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1. สารสนเทศที
เปิดเผยตามบญัชี 1  
 ที
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั *งที
 3/2562 ของบรษิทั ททีซีแีอล จํากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ซึ
งจดัขึ*นเมื
อ
วนัที
 10 เมษายน 2562 มมีตอินุมตักิารจําหน่ายไปซึ
งเงนิลงทุนในหุน้สามญัของ TTCL Gas Power Pte. Ltd. (“TTGP”) 
ซึ
งเป็นบรษิทัย่อยทางออ้มของบรษิทัฯ จาํนวน 29,700,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 60 ของจํานวนหุน้ทั *งหมดของ TTGP ซึ
ง
หุน้สามญัดงักล่าวถอืโดย TTCL Power Holdings Pte. Ltd. (“TTPHD”) ซึ
งเป็นบรษิทัย่อยที
บรษิทัฯ ถอืหุน้อยู่เป็นจํานวน
รอ้ยละ 100 ของจํานวนหุ้นทั *งหมดของ TTPHD โดยจะจําหน่ายให้แก่ผู้ซื*อจํานวนสองราย ไดแ้ก่ Chugoku Electric 
Power Singapore Pte. Ltd. (“Chugoku”) บรษิทัย่อยของ Chugoku Electric Power Co., Inc. ซึ
งเป็นบรษิทัมหาชน
จํากดัจดัตั *งขึ*นภายใต้กฎหมายญี
ปุ่น และ SEP International Netherlands B.V. (“Shikoku”) บรษิทัย่อยของ Shikoku 
Electric Power Co., Inc. ซึ
งเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดัจดัตั *งขึ*นภายใตก้ฎหมายญี
ปุน่ ซึ
งผูซ้ื*อทั *งสองรายดงักล่าวมใิช่บุคคล
ที
เกี
ยวโยงกนัของบรษิทัฯ (รวมเรยีกว่า “ผูซื้>อ”) โดยมรีาคาซื*อขายรวมทั *งสิ*นจํานวน 85,000,000 ดอลลารส์หรฐั ในการนี* 
ผูซ้ื*อแต่ละรายจะซื*อหุน้จาํนวนรอ้ยละ 30 ของจาํนวนหุน้ทั *งหมดของ TTGP โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี* 

(1) Chugoku ซึ
งเป็นบรษิัทที
จดทะเบยีนจดัตั *งขึ*นภายใต้กฎหมายสงิคโปร์ จะซื*อหุ้นสามญัของ TTGP จํานวน 
14,850,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นทั *งหมดของ TTGP ในราคาซื*อขายรวมทั *งสิ*นจํานวน 
42,500,000 ดอลลาร์สหรฐั (หรอืเทยีบเท่า 1,341,767,500 บาท ซึ
งคํานวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลี
ยนที
 31.571 
บาทต่อดอลลาร์สหรฐั โดยอ้างองิจากอตัราแลกเปลี
ยนถวัเฉลี
ยถ่วงนํ*าหนักระหว่างธนาคาร ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วนัที
 25 มนีาคม 2562) และ 

(2) Shikoku ซึ
งเป็นบรษิทัที
จดทะเบยีนจดัตั *งขึ*นภายใต้กฎหมายเนเธอรแ์ลนด ์จะซื*อหุน้สามญัของ TTGP จํานวน 
14,850,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นทั *งหมดของ TTGP ในราคาซื*อขายรวมทั *งสิ*นจํานวน 
42,500,000 ดอลลารส์หรฐั (หรอืเทยีบเท่า 1,341,767,500 บาท ซึ
งคํานวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลี
ยนที
 31.571 
บาทต่อดอลลาร์สหรฐั โดยอ้างองิจากอตัราแลกเปลี
ยนถวัเฉลี
ยถ่วงนํ*าหนักระหว่างธนาคาร ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วนัที
 25 มนีาคม 2562) 

ในการนี* TTPHD Chugoku และ Shikoku และ TTGP จะเขา้ทําสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ เพื
อกําหนดความสมัพนัธข์องแต่
ละฝ่ายในฐานะผูถ้อืหุ้นของ TTGP รวมทั *งจดัการและควบคุมดูแลการดําเนินงานของ TTGP และบรษิัทย่อย (“สญัญา
ระหว่างผูถื้อหุ้น”) 

การจาํหน่ายไปซึ
งเงนิลงทุนในหุน้สามญัของ TTGP โดย TTPHD ใหแ้ก่ผูซ้ื*อดงักล่าวขา้งตน้ และการเขา้ทาํสญัญาระหว่าง
ผูถ้อืหุน้ จะรวมเรยีกว่า “ธรุกรรม” 

การเขา้ทําธุรกรรมเขา้ข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ
งสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที
 
