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ 1 เหรยีญสหรฐัฯ = 30.01 บาท 
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1.4. รายละเอยีดของสินทรัพยท์ีไ่ด้มาและจ าหน่ายไป 
สินทรัพยท์ีจ่ะได้มา 

ภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้า TPMC ไดร้บัสิทธิในการก่อสรา้ง ด าเนินการ และโอน (build-operate-transfer) 

โครงการโรงไฟฟ้า Ahlone LNG to Power ท่ีสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา  ทัง้นี ้โครงการฯ ประกอบดว้ย 

(ก) โรงไฟฟ้า Gas Turbine ขนาด 125.5 MW จ านวน 2 เครื่อง และ Steam Turbine ขนาด 131 MW 

จ านวน 1 เครื่อง  

(ข) สถานีรบัก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) 

(ค) สายสง่ และ  

(ง) ท่อสง่ก๊าซ 

ผูร้บัซือ้ไฟฟ้าคือ EPGE โดยสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ามีระยะเวลา 25 ปี ทัง้นี ้รายละเอียดของสญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้าเป็นไปตามขอ้ 1.3.1 ขา้งตน้ 

สินทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไป 

รายละเอียดของ TTLP เป็นดงันี ้

ชือ่จดทะเบยีน TTCL LNG Power Pte. Ltd.  
วันจัดตัง้บริษัท 27 กมุภาพนัธ ์2561 
ลักษณะของธุรกจิ บริษัทท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ (Holding Company) 
ทีอ่ยู่จดทะเบยีน 6 ถนนแบตเทอรี่ #26-06 ประเทศสิงคโปร ์
ทุนจดทะเบยีน 100 เหรียญสหรฐัฯ 
ทุนช าระแล้ว 100 เหรียญสหรฐัฯ 
การถอืหุน้ บริษัทฯ ถือหุน้เป็นจ านวนรอ้ยละ 85 ของหุน้ทัง้หมดใน TTLP  

TTPHD ถือหุน้เป็นจ านวนรอ้ยละ 15 ของหุน้ทัง้หมดใน TTLP 
คณะกรรมการ (1) นายฮิโรโนบ ุอิริยา (Mr. Hironobu Iriya) 

(2) นางสาวสรุตันา ตฤณรตนะ (Ms. Suratana Trinratana) 
(3) นายวนัชยั รตินธร (Mr. Wanchai Ratinthorn) 
(4) นางสาวเจมี่ เหงียน ฮา ลาล (Ms. Jamie Nguyen Ha Lan) 

 

1.5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงือ่นไขการช าระ 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนส าหรับธุรกรรมการไดม้าซึ่งสินทรัพยเ์ป็นจ านวนประมาณ 685 ลา้นเหรียญ

สหรฐัฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 20,556.854 ลา้นบาท ซึ่งประกอบไปดว้ย (i) ค่าก่อสรา้งโครงการฯ จ านวน

รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 535 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 16,055.356 ลา้นบาท (ii) ค่าใชจ้่ายใน

การพัฒนาโครงการฯ จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 40 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 1,200.407 
                                                           
4-8 ค านวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 ท่ี 1 เหรยีญสหรฐัฯ = 30.01 บาท 
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ลา้นบาท และ (iii) เงินทนุหมนุเวียนและตน้ทนุการเงินจ านวนรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 110 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรือ

เทียบเท่าประมาณ 3,301.108 ลา้นบาท 

มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยก์ล่าวคือ การจ าหน่ายไปซึง่หุน้ TTLP 

จ านวนไม่เกิน 85 หุน้ คิดเป็นจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 85 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดใน TTLP ใหแ้ก่นักลงทุนใน

ราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้โดยประมาณ 25-30 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ซึง่จะเป็นไปตามการเจรจาระหวา่งคูส่ญัญา

ท่ีเก่ียวขอ้งตอ่ไป 

1.6. มูลค่าของสินทรัพยท์ีไ่ด้มา  

มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีไดม้าคิดจากมูลค่ารวมของธุรกรรมการไดม้าซึ่งสินทรัพย์เป็นจ านวนรวมทั้งสิน้

ประมาณ 20,556.85 ลา้นบาท 

มลูคา่รวมของสินทรพัยส์  าหรบัธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยเ์ป็นจ านวนประมาณ  25-30 ลา้นเหรียญ

สหรฐัฯ ซึง่จะเป็นไปตามการเจรจาระหวา่งคูส่ญัญาท่ีเก่ียวขอ้งตอ่ไป 

1.7. เกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

เกณฑท่ี์ใชใ้นการก าหนดมลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนส าหรบัโครงการฯ อา้งอิงจากการประเมินมลูค่าลงทุน

โดยพิจารณาจากการสอบถามและประเมินราคาของเครื่องจกัรและอปุกรณ ์ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน

การก่อสรา้งและด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั รวมถึงจากประสบการณข์องบริษัทฯ ใน

การเขา้ท าโครงการโรงไฟฟ้าท่ีผ่านมา ทัง้นี ้มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่ง

สินทรพัยอ์า้งอิงจากการประเมินมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด (net present value of cash flows) 

และการเจรจาเบือ้งตน้ระหว่างบริษัทฯ กับผูล้งทุนรายอื่นซึ่งยังไม่มีขอ้สรุปท่ีแน่ชดัและจะเป็นไปตามการ

เจรจาระหวา่งคูส่ญัญาท่ีเก่ียวขอ้งตอ่ไป 

1.8. แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้  

แหลง่เงินทนุหลกัประกอบดว้ย เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน และ/หรือ เงินทนุของบริษัทฯ  

1.9. ผลประโยชนท์ีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการเข้าท ารายการ 

การลงทุนในโครงการฯ เป็นการขยายและต่อยอดธุรกิจพลงังานของบริษัทฯ ในประเทศเมียนมา ทัง้นี ้การ

ลงทุนดงักล่าวช่วยส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ มีก าไรและรายไดท่ี้แน่นอนจากการด าเนินงานก่อสรา้งและบริการ

บริหารจดัการและบ ารุงรกัษา ซึ่งเป็นรายไดท่ี้มั่นคงส าหรบับริษัทฯ และผูถื้อหุน้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม 

การเขา้ลงทนุในโครงการฯ ดงักลา่วมีความเสี่ยงสามประการคือ  

(1) ความเสี่ยงดา้นการก่อสรา้ง เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่เคยมีประสบการณใ์นการก่อสรา้งสถานีรับก๊าซ

ธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal)  มาก่อน ในการนี ้บริษัทฯ จะบรรเทาความเสี่ยงดงักลา่ว

โดยการหาผูร้บัเหมาช่วงท่ีมีประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญในการก่อสรา้งสถานีรบัก๊าซธรรมชาติ

เหลว (LNG Receiving Terminal)  
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(2) ความเสี่ยงดา้นการเงิน เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณท์างการเมืองในประเทศเมียนมา จึง

อาจส่งผลใหก้ารกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงินระหว่างประเทศบางรายมีความยากล าบากมากขึน้ ใน

การนี ้บริษัทฯ จะบรรเทาความเสี่ยงดงักล่าวโดยการขอเงินกูร้่วม (syndicated loan) จากสถาบัน

การเงินในประเทศไทยและสถาบันการเงินอื่นๆ ท่ีสามารถรบัความเสี่ยงดงักล่าวได ้รวมถึงจัดท า

ประกนัภยัส าหรบัการด าเนินโครงการฯ ซึ่งจะครอบคลมุถึงความเสี่ยงทางการเมืองในประเทศเมียน

มา เพ่ือสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่สถาบนัการเงิน  

(3) ความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณท์างการเมืองในประเทศเมียนมา 

จึงส่งผลใหม้ีความเสี่ยงว่าการด าเนินโครงการฯ อาจตอ้งหยุดชะงกั อย่างท่ีไดชี้แ้จงขา้งตน้ บริษัทฯ 

จะบรรเทาความเสี่ยงดงักล่าว โดยการจดัท าประกนัภยัส าหรบัการด าเนินโครงการฯ กล่าวคือ การ

ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั ซึง่จะครอบคลมุความเสี่ยงทางการเมืองในประเทศเมียนมาดว้ย 

1.10. เงือ่นไขในการเข้าท ารายการ 

ธุรกรรมการไดม้าซึง่สินทรพัยเ์ป็นการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไป โดยบริษัทฯ 

จะตอ้งแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกับรายการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่ง

สินทรพัย ์และเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการไดม้าซึง่สินทรพัยต์อ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึขออนมุตัิการ

เขา้ธุรกรรมการไดม้าซึ่งสินทรพัยจ์ากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงอนุมตัิไม่ต  ่ากว่า 3 ใน 4 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีมี

สว่นไดเ้สีย นอกจากนี ้บริษัทฯ ตอ้งน าสง่หนงัสือเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 14 วนัก่อนวนั

ประชมุผูถื้อหุน้ และตอ้งแสดงความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระไวใ้นหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ 

ทัง้นี ้ธุรกรรมการไดม้าซึ่งสินทรพัยไ์ม่จ าเป็นตอ้งย่ืนค าขอใหพิ้จารณารับหลกัทรพัยใ์หม่  (Relisting) กับ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เน่ืองจากธุรกรรมดังกล่าวเข้าขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 24 ของประกาศรายการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์ดงันี ้ 

(1) ธุรกิจท่ีไดม้ามีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัหรือเสริมกนักบัธรุกิจของบริษัทฯ  

(2) บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  

(3) การไดม้าซึ่งสินทรัพยม์ิไดท้  าใหคุ้ณสมบัติของบริษัทฯ ท่ีจะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยเปลี่ยนไป  

(4) บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเรื่องโครงสรา้งของผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ และในอ านาจ

ควบคมุกลุม่บริษัท หรือผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ 

แมบ้ริษัทฯ ไม่มีหน้าท่ีใดภายใตป้ระกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรม

จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยเ์ป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการฯ บริษัทฯ จะขอเสนอธุรกรรมนีพ้รอ้มกบัธุรกรรมการไดม้าซึง่สินทรพัยใ์หแ้ก่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
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ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 ไดอ้นมุตัิใหม้ีการเรียกประชุมผูถื้อ

หุน้ครัง้ท่ี 1/2564 เพ่ือพิจารณาและอนุมตัิใหเ้ขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์ทัง้นี ้เน่ืองจากธุรกรรมการ

ไดม้าซึ่งสินทรัพยแ์ละธุรกรรมจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ท่ีประชุมจึงมีมติให้

ธุรกรรมการไดม้าซึง่สินทรพัยแ์ละธุรกรรมจ าหน่ายไปเป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั 

ดงันัน้ หากมีวาระใดวาระหนึ่งไม่ไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้วาระท่ีเก่ียวเน่ืองกนัวาระอื่นถือ

เป็นอนัยกเลิก และจะไมม่ีการพิจารณาวาระอื่นๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั กบัวาระท่ีไมไ่ดร้บัอนมุตัิอีก 

1.11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย่วกับการตกลงเข้าท ารายการ  

หลงัจากท่ีไดพิ้จารณาขอ้มูลต่างๆ แลว้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่ง
สินทรพัย ์เป็นการเขา้ท ารายการที่สมเหตสุมผล และเป็นประโยชนต์อ่บริษัทฯ 

1.12. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทฯ ทีแ่ตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษัทในข้อ 1.11 

ไมม่ีกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเห็นแตกตา่งจากคณะกรรมการในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททีม่ีต่อสารสนเทศในเอกสารทีส่่งใหผู้้ถอืหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดต้รวจสอบและสอบทานขอ้มลูในสารสนเทศฉบบันีด้ว้ยความระมดัระวงั และขอ

รบัรองว่าขอ้มลูในสารสนเทศฉบบันีท่ี้ส่งใหผู้ถื้อหุน้ถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่มีขอ้ความอนัเป็นเท็จ ไม่มีการละ

เวน้ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ซึ่งจ าเป็นตอ้งมีหรือตอ้งระบุไวต้ลอดจนไม่มีขอ้ความท่ีท าให้บุคคลอื่น

ส าคญัผิดอนัเป็นสาระส าคญั 

3. คุณสมบัตขิองผู้เชีย่วชาญอสิระทีใ่หค้วามเหน็เกีย่วกับการท ารายการ  

บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้บริษัท ฟินเน็กซ ์แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากดั เป็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกับ
ธุรกรรม โดยทีป่รกึษทางการเงินอิสระมีคณุสมบตัิ ดงันี ้ 

(1) การถือหุน้และความสมัพนัธข์องท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระกบับริษัทฯ 

- ไมม่ี -  

(2) ค ายินยอมของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระใหเ้ผยแพรค่วามเห็น 

บริษัท ฟินเน็กซ ์แอ๊ดไวเซอรี่ จ  ากดั เป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ยินยอมใหเ้ผยแพรค่วามเห็น 

(3) วนัท่ีใหค้วามเห็น 

22 มีนาคม 2564 

4. รายละเอยีดหนีส้ินทัง้หมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และหนีส้ินทีม่ีแนวโน้มจะเกดิขึน้ในอนาคต 

4.1. ยอดรวมตราสารหนีข้องบริษัทฯ  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ มีการออกตราสารหนี ้ดงันี ้
หุ้นกู ้ มูลค่า (ล้านบาท) อายุ อัตราดอกเบีย้ วันครบก าหนดไถถ่อน 

TTCL211A 1,075 5 ปี 4.40% 15 มกราคม 2564 
TTCL225A 1,100 5 ปี 4.20% 12 พฤษภาคม 2565 
TTCL18PA 500 ไมก่ าหนด หมายเหตุ1 ไมก่ าหนดระยะเวลา 

(Perpetual) 
หมายเหต:ุ 1 อตัราดอกเบีย้ปีที่ 1-5 รอ้ยละ 8.75 ต่อปี 

                    อตัราดอกเบีย้ปีที่ 6-10 เท่ากบัผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อตัรารอ้ยละ 0.25 ต่อปี 
   อตัราตราดอกเบีย้ตัง้แต่ปีที่ 11 เท่ากบัผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อตัรารอ้ยละ 0.50 ต่อปี 
อตัราดอกเบีย้จะปรบัทกุ ๆ 5 ปี โดยอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวันท าการของสองวนัท าการก่อนวนัปรบัอตัราดอกเบีย้ Initial 
Credit Spread หมายถงึ อตัรารอ้ยละ 6.25 ต่อปี 

4.2. ยอดรวมเงนิกู้ทีม่ีก าหนดระยะเวลาของบริษัทฯ และภาระการน าสินทรัพยว์างเป็นหลักประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินกูท่ี้ก าหนดระยะเวลา ดงันี ้
ประเภทเงนิกู ้ ภาระหนี้ 

(ล้านบาท) 
หลักประกัน 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 64.84 เครือ่งจกัรและอปุกรณข์องโครงการ “Wood 
Processing Factory and Solid Bio Production” 

 
4.3. ยอดรวมหนี้สินประเภทอื่นของบริษัทฯ รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี และภาระการน าสินทรัพยว์าง

เป็นหลักประกัน  

บริษัทฯ มีเงินกูยื้มระยะสัน้ในรูปของตั๋วสญัญาใชเ้งินจ านวน 1,220 ลา้นบาท โดยเงินกูยื้มดงักล่าว

ไมมี่หลกัประกนั 

4.4. หนีส้ินทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า  

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีภาระผกูพนัเพิ่มเติม นอกเหนือจากภาระผูกพนัท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

5. สรุปข้อมูลบริษัททีส่ าคัญ 

5.1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัท
ร่วมของบริษัทฯ 

5.1.1. ลักษณะการประกอบธุรกจิ  

ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือการใหบ้ริการรบัเหมาโครงการแบบครบวงจร (EPC Business) ประกอบไปดว้ย

งานออกแบบทางดา้นวิศวกรรม (Engineering) งานจัดซือ้จัดจา้ง (Procurement) งานก่อสรา้งโครงการ 

(Construction) และทดสอบการเดินเครื่อง (Commissioning) ซึ่งบริษัทฯ มีประสบการณ์การท่ียาวนาน 

และมีความเช่ียวชาญเป็นอย่างดี นอกจากนัน้ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไดข้ยายรูปแบบของธุรกิจ

และการใหบ้ริการ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั และความไดเ้ปรียบเชิงธุรกิจ 
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บริษัทฯ มีการพฒันารูปแบบการด าเนินธุรกิจเพ่ิมเติมจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ประกอบไปดว้ยธุรกิจการ

ลงทุนในโครงการสัมปทาน (Build-Operation-Transfer, BOT) และธุรกิจพลังงานชีวมวล (Biomass 

Business) ดว้ยรูปแบบการด าเนินธุรกิจข้างตน้ จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายการให้บริการไดอ้ย่าง

หลากหลายมากขึน้ ซึง่น าไปสูก่ารกระจายโครงสรา้งรายได ้และท าใหบ้ริษัทฯ เติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน 

ตาราง รูปแบบธุรกจิและการใหบ้ริการของบริษัทฯ 

ธุรกจิและการบริการ 

รูปแบบธุรกจิ 

สัญญาแบบ EPC สัญญาแบบ BOT 
ธุรกจิเช้ือเพลงิ 

ชีวมวล 

1.1. การออกแบบทางดา้นวิศวกรรม O O O 

1.2. การจดัซ้ือจดัจา้ง O O O 

1.3. การก่อสร้างโครงการ O O O 

1.4. การลงทุน X O O 

1.5. การควบคุมการด าเนินงานและการซ่อมบ ารุง X O O 

1.6 บริการอ่ืนๆ อนัไดแ้ก่    

1.6.1. การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ O O O 

1.6.2. สิทธิบตัร X X O 

1.6.3. การจดัหาผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑ ์ X X O 

1.6.4. การจดัการดา้นการเงิน X O O 

1.6.5. การจดัหาวตัถุดิบ 

(เช่น LNGท่ีจะใชใ้นโรงไฟฟ้า) 

LNG: ก๊าซธรรมชาติท่ีอยูใ่นสถานะของเหลว 

X 
O 

(LNG) 
O 

กลุ่มเป้าหมาย 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โดยเฉพาะกลุ่มปิโตรเคมี 
ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจพลงังานชีวมวล 

หมายเหต ุ: “O” หมายถึง ใหบ้รกิาร และ “X” หมายถึง ไม่ไดใ้หบ้รกิาร 

(1) ธุรกิจและการใหบ้ริการ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจและมีการใหบ้ริการท่ีหลากหลายประกอบไปดว้ย การบริหารโครงการ การออกแบบดา้น

วิศวกรรม การจดัซือ้จดัจา้ง การก่อสรา้งโครงการ ทดสอบการเดินเครื่อง การลงทนุ การควบคมุการด าเนินงานและ

การซอ่มบ ารุงและการบริการอื่นๆ  

(1.1) การออกแบบดา้นวิศวกรรม  

ในการใหบ้ริการดา้นการออกแบบเชิงวิศวกรรม บริษัทฯ มีความพรอ้มดว้ยวิศวกรและผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีศกัยภาพ

ครอบคลุมในทุกสาขาซึ่งท าให้บริษัทฯ สามารถให้บริการการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้ในหลากหลาย

อุตสาหกรรมอาทิเช่น โรงงานปิโตรเคมี โรงงานเคมี โรงไฟฟ้า และโรงงานปุ๋ ยโดยค านึงถึงความตอ้งการของ

เจา้ของโครงการภายใตม้าตรฐานสากล 
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(1.2) การจดัซือ้จดัจา้ง 

บริษัทฯ ใหบ้ริการจัดซือ้จัดจา้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งภายในโครงการจากผูผ้ลิตหรือตัวแทน

จ าหน่าย ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ อีกทัง้มีความสามารถในการเจรจาตอ่รอง การตรวจสอบคณุภาพให้

ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด และสอดคลอ้งกบัการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