ทจ. 20/2551 เรื
อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที
มนียัสาํคญัที
เขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ
งทรพัยส์นิ (รวมทั *ง
ที
ได้มกีารแก้ไขเพิ
มเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื
อง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏบิตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ
งสนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทั *งที
ไดม้กีารแกไ้ขเพิ
มเติม) 
(รวมเรยีกว่า “ประกาศรายการได้มาหรอืจาํหน่ายไปซึ
งสินทรพัย”์) โดยมขีนาดของรายการสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 62.38 
คาํนวณตามเกณฑส์นิทรพัยท์ี
มตีวัตนสทุธ ิอา้งองิจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิ*นสดุ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2561 ซึ
งได้
มกีารตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้  ทั *งนี* เมื
อพจิารณานบัรวมรายการจําหน่ายไปซึ
งสนิทรพัยอ์ื
นๆ 
ของบรษิทัฯ ทั *งหมดที
เกดิขึ*นในระหว่าง 6 เดอืนที
ผ่านมาซึ
งคาํนวณตามเกณฑส์นิทรพัยท์ี
มตีวัตนสุทธ ิขนาดของรายการ
ดงักล่าวจะเท่ากบัรอ้ยละ 13.52 และเมื
อพจิารณานับรวมกบัมูลค่าของรายการในครั *งนี*ซึ
งเท่ากบัรอ้ยละ 62.38 จะคดิเป็น
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ขนาดของรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 75.90 ดงันั *น ธุรกรรมนี*จงึมขีนาดของรายการสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 75.90 ซึ
งเขา้ข่าย
เป็นรายการประเภทที
 1 กล่าวคอื เป็นรายการที
มมีลูค่าเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสงูกว่า แต่ตํ
ากว่ารอ้ยละ 100 ตามประกาศ
รายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ
งสนิทรพัย ์ดว้ยเหตุนี*บรษิทัฯ จงึมหีน้าที
ตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี* 

(ก) จดัทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทําธุรกรรมตามประกาศรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ
งสนิทรพัย์
ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) โดยทนัทเีมื
อมกีารเขา้ทาํธุรกรรม 

(ข) แต่งตั *งที
ปรกึษาทางการเงนิอสิระ (“ที
ปรกึษาทางการเงินอิสระ”) เพื
อใหค้วามเหน็เกี
ยวกบัความสมเหตุผลและ
ประโยชน์ของธุรกรรมดงักล่าว และจดัสง่ความเหน็ดงักล่าวต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ พรอ้มกบัหนังสอืเรยีกประชุม
ผูถ้อืหุน้ 

(ค) จดัส่งหนังสอืเรยีกประชุมผู้ถอืหุน้ให้แก่ผู้ถอืหุน้เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั โดยแนบสารสนเทศตาม
ประกาศรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ
งสนิทรพัย ์พรอ้มกบัหนงัสอืเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ และ 

(ง) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื
อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าว โดยจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากที
ประชุมผู้
ถอืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทั *งหมดของผูถ้อืหุน้ที
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที
มสีว่นไดเ้สยี 

อย่างไรกด็ ีการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการที
เกี
ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุน ที
 ทจ. 21/2551 เรื
อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที
เกี
ยวโยงกนั (และที
มีการแก้ไขเพิ
มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื
อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที
เกี
ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทั *งที
ไดม้กีารแกไ้ขเพิ
มเตมิ) (รวมเรยีกว่า “ประกาศรายการที
เกี
ยวโยงกนั”) 

บรษิทัฯ จะเสนอใหท้ี
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั *งที
 1/2562 ที
จะจดัขึ*นในวนัที
 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ 
ห้องประชุมบริษัท 2701-2703 ชั >น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร ์เลขที
  159/41-44 ซ.สุขุมวิท 21 ถนนอโศก           
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร พจิารณาอนุมตักิารเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าว และจะจดัส่งสารสนเทศ 
(บญัช ี2) ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ
งสนิทรพัยพ์รอ้มกบัหนงัสอืเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ 

ในการนี* บรษิทัฯ ขอแจง้รายละเอยีดของธุรกรรมเกี
ยวกบัการจําหน่ายไปซึ
งเงนิลงทุนใน TTCL Gas Power Pte. Ltd. 
ดงันี* 