(1.3) การก่อสรา้งโครงการ 

ตลอดช่วงอายขุองโครงการก่อสรา้ง บริษัทฯ มีหนา้ท่ีในการควบคมุคณุภาพของงานก่อสรา้ง เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของโครงการ ภายใตง้บประมาณท่ีวางแผนไวเ้พ่ือเป็นการรกัษาศกัยภาพและความสามารถในการ

แข่งขนัของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดม้ีการมอบหมาย และจดัสรรทีมงานก่อสรา้งและวิศวกรท่ีเหมาะสมส าหรบัในแต่

ละประเภทของโครงการ รวมไปถึงการรกัษาความสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูร้บัเหมารายย่อย ผูข้าย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุก

ภาคสว่น 

(1.4) การลงทนุ 

เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน บริษัทฯ สามารถเขา้ร่วมการ

ลงทุนท่ีนอกเหนือจากธุรกิจรบัเหมาโครงการแบบครบวงจรซึ่งช่วยใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัรายไดใ้นระยะยาว โดย

รูปแบบการลงทนุอาจจะเป็นในรูปแบบกิจการรว่มคา้ (Joint Venture) กบัพนัธมิตรทางธุรกิจ 

(1.5) การควบคมุการด าเนินการและการซอ่มบ ารุง  

เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของโรงงานเป็นไปไดอ้ย่างมีท่ีมีเสถียรภาพในระยะยาว บริษัทฯ มีการใหบ้ริการในส่วน

ของการควบคุมด าเนินงานและการซ่อมบ ารุงรักษา เพ่ือเป็นการรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ด าเนินงานของโรงงาน โดยเฉพาะอตุสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า และอตุสาหกรรมการผลิตเชือ้เพลิงอดัเม็ดทอริ

ไฟด ์(Torrefied Pellet) 

(1.6) บริการใหอ้ื่นๆ 

(1.6.1) การศกึษาความเป็นไปได ้

บริษัทฯ สามารถใหก้ารบริการการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการทัง้ในเชิงวิศวกรรมและเชิงพาณิชย ์

โดยประกอบไปดว้ยการศกึษาและวิเคราะหข์อ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

- การคดัสรรเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต 

- การประเมินราคาโครงการ 

- การศกึษาเสถียรภาพในการด าเนินโครงการและความเป็นไปไดเ้ชิงเศรษฐศาสตร ์

- การจดัการดา้นการเงิน 

- การส ารวจตลาด 

- การออกแบบระบบอ านวยความสะดวก   

- การวางแผนกระบวนการใหม้ีประสิทธิภาพสงูสดุ 

- กฏหมายและขอ้บงัคบั 
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(1.6.2) สิทธิบตัรและใบอนญุาต 

 บริษัทฯ ไดซ้ือ้กิจการบริษัทแบลค็วดูเทคโนโลยี (Blackwood Technology) ซึง่เป็นเจา้ของเทคโนโลยีการ

ผลิตเชือ้เพลิงอัดเม็ดทอริไฟด์ จากการร่วมมือกันกับบริษัทดังกล่าว ท าใหบ้ริษัทฯ สามารถใหบ้ริการ

รบัเหมาโครงการแบบครบวงจรพรอ้มกบัการใหบ้ริการดา้นสิทธิบตัรและเทคโนโลยีของกระบวนการผลิต 

ซึง่ช่วยใหบ้ริษัทฯ มีแหลง่รายไดท่ี้หลากหลายมากย่ิงขึน้ 

(1.6.3) การจดัการดา้นการเงินและผูร้บัซือ้ผลิตภณัฑ ์

ดว้ยเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในงานรบัเหมาโครงการแบบครบวงจรและประสบการณก์ารลงทนุท่ี

ผ่านมาท าใหบ้ริษัทมีความสามารถในการจดัหาผูร้บัซือ้ผลิตภัณฑ ์และการจัดการดา้นการเงินส าหรบั

โครงการตา่งๆ 

(1.6.4) การจดัการดา้นวตัถดุิบ 

ร่วมกันกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ท าใหบ้ริษัทฯ สามารถจัดการหาวัตถุดิบส าหรับการผลิต

พลงังานชีวมวลได ้

(2.)  แบบจ าลองธุรกิจ 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไดพ้ฒันารูปแบบธุรกิจอย่างต่อเน่ือง นอกเหนือจากการใหบ้ริการดา้นรบัเหมา

โครงการแบบครบวงจร โดยการเพ่ิมโอกาสในการมีสว่นรวมในธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ ซึง่เป็นการกระจายแหลง่รายไดท่ี้

นอกเหนือจากการใหบ้ริการดา้นการรบัเหมาโครงการแบบครบวงจร 

(2.1) ธุรกิจรบัเหมาโครงการแบบครบวงจร 

ธุรกิจรับเหมาโครงการแบบครบวงจรเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญและไดร้บัความ

ไวว้างใจจากเจา้ของโครงการในการพฒันาโครงการต่างๆ มาเป็นระยะเวลานาน เมื่อเปรียบเทียบกบัรูปแบบ

ธุรกิจอื่น ธุรกิจรบัเหมาโครงการแบบครบวงจรนี ้บริษัทจะไดร้บัเงินรบัลว่งหนา้ (Down Payment) จากเจา้ของ

โครงการ เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนเบือ้งตน้ในการเริ่มด าเนินงานรบัเหมาโครงการ 

(2.2) ธุรกิจสมัปทาน (Build-Operation—Transfer Contract) 

เพ่ือเป็นการกระจายแหลง่รายไดข้องบริษัทฯ บริษัทฯ ไดร้่วมลงทนุในธุรกิจสมัปทานในโครงการที่เก่ียวขอ้งกบั

การผลิตพลงังานไฟฟ้า ท าใหบ้ริษัทฯ ไดข้ยายการใหบ้ริการที่หลากหลายมากย่ิงขึน้ อนัประกอบไปดว้ย บริการ

รบัเหมาโครงการแบบครบวงจร การลงทุน การควบคมุการด าเนินงานและการซอ่มบ ารุง รูปแบบธุรกิจนีท้  าให้

บริษัทฯ มีแหล่งรายไดท่ี้เพ่ิมมากขึน้ อีกทัง้เป็นรายไดใ้นระยะยาวนอกจากนี ้หากเปรียบเทียบกบัการท าธุรกิจ

รบัเหมาโครงการแบบครบวงจร การท าธุรกิจในรูปแบบนีท้  าใหบ้ริษัทฯ มีความสามารถในการเขา้รว่มโครงการ

ขนาดใหญ่ได ้

(2.3) ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงัชีวมวล 

ตามแผนพฒันาธุรกิจใหมน่ัน้ บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นโอกาสจากความตอ้งการในการใชพ้ลงังานทดแทนท่ีเพ่ิมมาก

ขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงพลงังานชีวมวล บริษัทฯ จึงไดม้ีการพัฒนารูปแบบการท าธุรกิจเก่ียวพลงังานชีวมวล 
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ตามการเพ่ิมขึน้ของความตอ้งการใชพ้ลังงานหมนุเวียน (Renewable Energy) ในตลาดโลก ซึ่งรูปแบบการท า

ธุรกิจดงักล่าวท าใหบ้ริษัทฯ สามารถขยายขอบเขตการใหบ้ริการนอกเหนือจากการรบัเหมาโครงการแบบครบ

วงจร อนัประกอบไปดว้ยการศึกษาความเป็นไปไดโ้ครงการ  การลงทุน การควบคุมด าเนินการและการซ่อม

บ ารุง สิทธิบตัรและใบอนุญาต การจดัหาผูซ้ือ้สินคา้และผลิตภณัฑ ์และการจดัหาแหลง่วตัถดุิบส าหรบัการผลติ

พลงังานชีวมวลใหก้บัโครงการ ตามท่ีไดอ้ธิบายรายละเอียดไวใ้นบทแผนธุรกิจใหม่ของบริษัท บริษัทฯ มีความ

ตัง้ใจท่ีจะขยายรูปแบบธุรกิจนีเ้พ่ือกระจายรายไดข้องบริษัททัง้จาก การรบัโครงการแบบครบวงจร การควบคมุ

การด าเนินการและการซอ่มบ ารุง รายไดจ้ากการลงทนุและสว่นแบ่งของผลก าไร 

(3.) กลุม่เป้าหมาย 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทฯ พฒันาองคค์วามรูแ้ละประสบการณด์า้นวิศวกรรมอย่างตอ่เน่ือง โดยมุง่เนน้ท่ีจะ

รกัษาเสถียรภาพทางธุรกิจดว้ยการมีสว่นร่วมในหลากหลายกลุม่อตุสาหกรรม อนัไดแ้ก่ 

(3.1) กลุม่อตุสาหกรรมปิโตรเคมี  

 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีความตอ้งการไดร้บับริการรับเหมาโครงการแบบครบวงจรท่ีมีคุณภาพสูง ซึ่ง

บริษัทฯ มีความรู ้ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมนี ้จึงท าใหบ้ริษัทฯ สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ภายใตข้อ้ก าหนดตา่งๆ ของโครงการไดเ้ป็นอย่างดี 

(3.2) กลุม่อตุสาหกรรมการผลิตพลงังาน 

ในกลุม่อตุสาหกรรมการผลิตพลงังาน บริษัทฯ ไมเ่พียงแตใ่หบ้ริการในส่วนของการรบัเหมาโครงการแบบครบ

วงจร แต่บริษัทฯ ยังคงมีการลงทุนภายใตส้ัญญาสัมปทาน ซึ่งช่วยใหบ้ริษัทฯ มีรายไดท่ี้หลากหลายจาก

สญัญาสมัปทาน และเป็นการกระจายการลงทุน ส  าหรบัโครงการขนาดใหญ่บริษัทฯ ไดม้ีการรวมกลุ่มและ

ท างานรว่มกนักบัพนัธมิตรทางการลงทนุในฐานะผูร้ว่มทนุ 

(3.3) กลุม่อตุสาหกรรมพลงังานหมนุเวียน 

พลังงานหมุนเวียนเป็นหนึ่งในแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาสจากความ

ตอ้งการท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ เช่ือว่าการด าเนินธุรกิจในกลุ่มพลงังานหมุนเวียนท าใหบ้ริษัทฯ มี

ศกัยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีความตัง้ใจท่ีจะส่งเสริมธุรกิจนี ้เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงดา้นการเงิน

ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไดพ้ฒันาโรงงานผลิตเชือ้เพลิงชีวมวลในกลุม่ประเทศอาเซียน

และไดม้ีการศกึษาคน้ควา้เพ่ือขยายกิจการไปยงักลุม่ประเทศอื่นตอ่ไป 

5.1.2. รายชือ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกจิการร่วมค้า  

ที ่ ชื่อบริษัท 
สัดส่วนการ
ถอืหุ้นโดย
บริษัทฯ (%) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.  บรษัิท ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) สาขา ฟิลปิปินส ์ 100 รบัเหมาก่อสรา้งและวิศวกรรมบรกิาร 
2.  TTCL Malaysia Sdn. Bhd. 100 รบัเหมาก่อสรา้งและวิศวกรรมบรกิาร 
3.  บรษัิท ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) สาขา กาตาร ์ 100 รบัเหมาก่อสรา้งและวิศวกรรมบรกิาร 
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ที ่ ชื่อบริษัท 
สัดส่วนการ
ถอืหุ้นโดย
บริษัทฯ (%) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

4.  TTCL Power Holdings Pte. Ltd. 94 ลงทนุในธุรกิจไฟฟา้และพลงังาน 
5.  TTCL New Energy Pte. Ltd. 100 ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 
6.  TTCL Solar Power Pte. Ltd. 100 ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 
7.  TTCL Coal Power Pte. Ltd. 100 ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 
8.  TTCL LNG Power Pte. Ltd. 100 ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 
9.  JSM Power Pte. Ltd. 100 ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 
10.  BKB Power Pte. Ltd. 100 ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 
11.  Toyo Thai Power Myanmar Co., Ltd. 43 ผลติกระแสไฟฟา้เพื่อจ าหนา่ย 
12.  TTCL Power Myanmar Co., Ltd. 100 ผลติกระแสไฟฟา้เพื่อจ าหนา่ย 
13.  Global New Energy Japan Co., Ltd. 100 รบับ ารุงรกัษาโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์
14.  Global New Energy Tsuno Co., Ltd. 100 ผลติกระแสไฟฟา้เพื่อจ าหนา่ย 
15.  TMSP Sdn. Bhd. 100 รบัเหมาก่อสรา้งและวิศวกรรมบรกิาร 
16.  TTCL Bio Company Pte. Ltd. 100 ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 
17.  Ha Tien Energy Corporation 100 ผลติพลงังานชีวมวลอดัเม็ดสขีาว 
18.  TTBT Company Limited 100 ผลติพลงังานชีวมวลอดัเม็ดสดี  า 
19.  TTCL Myanmar Engineering&Construction 

Co., Ltd. 
99 รบัเหมาก่อสรา้งและวิศวกรรมบรกิาร 

20.  TTCL Vietnam Corporation Limited 93.34 รบัเหมาก่อสรา้งและวิศวกรรมบรกิาร 
21.  ToyoThai-Myanmar Corporation Co., Ltd. 90 รบัเหมาก่อสรา้งและวิศวกรรมบรกิาร 
22.  บรษัิท ไบโอ แนชเชอรลั เอ็นเนอรย์ี จ ากดั 70 บรกิารดา้นการพฒันาพลงังานทดแทน 
23.  Blackwood Technology B.V. 51 เจ้าของสิทธิบัตรด้านการผลิตเชื ้อเพลิง 

Torrefied Pellet 
24.  บรษัิท โกลบอล นิว เอ็นเนอรย์ี จ ากดั 40 พลงังานทดแทน 
25.  TTCL Gas Power Pte. Ltd. 40 ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 
 

5.1.3. แนวโน้มธุรกจิ  

ตามแผนพัฒนาธุรกิจใหม่นัน้ บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นโอกาสจากความตอ้งการในการใชพ้ลงัานงานทดแทนท่ี

เพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงพลังงานชีวมวล บริษัทฯ จึงไดม้ีการพัฒนารูปแบบการท าธุรกิจเก่ียว

พลังงานชีวมวล ตามการเพ่ิมขึน้ของความต้องการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ใน

ตลาดโลก ซึง่รูปแบบการท าธุรกิจดงักล่าวท าใหบ้ริษัทฯ สามารถขยายขอบเขตการใหบ้ริการนอกเหนือจาก

การรบัเหมาโครงการแบบครบวงจร อนัประกอบไปดว้ยการศกึษาความเป็นไปไดโ้ครงการ  การลงทุน การ

ควบคมุด าเนินการและการซอ่มบ ารุง สิทธิบตัรและใบอนญุาต การจดัหาผูซ้ือ้สินคา้และผลิตภณัฑ ์และการ
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จัดหาแหล่งวตัถุดิบส าหรบัการผลิตพลังงานชีวมวลใหก้ับโครงการ โดยบริษัทฯ มีความตัง้ใจท่ีจะขยาย

รูปแบบธุรกิจนีเ้พ่ือกระจายรายไดข้องบริษัทฯ ทั้งจากการรับโครงการแบบครบวงจร การควบคุมการ

ด าเนินการและการซอ่มบ ารุง รายไดจ้ากการลงทนุและสว่นแบ่งของผลก าไร 

5.2. ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด พร้อมค าอธิบาย
และการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาส
ล่าสุดตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัทฯ 

5.2.1. งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2562 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2563 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์       

สินทรัพยห์มุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 987.21 5.10 4,959.66 30.49 1,777.18 12.82 
เงินลงทนุชั่วคราว 0.08 0.00 5.28 0.03 5.28 0.04 
ลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั - - 23.44 0.14 20.40 0.15 
ลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ - กิจการอ่ืน 1,634.05 8.44 1,735.76 10.67 1,815.96 13.09 
ลกูหนีจ้ากการบรหิารงานโรงไฟฟา้ 215.81 1.11 - - 0.27 0.00 
ลกูหนีต้ามขอ้ตกลงสมัปทานบรกิารทีถ่ึงก าหนดรบั
ช าระในหนึ่งปี 

162.98 0.84 - - - - 

ลกูหนีค้า่ก่อสรา้งตามสญัญาที่ยงัไมไ่ดเ้รยีกเก็บ 
(สินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา) - สทุธิ - กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

1.51 0.01 0.05 <0.01 0.03 0.00 

ลกูหนีค้า่ก่อสรา้งตามสญัญาที่ยงัไมไ่ดเ้รยีกเก็บ 
(สินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา) - สทุธิ - กิจการอ่ืน 

2,168.45 11.20 4,275.58 26.28 4,140.21 29.85 

ลกูหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั - - 7.87 0.05 7.11 0.05 
ลกูหนีอ่ื้น - กิจการอ่ืน 9.99 0.05 20.97 0.13 21.45 0.15 
สินคา้คงเหลือ - - - - 22.92 0.17 
งานระหวา่งก่อสรา้ง - กิจการอ่ืน 5,398.74 27.89 1,356.99 8.34 1,452.84 10.48 
เงินจา่ยลว่งหนา้ใหผู้ร้บัเหมาชว่ง - กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 0.43 0.00 0.71 0.01 

เงินจา่ยลว่งหนา้ใหผู้ร้บัเหมาชว่ง - กิจการอ่ืน 204.42 1.06 109.94 0.68 90.51 0.65 
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัที่ถึงก าหนดรบั
ช าระในหนึ่งปี 

1.53 0.01 1.53 0.01 20.53 0.15 

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการอ่ืนที่ถึงก าหนดรบัช าระในหนึ่ง
ปี 

535.75 2.77 253.98 1.56 199.69 1.44 

ดอกเบีย้คา้งรบัจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที่เก่ียวขอ้ง
กนั 

0.17 0.00 0.14 0.00 0.80 0.01 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2562 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2563 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จา่ย 500.16 2.58 701.02 4.31 628.76 4.53 
ภาษีซือ้รอเรยีกคืน 192.54 0.99 91.80 0.56 96.10 0.69 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 82.18 0.42 28.26 0.17 52.83 0.38 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 12,095.58 62.48 13,572.70 83.43 10,353.60 74.66 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
ลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ - กิจการอ่ืน 165.12 0.85 144.66 0.89 172.51 1.24 
เงินฝากสถาบนัการเงินที่ใชเ้ป็นหลกัค า้ประกนั 129.86 0.67 - - 0.87 0.01 
เงินประกนัผลงาน 3.85 0.02 3.11 0.02 3.66 0.03 
เงินลงทนุที่จะถือไวจ้นครบก าหนด - - 0.06 <0.01 0.31 <0.01 
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั - สทุธิ 6.11 0.03 4.58 0.03 3.05 0.02 
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการอ่ืน 278.76 1.44 464.77 2.86 491.31 3.54 
ลกูหนีต้ามขอ้ตกลงสมัปทานระยะยาว 4,733.20 24.45 - - - - 
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม - สทุธิ 244.36 1.26 - - - - 
เงินลงทนุในการรว่มคา้ - สทุธิ 12.25 0.06 1,423.67 8.75 1,462.55 10.55 
เงินลงทนุทั่วไป - สทุธิ 726.38 3.75 - - - - 
วสัดสุ  ารองคลงั 181.01 0.93 - - - - 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์- สทุธิ 353.12 1.82 256.25 1.58 554.25 4.00 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้- สทุธิ - - - - 317.92 2.29 
คา่ความนิยม - - - - 177.97 1.28 
สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน - สทุธิ 26.36 0.14 20.38 0.13 22.15 0.16 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 360.17 1.86 349.46 2.15 277.35 2.00 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 44.21 0.23 28.17 0.17 30.45 0.22 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 7,264.75 37.52 2,695.11 16.57 3,514.33 25.34 
       
รวมสินทรัพย ์ 19,360.33 100.00 16,267.81 100.00 13,867.93 100.00 
       
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้       

หนีสิ้นหมุนเวียน       
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,718.94 8.88 1,270.00 7.81 1,220.00 8.80 
เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั - - 1.38 0.01 2.98 0.02 
เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการอ่ืน 1,076.14 5.56 1,070.80 6.58 1,717.07 12.38 
เจา้หนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั - - 0.15 <0.01 0.03 <0.01 
เจา้หนีอ่ื้น - กิจการอ่ืน 40.06 0.21 51.85 0.32 68.84 0.50 
เงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี
จากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 