1.1 วนั เดือน ปี ที
เกิดรายการ 

ภายหลงัจากที
เงื
อนไขบงัคบัก่อนสาํเรจ็ลง TTPHD ซึ
งเป็นบรษิทัย่อยที
บรษิทัฯ ถอืหุน้อยู่เป็นจาํนวนรอ้ยละ 100 
ของจาํนวนหุน้ทั *งหมดของ TTPHD จะเริ
มดาํเนินการจาํหน่ายไปซึ
งเงนิลงทุนในหุน้สามญัของ TTGP ใหแ้ก่ผูซ้ื*อ
แต่ละรายตามสญัญาซื*อขายหุ้น และเขา้ทําสญัญาระหว่างผูถ้ือหุ้น โดยคาดว่าการจําหน่ายไปซึ
งเงนิลงทุนใน 
TTGP จะแลว้เสรจ็ภายในวนัที
 31 พฤษภาคม 2562 
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1.2 คู่กรณีที
เกี
ยวข้อง และความสมัพนัธก์บับริษทัฯ 

(1) สญัญาซื>อขายหุ้น 

ผูข้าย: TTCL Power Holdings Pte. Ltd. (“TTPHD”) 

ผูซื้>อ: Chugoku Electric Power Singapore Pte. Ltd. (“Chugoku”) 

SEP International Netherlands B.V. (“Shikoku”) 

บริษทัเป้าหมาย: TTCL Gas Power Pte. Ltd. (“TTGP”) 

ความสมัพนัธ:์ Chugoku และ Shikoku ไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบับรษิทัฯ และมไิดเ้ป็นบุคคล
ที
เกี
ยวโยงกนัของบรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที
 ทจ. 
21/2551 เรื
อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที
เกี
ยวโยงกนั (รวมทั *งที
ไดม้กีาร
แก้ไขเพิ
มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เรื
อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิัทจดทะเบยีนในรายการที

เกี
ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทั *งที
ไดม้กีารแกไ้ขเพิ
มเตมิ) (“ประกาศรายการ
ที
เกี
ยวโยงกนั”) และไม่มอีาํนาจควบคุมบรษิทัฯ 

 
(2) สญัญาระหว่างผูถื้อหุ้น 

คู่สญัญา: TTCL Power Holdings Pte. Ltd. (“TTPHD”) 

Chugoku Electric Power Singapore Pte. Ltd. (“Chugoku”) 

SEP International Netherlands B.V. (“Shikoku”) 

TTCL Gas Power Pte. Ltd. (“TTGP”) 

ความสมัพนัธ:์ TTPHD เป็นบรษิทัย่อยที
บรษิทัฯ ถอืหุน้อยู่เป็นจํานวนรอ้ยละ 100 ของจํานวน
หุน้ทั *งหมดของ TTPHD 
Chugoku และ Shikoku ไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบับรษิทัฯ ตามประกาศรายการ
ที
เกี
ยวโยงกนั และไม่มอีาํนาจควบคุมบรษิทัฯ 
TTGP เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ซึ
งบริษัทฯ ถือหุ้นของ TTGP 
ทางออ้มผ่าน TTPHD เป็นจาํนวนรอ้ยละ 100 ของจาํนวนหุน้ทั *งหมดของ TTGP 
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1.3 ลกัษณะโดยทั 
วไปของรายการ และขนาดของรายการ 

1.3.1 ลกัษณะโดยทั 
วไปของรายการ 

TTPHD ซึ
งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ซึ
งบรษิทัฯ ถอืหุน้ทางตรงเป็นจาํนวนรอ้ยละ 100 ของจํานวนหุน้ทั *งหมด
ของ TTPHD จะจําหน่ายไปซึ
งเงนิลงทุนในหุ้นสามญัของ TTGP ซึ
งเป็นบรษิัทย่อยทางอ้อมของบรษิัทฯ ซึ
ง
บรษิทัฯ ถอืหุน้ของ TTGP ทางออ้มผ่าน TTPHD เป็นจาํนวนรอ้ยละ 100 ของจาํนวนหุน้ทั *งหมดของ TTGP โดย
จะจําหน่ายเป็นจํานวน 29,700,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 60 ของจํานวนหุน้ทั *งหมดของ TTGP ใหแ้ก่ Chugoku 
และ Shikoku ซึ
งผู้ซื*อทั *งสองรายดงักล่าวมใิช่บุคคลที
เกี
ยวโยงกนัของบริษัทฯ โดยมีราคาซื*อขายรวมทั *งสิ*น
จํานวน 85,000,000 ดอลลารส์หรฐั  ในการนี* ผูซ้ื*อแต่ละรายจะซื*อหุน้จํานวนรอ้ยละ 30 ของจํานวนหุน้ทั *งหมด
ของ TTGP โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี* 

(1) Chugoku ซึ
งเป็นบรษิัทที
จดทะเบยีนจดัตั *งขึ*นภายใต้กฎหมายสงิคโปร์ จะซื*อหุ้นสามญัของ TTGP 
จาํนวน 14,850,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 30 ของจํานวนหุน้ทั *งหมดของ TTGP ในราคาซื*อขายรวมทั *งสิ*นจํานวน 
42,500,000 ดอลลารส์หรฐั และ 

(2) Shikoku ซึ
งเป็นบรษิทัที
จดทะเบยีนจดัตั *งขึ*นภายใตก้ฎหมายเนเธอรแ์ลนด ์จะซื*อหุน้สามญัของ TTGP 
จาํนวน 14,850,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 30 ของจํานวนหุน้ทั *งหมดของ TTGP ในราคาซื*อขายรวมทั *งสิ*นจํานวน 
42,500,000 ดอลลารส์หรฐั 

TTPHD จะดาํเนินการจาํหน่ายไปซึ
งเงนิลงทุนในหุน้สามญัของ TTGP และเขา้ทําสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ต่อเมื
อ
เงื
อนไขบงัคบัก่อนทั *งหมดสาํเรจ็ลง ซึ
งรวมถงึเงื
อนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาซื*อขายหุน้ดว้ย 

รายละเอยีดที
สาํคญัของร่างสญัญาซื*อขายหุน้1 สรุปไดด้งัต่อไปนี* 

ผูซื้>อ Chugoku Electric Power Singapore Pte. Ltd. (“Chugoku”) 

SEP International Netherlands B.V. (“Shikoku”) 

เรยีกแต่ละฝา่ยว่า “ผูซื้>อแต่ละราย” และเรยีกทุกฝา่ยรวมกนัว่า “ผูซื้>อ” 

ผูข้าย TTCL Power Holdings Pte. Ltd. (“TTPHD”) 

บริษทัเป้าหมาย TTCL Gas Power Pte. Ltd. (“TTGP”)  

หุ้นที
ซื>อขาย หุน้ของ TTGP ซึ
งคดิเป็นรอ้ยละ 60 ของจํานวนหุน้ทั *งหมดของ TTGP ซึ
งถอื
โดย TTPHD โดยที
ผูซ้ื*อแต่ละรายจะซื*อหุน้จํานวนรอ้ยละ 30 ของจํานวนหุ้น
ทั *งหมดของ TTGP จาก TTPHD 

ราคาซื>อขาย ไม่เกนิ 42,500,000 ดอลลารส์หรฐั สาํหรบัหุน้ที
ขายใหแ้ก่ Chugoku และไม่เกนิ 
42,500,000 ดอลลารส์หรฐั สาํหรบัหุน้ที
ขายใหแ้ก่ Shikoku   

                                                           

1 สรุปสญัญาซื*อขายหุน้เป็นเพยีงการสรุปขอ้กําหนดและเงื
อนไขเบื*องต้นของสญัญาเท่านั *น ซึ
งอาจมกีารแกไ้ขเปลี
ยนแปลงไดโ้ดย
ขึ*นอยู่กบัการเจรจาต่อรองและปรกึษากนัระหว่างคู่สญัญาที
เกี
ยวขอ้งตามกฎหมายแห่งประเทศสงิคโปร์ โดยจะต้องไม่เป็นการ
กระทบต่อสาระสาํคญัและหลกัการที
ระบุไวใ้นสรุปสญัญาขา้งตน้  
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เงื
อนไขบงัคบัก่อนที

สาํคญั 

เงื
อนไขบงัคบัก่อนที
สาํคญัตามสญัญาซื*อขายหุน้ รวมถงึเงื
อนไขดงัต่อไปนี* 

• ผู้ซื*อและผู้ขายได้ปฏบิตัิตามหน้าที
และขอ้ตกลงแต่ละประการที
ผู้ซื*อ
และผูข้ายไดใ้หไ้วจ้นครบถว้นแลว้ 

• ธนาคารเพื
อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย (“ธสน.”) ได้ให้
คาํยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกี
ยวกบัสญัญาเงนิกูท้ี
เขา้ทําโดย ธสน. 
และบรษิทั โตโย ไทย พาวเวอร ์เมยีนมาร ์จํากดั (“TTPMC”) ฉบบัลง
วนัที
 28 พฤษภาคม 2557 และกรมธรรมป์ระกนัภยัการลงทุนระหว่าง 
ธสน. และ TTPMC ฉบบัลงวนัที
 28 พฤษภาคม 2557 ว่า สญัญาเงนิกู้
และกรมธรรมป์ระกนัภยัการลงทุนจะมผีลบงัคบัต่อไปภายหลงัจากการ
ซื*อขายหุน้ และผูซ้ื*อแต่ละรายไม่จาํตอ้งมภีาระการคํ*าประกนัเงนิกูใ้ดๆ 
ที
 ธสน. ใหกู้แ้ก่ TTPMC ตามสญัญานี* นอกเหนือจากการคํ*าประกนัที