363.44 1.88 - - 24.08 0.17 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่ง
ปีจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 

- - - - 49.64 0.36 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2562 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2563 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี - สทุธิ 

- - - - 46.95 0.34 

หุน้กูท้ี่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สทุธิ - - 2,399.16 14.75 1,074.97 7.75 
เงินประกนัผลงานผูร้บัเหมาชว่ง 204.88 1.06 199.05 1.22 204.09 1.47 
ประมาณการคา่ประกนัความเสียหาย 44.92 0.23 52.99 0.33 59.38 0.43 
ตน้ทนุงานก่อสรา้งคา้งจา่ย 4,027.40 20.57 5,232.09 32.16 4,131.21 29.79 
เงินรบัลว่งหนา้จากลกูคา้ตามสญัญากอ่สรา้ง - 
กิจการอ่ืน 

1,705.48 8.81 841.57 5.17 423.04 3.05 

รายไดค้า่ก่อสรา้งรบัลว่งหนา้ - กิจการอ่ืน 10.80 0.06 64.57 0.40 138.08 1.00 
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 3.88 0.02 16.09 0.10 24.62 0.18 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 184.55 0.95 116.86 0.72 152.24 1.10 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 198.69 1.03 113.96 0.70 181.09 1.31 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,534.27 49.25 11,430.51 70.26 9,518.32 68.64 
       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
เงินกูย้ืมระยะยาว - สทุธิ 1,882.09 9.72 - - 60.21 0.43 
หนีส้ินตามสญัญาเชา่ - สทุธิ - - - - 286.14 2.06 
หุน้กู ้- สทุธิ 4,568.10 23.60 2,172.58 13.36 1,099.05 7.93 
รายไดร้อการรบัรู ้ 133.04 0.69 126.59 0.78 126.28 0.91 
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 108.43 0.56 1.39 0.01 2.95 0.02 
เจา้หนีเ้งินปันผลของหุน้บรุมิสิทธิ - - - - 28.80 0.21 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 137.56 0.71 209.18 1.29 161.51 1.16 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 6,829.22 35.27 2,509.74 15.43 1,764.95 12.73 
       
รวมหนี้สิน 16,363.49 84.52 13,940.25 85.69 11,283.26 81.36 
       

ส่วนของผู้ถือหุน้       
ทนุจดทะเบียน 896.00 4.63 896.00 5.51 896.00 6.46 
       
ทนุที่ออกและช าระแลว้ 616.00 3.18 616.00 3.79 616.00 4.44 
สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 3,285.76 16.97 3,285.76 20.20 3,285.76 23.69 
ก าไรสะสม       

จดัสรรแลว้ - ส  ารองตามกฎหมาย 56.00 0.29 56.00 0.34 56.00 0.40 
ยงัไมจ่ดัสรร 13.31 0.07 (402.72) (2.48) (234.82) (1.69) 

สว่นเกินทนุจากการใหหุ้น้พนกังาน 23.19 0.12 23.19 0.14 23.19 0.17 
สว่นต า่จากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการถือหุน้ใน
บรษัิทยอ่ย 

(1,214.27) (6.27) (1,214.27) (7.46) (1,214.27) (8.76) 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2562 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2563 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ (265.56) (1.37) (535.44) (3.29) (558.85) (4.03) 
หุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทนุ 499.52 2.58 499.52 3.07 499.52 3.60 
สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (17.11) (0.09) (0.49) <(0.01) 111.69 0.81 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 2,996.85 15.48 2,327.56 14.31 2,584.66 18.64 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 19,360.33 100.00 16,267.81 100.00 13,867.93 100.00 

 

5.2.2. การวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
(1) ผลการด าเนินงาน 
รายได ้

รายไดใ้นงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ลดลง 2,119.22 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 20.29 จากงวด

ปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากโครงการก่อสรา้งหลักท่ีไดร้ับในปี 2561 จะ

สามารถรบัรูร้ายไดใ้นปี 2562 เป็นตน้ไป 

รายไดใ้นงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมขึน้ 2,169.07 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 26.04 จาก

งวดปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากโครงการขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและ

ตา่งประเทศมีความคืบหนา้ในการก่อสรา้งระหวา่งงวด 

รายไดใ้นงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลดลง 3,627.55 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 34.55 จากงวด

ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีสาเหตหุลกัมาจากโรคระบาด Covid-19 ไดส้่งผลกบัธุรกิจทั่วโลกรวมถงึ

ประเทศไทยซึ่งไดส้่งผลต่อชั่วโมงการท างานของหลายโครงการ นอกจากนีเ้ครื่องจักรหลักบางส่วนไม่

สามารถท่ีจะขนส่งจากประเทศตน้ทางได ้จึงท าใหม้ีผลกระทบต่อการติดตัง้เครื่องจกัรในบางโครงการ และ

เป็นสาเหตใุหก้ลุม่อตุสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้ามีการชะลอการลงทนุปี 2562 

ต้นทุน  

ตน้ทนุในงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ลดลง 1,165.86 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 12.15 จากงวด

ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการก่อสรา้งและใหบ้ริการ 

ตน้ทนุในงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมขึน้ 675.77 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8.02 จากงวดปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้ากการก่อสรา้งและใหบ้ริการ 

ตน้ทนุในงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลดลง 3,207.63 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 35.22 จากงวด

ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการก่อสรา้งและใหบ้ริการ

ตามเหตผุลทางดา้นโรคระบาด Covid-19  
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารในงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพ่ิมขึน้ 1,308.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย

ละ 137.15 จากงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

ของโครงการ Lao’s Rock Salt Processing 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารในงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมขึน้ 59.12 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

2.61 จากงวดปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของการตัง้ค่าเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญ ภาระผูกพันดา้นผลประโยชนข์องพนักงาน ค่าใชจ้่ายในการประมูลงาน และค่าใชจ้่ายท่ี

เก่ียวกบัการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัท TTGP และ TTPMC 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารในงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ลดลง 1,308.12 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย

ละ 56.36 จากงวดปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงในเงินเดือนและ

ผลประโยชนข์องพนกังาน ภาระผกูพนัดา้นผลประโยชนข์องพนกังาน คา่เดินทาง คา่รบัรอง และคา่ใชจ้่ายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายเงินลงทนุ 

ก าไรสุทธิ 

ก าไรสทุธิ (ขาดทุน) ในงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 เท่ากบั (2,009.76) ลา้นบาท (188.77) ลา้นบาท และ 204.44 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไร

สทุธิเท่ากบัรอ้ยละ (24.13) รอ้ยละ (1.80) และรอ้ยละ 2.98 ตามล าดบั โดยถงึแมว้่าในปี 2563 บริษัทฯ จะ

มีรายไดท่ี้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญจากโรคระบาด Covid-19 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถควบคุม

ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายในการบริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จงึสามารถท าก าไรไดใ้นช่วงเวลาดงักลา่ว 

(2) ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย ์

สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ลดลง 4,504.62 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 18.88 จาก ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของโครงการ Lao’s Rock Salt 

Processing ประกอบกบับริษัทฯ ไดม้ีการช าระคืนหุน้กูแ้ละเงินกูยื้มระยะสัน้แก่สถาบนัการเงินในระหว่าง

งวด 

สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 3,092.52 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 15.97 จาก ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 25601 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากงานระหว่างก่อสรา้ง – กิจการอื่น ลดลงเน่ืองจากบริษัทฯ ไดน้  า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 เรื่องรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้มาใช ้ซึ่งมีผลต่อการ

บันทึกบัญชีส าหรับการรับรูร้ายไดข้องงานก่อสรา้งและลูกหนีต้ามข้อตกลงสัมปทานระยะยาวลดลง 

เน่ืองจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัท TTGP 
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สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ลดลง 2,399.88 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 14.75 จาก ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 3,182 ลา้นบาท 

เน่ืองจากการจ่ายคืนหุน้กูจ้  านวน 2,400 ลา้นบาท ในเดือนพฤษภาคม 

หนีส้ิน 

หนีส้ิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ลดลง 3,406.57 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 17.23 จาก ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการบริษัทฯ ไดม้ีการช าระคืนหุน้กูแ้ละเงินกูยื้มระยะสัน้แก่สถาบนั

การเงินในระหวา่งงวด 

หนีส้ิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 2,423.24 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 14.81 จาก ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง จากการจ าหน่ายเงิน

ลงทนุในบริษัท TTGP 

หนีส้ิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ลดลง 2,656.99 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 19.06 จาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการจ่ายคืนหุน้กูจ้  านวน 2,400 ลา้นบาท ในเดือนพฤษภาคม 

ส่วนของผู้ถอืหุน้ 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ลดลง 1,098.05 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 26.82 จาก ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของโครงการ Lao’s Rock 

Salt Processing 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 669.29 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 22.33 จาก ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการท่ีบริษัทฯ มีผลการด าเนินการท่ีขาดทุนจากการตัง้คา่

เผ่ือหนีส้งสยัจะสูญของโครงการในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อขาดทุนสะสมในส่วนท่ียังไม่ได้

จดัสรร 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เพ่ิมขึน้ 257.10 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.05 จาก ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการที่บริษัทย่อยมีการเสนอขายหุน้บุริมสิทธิ และผลก าไร

จากการด าเนินงานระหวา่งปี 

5.2.3. ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัทฯ  

(1) ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง (COVID-19) และ ความเส่ียงจาก
การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก 

การแพร่ระบาดไปทั่วโลกของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา หรือ โควิด-19 (COVID-19) ท่ีผูป่้วยอาจมีอาการ

ตัง้แต่ขัน้เล็กนอ้ยถึงรุนแรง ท าใหร้ฐับาลของประเทศต่างๆ ตอ้งบงัคบัใชม้าตรการเพ่ือควบคุมการระบาด