บรษิทัฯ ไดใ้หไ้วเ้ดมิ 

• มีการลงนามในสญัญาแก้ไขสญัญาเงินกู้ที
เข้าทําโดย ธสน. และ 
TTPMC สญัญาแกไ้ขสญัญาหลกัประกนัต่าง ๆ ที
ผูข้ายไดใ้หแ้ก่ ธสน. 
สญัญาจํานําหุ้นใน TTGP ระหว่างผู้ซื*อ ผู้ขาย และ ธสน. รวมถึง
เอกสารอื
น ๆ ที
 ธสน. รอ้งขอ    

• ผู้ขายและผู้ซื*อแต่ละรายได้ดําเนินการเพื
อขอรับการอนุมัติตาม
กระบวนการของบรษิัท (ซึ
งรวมถึงได้รบัการอนุมตัิจากที
ประชุมผู้ถือ
หุน้ของบรษิทัฯ) ตามกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งเพื
อดาํเนินการเจรจา เขา้ทํา 
แก้ไข และปฏบิตัิตามสญัญานี* และเอกสารที
เกี
ยวขอ้งอื
นๆ โดยชอบ
แลว้ 

• หน่วยงานของรัฐที
เกี
ยวข้องได้ให้การอนุมัติที
จําเป็นต่อการเข้าทํา
ธุรกรรม 

• เงื
อนไขอื
นๆ ตามที
คู่สญัญาจะไดต้กลงต่อไป 

การโอนหุ้นที
ซื>อขาย ผู้ขายจะโอนหุ้นที
ซื*อขายให้แก่ผู้ซื*อแต่ละรายเมื
อเกิดเหตุการณ์ตามที
ระบุไว้
ภายใตส้ญัญาซื*อขายหุน้ ซึ
งเหตุการณ์ต่างๆ รวมถงึ 

• เมื
อเงื
อนไขบงัคบัก่อนทั *งหมดที
ระบุไว้ในสญัญาซื*อขายหุ้นสําเร็จลง
ภายในระยะเวลาที
กําหนดไว้ (เว้นแต่คู่สญัญาจะไดต้กลงกนัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเพื
อผ่อนผนัสทิธดิงักล่าว) 

• ณ วนัที
มกีารซื*อขายหุน้ ผูข้ายตกลงจะโอนกรรมสทิธิ xในหุน้ (ซึ
งรวมถงึ
สทิธใินฐานะผูถ้ือหุน้ของหุ้นนั *น) ใหแ้ก่ผู้ซื*อแต่ละราย และผู้ขายจะส่ง
มอบเอกสารตามที
คู่สญัญาไดต้กลงกนัภายใตส้ญัญาซื*อขายหุน้ 

• ภายใตข้อ้กําหนดและเงื
อนไขของสญัญาซื*อขายหุน้ ผูซ้ื*อแต่ละรายตก
ลงจะชาํระราคาซื*อขายตามขอ้กําหนดของสญัญานี*ใหแ้ก่ผูข้ายในวนัที

มกีารซื*อขายหุน้ 
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คาํรบัประกนัของผูข้าย • ผู้ขายจะให้คํารับรองและคํารับประกันเกี
ยวกับหุ้นที
ซื*อขาย เช่น 
กรรมสทิธิ xและสทิธติามกฎหมายที
ตกติดมากบัหุ้น การดําเนินกจิการ 
และสนิทรพัย์ของ TTGP และ TTPMC รวมทั *งใบอนุญาต หนังสอื
อนุญาต และการปฏบิตัติามกฎหมายที
ใชบ้งัคบั 

• ในกรณีที
คาํรบัประกนัที
ผูข้ายใหไ้วแ้ก่ผูซ้ื*อแต่ละรายไม่เป็นจรงิ ผูข้าย
จะต้องรบัผดิชดใช้ให้แก่ผู้ซื*อ โดยมคีวามรบัผดิสูงสุดรอ้ยละ 30 ของ
ราคาซื*อขายสาํหรบัผูซ้ื*อแต่ละราย 

การบอกเลิกสญัญา 
และการรบัผิดชดใช้ 

• ในกรณีที
เกดิเหตุผดิสญัญาขึ*น โดยเป็นผลมาจากความผดิของคู่สญัญา
ฝา่ยใดฝ่ายหนึ
ง คู่สญัญาฝ่ายที
ไม่ไดผ้ดิสญัญามสีทิธบิอกเลกิสญัญานี*
ได้โดยส่งคําบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจ้งแก่คู่สญัญาฝ่ายผิด
สัญญา (หรือในกรณีที
เหตุผิดสัญญาดังกล่าวสามารถเยียวยาได ้
คู่สญัญาฝ่ายที
ไม่ได้ผดิสญัญาจะต้องแจ้งให้คู่สญัญาฝ่ายที
ผิดสญัญา
ดาํเนินการเยยีวยาเหตุผดิสญัญาดงักล่าวเสยีก่อน) 

• ในกรณีที
เงื
อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญานี*มิได้สําเร็จลงภายใน
ระยะเวลาที
กําหนด คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ
งอาจส่งคําบอกกล่าวเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรแจง้คู่สญัญาอกีฝา่ยหนึ
งเพื
อบอกเลกิสญัญานี*ได ้

กฎหมายที
ใช้บงัคบั กฎหมายแห่งประเทศสงิคโปร ์

 
รายละเอยีดที
สาํคญัของร่างสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้2 สรุปไดด้งัต่อไปนี* 

ผูถื้อหุ้น Chugoku Electric Power Singapore Pte. Ltd. (“Chugoku”) 

SEP International Netherlands B.V. (“Shikoku”) 

TTCL Power Holdings Pte. Ltd. (“TTPHD”) 

เรยีกแต่ละฝา่ยว่า “ผูถื้อหุ้นแต่ละราย”และเรยีกทุกฝา่ยรวมกนัว่า “ผูถื้อหุ้นทุก
ราย” 

กิจการเป้าหมาย TTCL Gas Power Pte. Ltd. (“TTGP”) เป็นบรษิทัโฮลดิ*งที
ลงทุนใน Toyo Thai 
Power Myanmar Co., Ltd. (“TTPMC”) ซึ
งเป็นบรษิทัย่อยที
ประกอบกจิการ
โรงไฟฟ้ากงัหนัก๊าซพลงัความรอ้นร่วมกําลงัผลติ 121 เมกะวตัต์ที
เมอืงAhlone 
กรุงย่างกุง้ ประเทศเมยีนมาร ์

โครงสรา้งการถือหุ้น TTPHD จะถอืหุน้จาํนวนรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ที
มสีทิธอิอกเสยีงทั *งหมดโดย 
Chugoku และ Shikoku แต่ละราย จะถอืหุน้รอ้ยละ 30 ของจํานวนหุน้ที
มสีทิธิ
ออกเสยีงทั *งหมด  

                                                           

2 สรุปสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้เป็นเพยีงการสรุปขอ้กําหนดและเงื
อนไขเบื*องต้นของสญัญาเท่านั *น ซึ
งอาจมกีารแกไ้ขเปลี
ยนแปลงได้
โดยขึ*นอยู่กบัการเจรจาต่อรองและปรกึษากนัระหว่างคู่สญัญาที
เกี
ยวขอ้งตามกฎหมายแห่งประเทศสงิคโปร์ โดยจะต้องไม่เป็นการ
กระทบต่อสาระสาํคญัและหลกัการที
ระบุไวใ้นสรุปสญัญาขา้งตน้ 
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คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัของ TTGP จะประกอบดว้ยกรรมการ จํานวน 7 คน โดยที

กรรมการจํานวน 3 คน จะถูกเสนอชื
อโดย TTPHD กรรมการจํานวน 2 คนจะ
ถูกเสนอชื
อโดย Chugoku และกรรมการอกี 2 คนที
เหลอืจะถูกเสนอชื
อโดย 
Shikoku 

การโอนหุ้น ผูถ้อืหุน้ไม่อาจโอนหุน้ใหแ้ก่บุคคลอื
นได ้(ซึ
งรวมถงึการโอนหุน้ในระหว่างกลุ่มผู้
ถอืหุน้) เวน้แต่จะไดเ้สนอหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายอื
นก่อน 

การสิ>นสุดลงของสญัญา สญัญานี*จะมผีลใชบ้งัคบัต่อเนื
องไปโดยไม่มกีําหนดระยะเวลาจนกว่าจะเกดิเหตุ
บอกเลกิสญัญาขึ*นตามที
กาํหนดไวใ้นสญัญานี* หรอืผูถ้อืหุน้ทุกรายตกลงกนัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรว่าจะเลกิสญัญานี*  

กฎหมายที
ใช้บงัคบั กฎหมายแห่งประเทศสงิคโปร ์

 
1.3.2 ขนาดของรายการ 

การเขา้ทํารายการจําหน่ายไปซึ
งเงนิลงทุนในหุ้นสามญัของ TTGP ที
ถอืโดย TTPHD เขา้ข่ายเป็นรายการ
จําหน่ายไปซึ
งสนิทรพัยข์องบรษิัทฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ
งสนิทรพัย ์โดยคํานวณขนาด
ของรายการได้จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ*นสุด ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2561 ซึ
งได้มกีารตรวจสอบและ
รบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี*  