ของโรค เช่น การปิดพืน้ท่ี จ ากดัการเดินทาง (Lockdown) ก าหนดเวลาหา้มออกจากเคหสถาน (Curfew) 

ก าหนดประเภทของธุรกิจและระยะเวลาหรือรูปแบบท่ีอนญุาตใหด้  าเนินกิจกรรมได ้(New Normal) รวมถึง

ออกขอ้บงัคบัและรณรงคใ์หป้ระชาชนสวมหนา้กากอนามยั เวน้ระยะห่าง ท ากิจกรรมนอกบา้นเท่าท่ีจ าเป็น 
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(Social Distancing)  และก าหนดระยะเวลากักตวัส าหรบับุคคลท่ีมาจากพืน้ท่ีเสี่ยง (State Quarantine)  

ซึง่สง่ผลกระทบอย่างมากตอ่ผูค้น สงัคม กิจกรรมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก   

การแพร่ระบาดท่ียังคงยืดเยือ้มาจนถึงปัจจุบันส่งผลใหเ้ศรษฐกิจโลกยังไม่ฟ้ืนตัวกลบัสู่ระดบัเดิม หลาย

ประเทศยงัไม่สามารถควบคมุการระบาดได้หรือเกิดการระบาดระลอกใหม่ ท าใหต้อ้งใชม้าตรการควบคุม

และเฝ้าระวงัท่ีเขม้งวดมากขึน้ โดยในส่วนของผลกระทบต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จาก

มาตรการเพ่ือควบคมุการระบาดของโรคนัน้ ท าใหก้ารเคลื่อนยา้ยแรงงานเพ่ือไปปฏิบตัิงานยงัโครงการใน

ต่างประเทศตอ้งถูกระงับไวช้ั่ วคราวหรือต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมากขึน้ เน่ืองจากตอ้งปฏิบัติตาม

มาตรการคดักรองโรคและเขา้กกัตวัท่ี State Quarantine ก่อนจะไดร้บัอนญุาตใหผ้่านเขา้ประเทศ 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดพิ้จารณาก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดภายในพืน้ท่ีท างานและ

โครงการก่อสรา้ง รวมถงึติดตามสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคอย่างใกลชิ้ด เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษัทฯ จะ

มีขอ้มลูเพียงพอส าหรบัการปรบัแผนการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งตอ่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ความเสี่ยงด้านรายได้จากธุรกิจ EPC และ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความพอเพียงของ
เงนิทุน 

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา หรือ โควิด-19 (COVID-19) ส่งผลใหกิ้จกรรมทาง

ธุรกิจลดลง เศรษฐกิจหดตัวและการตัดสินใจลงทุนเพ่ือก่อสรา้งหรือปรับปรุงโรงงานในอุตสาหกรรม

ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกคา้หลักดา้นการให้บริการออกแบบ จัดซือ้จัดหา และ

รบัเหมาก่อสรา้งของบริษัทฯ ลดลง การแข่งขนัในการประมลูงานเพ่ิมขึน้ ท าใหร้ายไดจ้ากธุรกิจก่อสรา้งและ

ใหบ้ริการ (EPC) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีคาดการณไ์วแ้ละอาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนในอนาคต  ดงันัน้  

บริษัทฯ จึงไดป้รับแผนธุรกิจให้สอดรับกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยจะเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจ

พลงังาน พลงังานทดแทน และพลงังานชีวมวลท่ีจะเป็นการลงทุนร่วมกับบริษัทพันธมิตร โดยบริษัทฯ จะ

ยงัคงมีรายไดจ้ากการออกแบบ จดัหา และก่อสรา้ง (EPC) โครงการเหลา่นีด้ว้ย    

(3) ความเสี่ยงทีเ่กดิขึน้ใหม่ (Emerging Risks) 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 (COVID-19) ตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2563 ไดส้่งผล

กระทบในวงกวา้งต่อสังคมและเศรษฐกิจ มาตรการต่างๆ  ท่ีรัฐบาลของแต่ละประเทศใชเ้พ่ือยับยั้งการ

ระบาด สง่ผลใหก้ารด าเนินชีวิตของผูค้นเปลี่ยนไป ก่อเกิดเป็นวิถีชีวิตรูปแบบใหมห่ลงัการแพรร่ะบาด (New 

Normal) ซึง่มีผลกระทบและภยัคกุคามใหม่ๆ  ท่ีตอ้งเฝา้ระวงั  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดพิ้จารณาความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ใหมจ่ากการเปลี่ยนแปลงของสงัคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดลอ้มท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลกในช่วง 3-5 ปี ขา้งหนา้จากผลการส ารวจของ World 

Economic Forum Report 2021 และมีความเห็นว่าความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ ้นและเ ก่ียวข้องกับการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ คือ ความเสี่ยงจากวิกฤติหนี ้ความเสี่ยงจากความลม้เหลวของความมั่นคงปลอดภยั

ทางไซเบอร ์และ ความเสี่ยงจากความขดัแยง้ระหวา่งรฐั   
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บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความเสี่ยงดงักล่าว และไดร้ะบุไวใ้นทะเบียนความเสี่ยงขององคก์ร เพ่ือใหแ้น่ใจว่า

จะสามารถเฝา้ระวงัและดแูลควบคมุไดอ้ย่างทนัเหตกุารณ ์หากความเสี่ยงดงักลา่วไดเ้กิดขึน้จริงในอนาคต 

5.3. ประมาณการทางการเงนิในปี ปัจจุบัน โดยระบุถงึข้อสมมตฐิานทางการค้าเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม 
และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ (ถ้า
มี)  

 -ไมม่ี- 

5.4. รายชือ่ผู้บริหารและรายชือ่ผู้ถอืหุน้ 10 รายแรก ณ วันทีปิ่ดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้ 
(ก) รายชือ่กรรมการ ณ วันที ่19 มีนาคม 2564 

ที ่ รายชือ่กรรมการ ต าแหน่ง 
1.  นายทิวา จารกึ ประธานกรรมการบรษัิท 
2.  นายฮิโรโนบ ุอิรยิา กรรมการบรษัิท 
3.  นางนิจพร จรณะจิตต ์ กรรมการบรษัิท 
4.  ดร.เซอิจิ อิทาครุะ กรรมการบรษัิท 
5.  นายทาค ุอิมาอิ กรรมการบรษัิท 
6.  นายเอจิ ฮากิวารา กรรมการบรษัิท 
7.  รอ้ยต ารวจโทศิวะรกัษ์ พินิจารมณ ์ กรรมการอิสระ 
8.  ดร.รวิโซ นางาโอคะ กรรมการอิสระ 
9.  นายสวุิทย ์มโนมยัยานนท ์ กรรมการอิสระ 

 
 

(ข) รายชือ่ผู้ถอืหุน้ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที ่19 มีนาคม 2564 
ที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนการถอืหุน้ (%) 
1.  SOJITZ CORPORATION 56,000,000 9.09 

2.  นายศกัดิช์ยั ศกัดิช์ยัเจรญิกลุ 52,250,000 8.48 

3.  Mr.Hironobu Iriya  40,516,134 6.58 
4.  บรษัิท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท ์จ ากดั 38,634,900 6.27 

5.  DAIWA CAPITAL MARKETS SINGAPORE 
LIMITED 

30,800,000 
5.00 

6.  นายสเุทพ พฒันสนิ 17,150,000 2.78 
7.  นายเจียรนยั เลศิรชัตก์ลุ 16,993,100 2.76 
8.  นางสาวสรุตันา ตฤณรตนะ 16,179,488 2.63 
9.  บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 14,969,302 2.43 

10.  นางสาวกรรติกา ตนัธุวนิตย ์ 9,558,041 1.55 
รวมทั้งหมด 293,050,965 47.57 
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5.5. ข้อมูลอืน่ทีอ่าจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (ถ้ามี)  

-ไมม่ี- 

6. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย่วกับความเพยีงพอของเงนิทุนหมุนเวียน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแหล่งเงินทุนจากการกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงิน 

และการออกจ าหน่ายหุน้กูใ้หแ้ก่นกัลงทุนเพียงพอ เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัทฯ อีกทัง้ บริษัทฯ 

คาดวา่จะไดร้บัเงินจากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน TTLP เพ่ือน ามาใชเ้ป็นเงินลงทนุในสว่นของโครงการฯ  

ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าการเขา้ท ารายการในครัง้นีจ้ะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสภาพคล่องและ

ฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ 

7. คดหีรือข้อเรียกร้องส าคัญทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 

บริษัทฯ มีคดีหรือขอ้เรียกรอ้งท่ีมีสาระส าคญัซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการท่ีมีจ านวนสูงกว่ารอ้ยละ 5 ของ

สว่นของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

7.1. วนัท่ี 11 กนัยายน 2562 บริษัทรบัเหมาช่วงแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซียไดย่ื้นฟ้องบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ

กลุ่มกิจการ โดยบริษัทผู้รับเหมาช่วงอ้างว่าบริษัทย่อยดังกล่าวผิดสัญญาและยกเลิกสัญญาว่าจ้าง

ผูร้บัเหมาช่วง เป็นเหตุใหบ้ริษัทรบัเหมาช่วงดงักล่าวไดร้บัความเสียหาย โดยบริษัทรบัเหมาช่วงฟ้ องรอ้ง

เรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนดงัต่อไปนี ้(ก) ค่างานเป็นจ านวนเงิน 142.43 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (คิดเป็นเงิน

ไทยประมาณ 1,058.14 ลา้นบาท) และคา่เสียหายอื่นๆ ตามแตท่ี่อนญุาโตตลุาการเห็นสมควร (ข) คา่ความ

เสียหายทั่วไปท่ีเกิดขึน้จากการท่ีบริษัทย่อยดงักล่าวผิดสญัญาและยกเลิกสญัญาว่าจา้งผูร้บัเหมาช่วง (ค) 

ดอกเบีย้จากคา่เสียหายท่ีไดร้บั และ (ง) ตน้ทนุอื่นๆ และคา่ธรรมเนียมธนาคาร ส  าหรบัการออกหลกัประกนั 

เป็นจ านวนเงิน 14.92 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 111.25 ลา้นบาท) 

อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยดงักลา่วไดย่ื้นค าคดัค้านค ารอ้งและขอ้เรียกรอ้งแยง้ โดยเรียกรอ้งค่าเสียหายเป็น

จ านวนเงินดงัต่อไปนี ้(ก) ค่าใชจ้่ายซึ่งบริษัทย่อยดงักล่าวออกแทนผูร้บัเหมาช่วงเป็นจ านวน 11.80 ลา้น

เหรียญริงกิตมาเลเซีย (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 87.69 ลา้นบาท) (ข) ค่าซ่อมแซมความช ารุดบกพรอ่งของ

งานก่อสรา้ง ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหาย (ค) ดอกเบีย้จากค่าความเสียหายตาม (ก) และ (ข) 

และ (ง) ตน้ทนุอื่นๆ 

วนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 คณะอนุญาโตตลุาการไดเ้รียกประชุมและออกค าสั่งเพ่ือก าหนดกระบวนการและ

แนวทางใหก้บัคู่ความทัง้สองฝ่าย เมื่อวนัท่ี 27 มกราคม 2563 บริษัทรบัเหมาช่วงดงักล่าวไดย่ื้นค าฟ้องต่อ

คณะอนุญาโตตลุาการ และบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการจะย่ืนค าคดัคา้นค ารอ้งและขอ้เรียกรอ้งแยง้ในวนัท่ี 

16 มีนาคม 2563 ตามค าสั่งของคณะอนญุาโตตลุาการ 

วนัท่ี 3 ตลุาคม 2563 บริษัทฯ ไดร้บัหมายศาลจากบริษัทรบัเหมาช่วงดงักล่าว โดยไดย่ื้นฟ้องบริษัทฯ เป็น

จ าเลยต่อศาลในประเทศไทย โดยอา้งว่า บริษัทฯ ในฐานะผูค้  า้ประกนัตามสญัญาค า้ประกนัโดยบริษัทแม่ 
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โดยบริษัทรบัเหมาช่วงฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 172.30 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (คิดเป็นเงินไทย

ประมาณ 1,314.44 ลา้นบาท) พรอ้มอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 นับจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระ

เสร็จ ในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ไดย่ื้นค าใหก้ารต่อสูค้ดีต่อศาล พรอ้มกบัย่ืนค ารอ้งขอใหศ้าล

วินิจฉยัเก่ียวกบัขอบเขตอ านาจศาล ตามพระราชบญัญตัิอนญุาโตตลุาการ พ.ศ. 2545 และพระราชบญัญตัิ

จัดตัง้ศาลทรพัยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรพัยส์ินทางปัญญาและ

การคา้ระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2539 ขอใหศ้าลจ าหน่ายคดี เน่ืองจากเห็นว่าคดีมีปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบั

อ านาจศาล โดยศาลก าหนดนดัไตส่วนค ารอ้งในวนัท่ี 21 มิถนุายน 2564 

7.2. เมื่อวัน ท่ี  25 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษัท (ในฐานะผู้เ รียกร้อง) ได้ย่ืนค าเสนอข้อพิพาทต่อคณะ

อนุญาโตตุลาการฯ ในเรื่องเก่ียวกับการกระท าผิดสัญญาก่อสรา้งแบบเบ็ดเสร็จว่าดว้ยงานก่อสรา้งใน

ประเทศ งานจัดหาวัสดุในประเทศและงานจัดหาวัสดุต่างประเทศส าหรับโครงการโรงไฟฟ้ากับ  

ผูว้่าจา้งก่อสรา้งโครงการในนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั (ในฐานะผูถู้กเรียกรอ้ง) โดยกลุ่มบริษัทเรียกรอ้ง

ใหร้บัผิดชอบในเรื่อง ดงัต่อไปนี ้(ก) ค่างวดงานคา้งช าระและคา่เปลี่ยนแปลงงานพรอ้มดอกเบีย้ผิดนดัรอ้ย

ละ 12 ค  านวณถงึวนัเสนอขอ้พิพาท เป็นจ านวน 340.09 ลา้นบาท และจ านวน 21.94 ลา้นโครนสวีเดน และ

จ านวน 0.03 ลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐัฯ (ข) ดอกเบีย้ผิดนดัช าระจากจ านวนเงินท่ีคา้งช าระใน (ก) ในอตัรา

รอ้ยละ 12 ต่อปีนับแต่วนัท่ีเสนอขอ้พิพาท (ค) คืนหลกัประกันการช าระเงินล่วงหนา้และหลกัประกันการ

ปฏิบัติตามสญัญารวมถึงช าระค่าธรรมเนียมการออกหลกัประกันท่ีกลุ่มบริษัทช าระใหแ้ก่ธนาคารผูอ้อก

หลกัประกนัจ านวน 1.99 ลา้นบาท และจ านวน 0.05 ลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐัฯ และจ านวน 0.55 ลา้นโค

รนสวีเดน (ง) ค่าเสียหายจ านวน 500  ลา้นบาท (จ) ออกหนังสือรบัมอบงานอย่างมีเง่ือนไข ระบุวนัท่ีได้

ปฏิบตัิตามเง่ือนไขรบัมอบงานอย่างมีเง่ือนไขจนครบถว้น และออกหนงัสือรบัมอบงานครัง้สดุทา้ยใหแ้ก่ผู ้

เรียกรอ้ง โดยระบวุา่กลุม่บริษัทไดม้ีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขการรบัมอบงานครัง้สดุทา้ยจนครบถว้นแลว้ และ 

(ฉ) ช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของอนุญาโตตุลาการ ค่าใช้จ่ายงานธุรการของสถาบันฯ และ

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดท่ีกลุ่มบริษัทตอ้งเสียไปในกระบวนการอนุญาโตตลุาการครัง้นี ้โดยเฉพาะอย่างย่ิงแต่ไม่

จ  ากดัอยู่เพียงคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทางกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 ผูถู้กเรียกรอ้งไดย่ื้นค าคดัคา้นและขอ้เรียกรอ้งแยง้ต่อสถาบนั

อนุญาโตตลุาการฯ โดยปฏิเสธขอ้อา้งในค าเสนอพิพาทและเรียกรอ้งแยง้ใหก้ลุ่มบริษัทช าระหนีอ้นัเกิดจาก

การไม่ปฏิบตัิตามสญัญา เช่น ค่าใชจ้่ายในการแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงทรพัยส์ินและอปุกรณใ์หเ้ป็นไปตาม

สญัญา คา่เสียหายท่ีก าหนดไวล้ว่งหนา้ส าหรบัความลา่ชา้ในการก่อสรา้งและสมรรถนะของงานท่ีไม่เป็นไป

ตามท่ีรบัรอง ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการก่อสรา้งสายส่งไฟฟ้า ค่าเสียหายจากการหยุดชะงกัของธุรกิจ 

รวมทัง้คา่เสียหายและคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ เป็นจ านวน 1,611.56 ลา้นบาท 
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เม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2562 อนญุาโตตลุาการที่แตง่ตัง้โดยคูพิ่พาทแตล่ะฝ่ายไดล้งนามแต่งตัง้ประธานคณะ

อนุญาโตตุลาการ โดยคณะอนุญาโตตุลาการมีค  าสั่งอนุญาตใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมค าคดัคา้นและขอ้เรียกรอ้ง

แยง้ และใหก้ลุ่มบริษัทท าค าแกข้้อเรียกรอ้งแยง้ฉบบัเพ่ิมเติมน าส่งสถาบนัอนุญาโตตลุาการ ภายในวนัท่ี 

25 ธนัวาคม 2562  

เมื่อวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ ์2563 คณะอนุญาโตตลุาการไดก้ าหนดประเด็นขอ้พิพาทในการด าเนินกระบวนการ

พิจารณาผูเ้รียกรอ้งทัง้สองสมาชิกในฐานะสมาชิกของ Consortium มีอ านาจเรียกรอ้งใหผู้ค้ดัคา้นรบัผิด

ตามสัญญา Turnkey หรือไม่ และผูเ้รียกรอ้งหรือผูค้ัดคา้นฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดสัญญา ฝ่ายท่ีผิดสัญญา

จะตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายของอีกฝ่ายหรือไมเ่พียงใด และไดก้ าหนดนดัคูพิ่พาททัง้สองฝ่ายย่ืนบญัชี

ระบพุยานพรอ้มทัง้พยานเอกสารที่ประสงคจ์ะน ามาอา้งอิงในการด าเนินกระบวนพิจารณา ภายในวนัท่ี 24 

สิงหาคม 2563 ก าหนดวนันดัสืบพยาน วนัท่ี 30 ตลุาคม 2563 คูพิ่พาททัง้สองฝ่ายย่ืนค าแถลงการณปิ์ดคดี

ตอ่สถาบนัอนญุาโตตลุาการ ภายในวนัท่ี 7 มีนาคม 2564 โดยด าเนินการสืบพยานผูเ้รียกรอ้งและผูค้ดัคา้น

เสร็จสิน้เมื่อวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ ์2564 ขณะนีอ้ยู่ระหว่างรอทางอนุญาโตตลุาการท าส านวนปิดคดี และจะ

อา่นค าแถลงการณปิ์ดคดีชีข้าดหลงัจากการสืบพยานของโครงการในนิคมอตุสาหกรรมบางปูเสรจ็สิน้ 

7.3. เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัท (ในฐานะผู้เรียกร้อง) ได้ย่ืนค าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน

อนุญาโตตุลาการฯ ในเรื่องเก่ียวกับการกระท าผิดสญัญาก่อสรา้งแบบเบ็ดเสร็จ ว่าดว้ยงานก่อสรา้งใน

ประเทศ งานจัดหาวัสดุในประเทศและงานจัดหาวัสดุต่างประเทศส าหรับโครงการโรงไฟฟ้ากับ  

ผูว้่าจา้งก่อสรา้งโครงการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ในฐานะผูถู้กเรียกรอ้ง) โดยกลุ่มบริษัทเรียกรอ้งให้

รับผิดชอบในเรื่ องดังต่อไปนี้ (ก) ค่างวดงานค้างช าระ ค่าใช้จ่ายจากการส ารองแรงงานและ  