เกณฑ ์  วิธีการคาํนวณ 

มูลค่าตามบญัชีของ 
สินทรพัยที์
มีตวัตน
สุทธิ 

= 
รอ้ยละของมลูค่าสนิทรพัยท์ี
มตีวัตนสทุธขิอง TTGP ตามสดัสว่นที
จะจาํหน่ายไป X 100 

มลูค่าสนิทรพัยท์ี
มตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ 

= 
(95.721 ลา้นดอลลารส์หรฐั X 0.60) X 100 

92.072,3 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

= 
รอ้ยละ 62.38 

กาํไรสุทธิจากการ 
ดาํเนินงานปกติ 

= 
ไม่สามารถคาํนวณได ้เนื
องจากบรษิทัฯ มผีลการดาํเนินงานขาดทุนสทุธใินงวดปีสิ*นสดุวนัที
 

31 ธนัวาคม 2561 

มูลค่ารวมของสิ
งตอบ
แทน 

= 
(ราคาซื*อขาย + ภาระคํ*าประกนั) X 100 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

= (85.00 ลา้นดอลลารส์หรฐั + 69.204 ลา้นดอลลารส์หรฐั) X 100 
596.623 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

= รอ้ยละ 25.85 
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เกณฑ ์  วิธีการคาํนวณ 

มูลค่าของหลกัทรพัย์
ที
บริษทัจดทะเบียน
ออกให้เพื
อเป็นสิ
ง
ตอบแทนการได้มาซึ
ง
สินทรพัย ์

= ไม่สามารถคาํนวณได ้เนื
องจากบรษิทัฯ ไมม่กีารออกหุน้สามญัเพิ
มทุน 

ที
มา : สารสนเทศของบรษิทัฯ ที
เปิดเผยผา่นตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
หมายเหต ุ: 1. คํานวณจาก สนิทรพัยร์วม จาํนวน 178.65 ล้านดอลลารส์หรฐั หกัด้วย (1) สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - สุทธ ิจํานวน 0.02 ล้านดอลลาร์

สหรฐั (2) หนี*สนิรวม จาํนวน 77.86 ลา้นดอลลารส์หรฐั และ (3) ส่วนไดเ้สยีที
ไมม่อีาํนาจควบคุม จาํนวน 5.05 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
 2. คํานวณจาก สนิทรพัยร์วม จาํนวน 19,360.33 ลา้นบาท หกัดว้ย (1) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิจาํนวน 26.36 ลา้นบาท (2) หนี*สนิ

รวม จาํนวน 16,363.49 ลา้นบาท และ (3) ส่วนไดเ้สยีที
ไมม่อีาํนาจควบคุม จาํนวน (17.11) ลา้นบาท  
 3. คํานวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลี
ยนที
 32.45 บาทต่อดอลลารส์หรฐั โดยอา้งองิอตัราแลกเปลี
ยนจากขอ้มูลที
ได้รบัจากบรษิทัฯ ซึ
งอตัรา

แลกเปลี
ยนดงักล่าวเป็นอตัราแลกเปลี
ยนที
ใชใ้นการแปลงค่างบการเงนิของบรษิทัฯ สําหรบังวดปีสิ*นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2561  
 4. มลูค่ารวมของสิ
งตอบแทน รวมถงึ มลูค่าเงนิกูร้วมถงึการคํ*าประกนัและภาระหนี*สนิอื
นๆ ที
 TTGP และ/หรอื บรษิทัย่อยของ TTGP 

ยงัมอียู่กบับรษิทัฯ ในกรณี TTGP ไม่ถอืเป็นบรษิทัย่อยของบรษิัทฯ ภายหลงัจากการจําหน่ายไปซึ
งเงนิลงทุนในหุน้สามญัของ 
TTGP แลว้เสรจ็  

สรปุการคาํนวณขนาดรายการที
เกี
ยวข้องกบัการจาํหน่ายไปซึ
งเงินลงทุนใน TTGP 

เกณฑที์
ใช้ในการคาํนวณ ขนาดของรายการ (%) 

1. มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์
มีตวัตนสุทธิ 62.38 

2. กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติ ไม่สามารถใชใ้นการคาํนวณได ้

3. มูลค่ารวมของสิ
งตอบแทน 25.85 

4. มูลค่าของหลกัทรพัยที์
บริษทัจดทะเบียนออกให้เพื
อ
เป็นสิ
งตอบแทนการได้มาซึ
งสินทรพัย ์