คา่เปลี่ยนแปลงงาน พรอ้มดอกเบีย้ผิดนดัรอ้ยละ 12 ค  านวณถงึวนัเสนอขอ้พิพาท เป็นจ านวน 555.89 ลา้น

บาท และจ านวน 41.64 ลา้นโครนสวีเดน และจ านวน 0.05 ลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐัฯ (ข) ดอกเบีย้ผิดนดั

ช าระจากจ านวนเงินท่ีค้างช าระใน (ก) ในอัตราร้อยละ 12 ต่อปีนับแต่วันท่ีเสนอข้อพิพาท (ค) คืน

หลกัประกนัการช าระเงินล่วงหนา้ และหลกัประกันการปฏิบตัิตามสญัญา รวมถึงช าระค่าธรรมเนียมการ

ออกหลกัประกนัท่ีกลุม่บริษัทช าระใหแ้ก่ธนาคารผูอ้อกหลกัประกนัจ านวน 3.69 ลา้นบาท และจ านวน 0.09 

ลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐัฯ และจ านวน 1.09 ลา้นโครนสวีเดน (ง) ค่าเสียหายจ านวน 1,000 ลา้นบาท  

(จ) ออกหนังสือรบัมอบงานอย่างมีเง่ือนไข ระบุวนัท่ีไดป้ฏิบัติตามเง่ือนไขรบัมอบงานอย่างมีเง่ือนไขจน

ครบถว้น และออกหนงัสือรบัมอบงานครัง้สดุทา้ยใหแ้ก่ผูเ้รียกรอ้ง โดยระบวุา่กลุม่บริษัทไดม้ีการปฏิบตัิตาม

เง่ือนไขการรับมอบงานครั้งสุดท้ายจนครบถ้วนแล้ว และ (ฉ) ช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ

อนุญาโตตุลาการ ค่าใชจ้่ายงานธุรการของสถาบันฯ และค่าใชจ้่ายทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษัทตอ้งเสียไปใน

กระบวนการอนญุาโตตลุาการครัง้นี ้โดยเฉพาะอย่างย่ิงแตไ่มจ่  ากดัอยู่เพียงคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทาง

กฎหมาย 
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อย่างไรก็ตามเมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 ผูถู้กเรียกรอ้งไดย่ื้นค าคดัคา้นและขอ้เรียกรอ้งแยง้ต่อสถาบัน

อนุญาโตตลุาการฯ โดยปฏิเสธขอ้อา้งในค าเสนอพิพาทและเรียกรอ้งแยง้ใหก้ลุ่มบริษัทช าระหนีอ้นัเกิดจาก

การไม่ปฏิบตัิตามสญัญา เช่น ค่าใชจ้่ายในการแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงทรพัยส์ินและอปุกรณใ์หเ้ป็นไปตาม

สญัญา คา่เสียหายท่ีก าหนดไวล้ว่งหนา้ส าหรบัความลา่ชา้ในการก่อสรา้งและสมรรถนะของงานท่ีไม่เป็นไป

ตามท่ีรบัรอง ค่าใชจ้่ายเพ่ีมเติมเดี่ยวกบัการก่อสรา้งสายส่งไฟฟ้า ค่าเสียหายจากการหยุดชะงกัของธุรกิจ 

รวมทัง้คา่เสียหายและคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ เป็นจ านวน 4,247.64 ลา้นบาท 

เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 อนุญาโตตุลาการท่ีแต่งตัง้โดยคู่พิพาทแต่ละฝ่ายไดล้งนามแต่งตัง้ประธาน 

คณะอนุญาโตตุลาการ โดยคณะอนุญาโตตุลาการมีค  าสั่ งอนุญาตให้แก้ไขเพ่ิมเติมค าคัดค้านและ  

ขอ้เรียกรอ้งแยง้ และใหก้ลุ่มบริษัทท าค าแกข้อ้เรียกรอ้งแยง้ฉบบัเพ่ิมเติมน าส่งสถาบนัอนุญาโตตลุาการฯ 

ภายในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562 

เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอนุญาโตตุลาการไดก้ าหนดประเด็นขอ้พิพาทในการด าเนินกระบวน

พิจารณา ผูเ้รียกรอ้งทัง้สองสมาชิกในฐานะสมาชิกของ Consortium มีอ านาจเรียกรอ้งใหผู้ค้ดัคา้นรบัผิด

ตามสัญญา Turnkey หรือไม่ และผูเ้รียกรอ้งหรือผูค้ัดคา้นฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดสัญญา ฝ่ายท่ีผิดสัญญา

จะตอ้งรับผิดชอบ ในความเสียหายของอีกฝ่ายหรือไม่เพียงใด และไดก้ าหนดนัดคู่พิพาททั้งสองฝ่าย 

ย่ืนบญัชีระบพุยานพรอ้มทัง้พยานเอกสารท่ีประสงคจ์ะน ามาอา้งอิงในการด าเนินกระบวนพิจารณา ภายใน

วันท่ี  4 สิงหาคม 2564 ก าหนดวันนัดสืบพยาน วัน ท่ี  10 กันยายน 2564 คู่ พิพาททั้งสองฝ่ายย่ืน 

ค าแถลงการณปิ์ดคดีตอ่สถาบนัอนญุาโตตลุาการ ภายในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ์2565  

ทัง้นีบ้ริษัทไม่ไดม้ีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจากคดีฟ้องรอ้งดงักล่าวขา้งตน้ เน่ืองจากคดีฟ้องรอ้งยงัไม่

สิน้สดุ 

8. ผลประโยชนห์รือรายการทีเ่กี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทีถ่ือ
หุน้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

-ไมม่ี- 

9. สรุปสาระของสัญญาทีส่ าคัญ ๆ ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
สรุปสัญญาทีส่ าคัญ ณ ปี 2562  

ที ่ ประเภทสัญญา 
ผู้ลงนาม 

สาระส าคัญ บริษัทฯ หรือ
บริษัทยอ่ย 

คู่สัญญา 

1  สญัญาซือ้ขายหุน้ 

 สญัญาระหวา่งผูถื้อ
หุน้ 

 

TTPHD  Chugoku 
Electric Power 
Singapore 
Pte.Ltd. 

TTPHD จ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
ข อ ง  TTCL Gas Power Pte. Ltd. 
(“TTGP”) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิง้ที่ลงทุนใน
Toyo Thai Power Myanmar Co., Ltd. ที่



 

33 

 SEP 
International 
Netherlands 
B.V. 

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
พลงังานความรอ้นรว่มก าลงัการผลติ 121 
MW ที่เมือง Ahlone กรุงย่างกุ้ง ประเทศ
เมียนมา จ านวน 29.70 ลา้นหุน้ คิดเป็น
รอ้ยละ 60 ของหุน้ทัง้หมดของ TTGP 

2 สญัญาซือ้ขายหุน้ บรษัิทฯ บริ ษัท  ราช  ก รุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทฯ จ าหน่ายเงินลงทนุในหุน้บรุมิสทิธิ
ของ บริษัท นวนครการไฟฟ้า  จ ากัด 
(“NNE”) ที่ ป ระกอบกิจการผลิตและ
จ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ที่ผลิตไฟฟ้าดว้ย
โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration จ านวน 
7.26 ลา้นหุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 44.02 ของ
จ านวนหุน้ทัง้หมดของ NNE 

3 สญัญาซือ้ขายหุน้ TTCL Solar 
Power Pte. Ltd. 
(“TTSP”) 

บ ริ ษั ท  โ ซ ล่ า ร์   
วิซิเบิล จ ากดั 

TTSP จ าหน่ายเงินลงทนุในหุน้สามญัของ 
บริ ษัท  สยามโซล่า  เพา เวอร์ จ ากัด
(มหาชน) (“SSPC”) ที่ประกอบกิจการ
ผลติและจ าหนา่ยพลงังานไฟฟา้จากเซลล์
แสงอาทิตยจ์ านวน 120 ลา้นหุน้ คิดเป็น
ร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ 
SSPC 

 
สรุปสัญญาทีส่ าคัญ ณ ปี 2563 

ที ่ ประเภทสัญญา 
ผู้ลงนาม 

สาระส าคัญ บริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

คู่สัญญา 

1 สญัญาซือ้ขายหุน้ 
 
 

 บริษัทฯ 

 TTCL 
Vietnam 
Corporation  

 TTCL Bio 
Company 
Pte. Ltd. 

 Phu Tai Bio-
Energy 
Corporation 

 Mr. Nguyen 
Thanh Phong 

  Ms. Nguyen Ha 
Tien 

 

กลุม่บริษัทฯ เขา้ท าการซือ้เงินลงทนุ
ใน Ha Tien Energy Corporation 
จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม ซึง่
ประกอบกิจการผลิตพลงังานชีว
มวลอดัเมด็สีขาว ทัง้หมดรอ้ยละ 
100  

2  สญัญาซือ้ขาย
หุน้ 

บริษัทฯ  Kamer10 
Holding B.V. 

บ ริ ษั ท ฯ  เ ข้ า ซื ้ อ เ งิ น ล ง ทุ น ใ น 
Blackwood Technology B.V. จด
ทะเบียนในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่
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ที ่ ประเภทสัญญา 
ผู้ลงนาม 

สาระส าคัญ บริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

คู่สัญญา 

 สญัญาระหวา่งผู้
ถือหุน้ 

 Innogy 
Renewables 
Technology 
Fund I GmbH & 
Co. KG 

เป็นเจา้ของสิทธิบัตรดา้นการผลิต
เชือ้เพลิง Torrefied Pellet ทั้งหมด
รอ้ยละ 100  

 
10. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้พร้อมเสนอชื่อกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้ 

ปรากฎตามเอกสารประกอบการเขา้รว่มประชมุ  (2.1 และ 2.2)  
 

 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
                   ขอแสดงความนบัถือ  

 
 

 ______________________________ 
 (ดร.เซอิจิ  อิทาครุะ / นายฮิโรโนบ ุอิริยา) 
 Dr. Seiichi Itakura / Mr. Hironobu Iriya 
 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

 