ไม่สามารถใชใ้นการคาํนวณได ้

 
จากการคํานวณขนาดรายการดงักล่าวขา้งต้น ขนาดรายการที
คํานวณตามเกณฑ์สนิทรพัย์ที
มตีัวตนสุทธ ิได้
ผลลพัธเ์ป็นมลูค่าสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 62.38 ทั *งนี* เมื
อพจิารณานบัรวมรายการจาํหน่ายไปซึ
งสนิทรพัยอ์ื
นๆ ของ
บรษิัทฯ ทั *งหมดที
เกดิขึ*นในระหว่าง 6 เดอืนที
ผ่านมาซึ
งคํานวณตามเกณฑ์สนิทรพัยท์ี
มตีวัตนสุทธ ิขนาดของ
รายการดงักล่าวจะเท่ากบัรอ้ยละ 13.52 และเมื
อพจิารณานับรวมกบัมูลค่าของรายการในครั *งนี*ซึ
งเท่ากบัรอ้ยละ 
62.38 จะคดิเป็นขนาดของรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 75.90 ดงันั *น ธุรกรรมนี*จงึมขีนาดของรายการสงูสุดเท่ากบั
ร้อยละ 75.90 ซึ
งเข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ
งสินทรพัย์ประเภทที
 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือ
จาํหน่ายไปซึ
งสนิทรพัย ์ดว้ยเหตุนี*บรษิทัฯ จงึมหีน้าที
ตอ้งดาํเนินการตามที
ประกาศรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไป
ซึ
งสนิทรพัยก์าํหนด 

1.4 รายละเอียดของสินทรพัยที์
จะจาํหน่ายไป 

รายละเอยีดของ TTGP มดีงัต่อไปนี*: 

ชื
อจดทะเบียน TTCL Gas Power Pte. Ltd. 

วนัที
จดทะเบียน 11 กรกฎาคม 2555 จดทะเบยีนภายใตก้ฎหมายแหง่ประเทศสงิคโปร ์
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ลกัษณะของกิจการ บรษิทัโฮลดิ*งเพื
อการลงทุนในกจิการพลงังาน 

สาํนักงานจดทะเบียน 6 Battery Road #26-06 Singapore 

ทุนจดทะเบียน 49,500,000 ดอลลารส์หรฐั โดยมมีลูค่าที
ตราไว ้1 ดอลลารส์หรฐัต่อหุน้ 

ทุนชาํระแล้ว 49,500,000 ดอลลารส์หรฐั 

การถือหุ้น TTGP เป็นบรษิทัย่อยทางอ้อมของบรษิัทฯ ซึ
งบรษิัทฯ ถือหุ้นของ TTGP 
เป็นจาํนวนรอ้ยละ 100 ของจาํนวนหุน้ทั *งหมดของ TTGP โดยทางออ้มผ่าน 
TTPHD ซึ
งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ซึ
งบรษิทัฯ ถอืหุน้ของ TTPHD เป็น
จาํนวนรอ้ยละ 100 ของจาํนวนหุน้ทั *งหมดของ TTPHD 
TTGP ถือหุ้นจํานวนร้อยละ 95 และบรษิัทฯ ถือหุ้นจํานวนร้อยละ 5 ของ
จํานวนหุน้ทั *งหมดใน Toyo Thai Power Myanmar Co., Ltd. (“TTPMC”) 
ซึ
งเป็นบรษิัทที
ประกอบกจิการโรงไฟฟ้ากงัหนัก๊าซพลงัความรอ้นร่วมกําลงั
ผลติ 121 เมกะวตัต ์ ที
เมอืง Ahlone กรุงย่างกุง้ ประเทศเมยีนมาร ์

คณะกรรมการ 1.  นาย ฮซิาโนร ิยามาเนะ 
2.  นาย วนัชยั รตนิธร 
3.  นาย ฮโิรโนบุ อริยิา 
4.  นาย ฮิเดโตะ โคยามา 
5.  นางสาว สรุตันา ตฤณรตนะ 

 
1.5 มูลค่ารวมของสิ
งตอบแทนของสินทรพัยที์
จะจาํหน่ายไป และเงื
อนไขการชาํระเงิน 

TTPHD จะจําหน่ายไปซึ
งเงนิลงทุนในหุน้สามญัของ TTGP จํานวน 29,700,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 60 ของ
จํานวนหุน้ทั *งหมดของ TTGP ใหแ้ก่ Chugoku และ Shikoku ในราคาซื*อขายรวมทั *งสิ*นจํานวน 85,000,000 
ดอลลารส์หรฐั โดยที
ผูซ้ื*อแต่ละรายจะซื*อหุน้จาํนวนรอ้ยละ 30 ของจาํนวนหุน้ทั *งหมดของ TTGP ในราคาซื*อขาย
รวมทั *งสิ*นจาํนวน 42,500,000 ดอลลารส์หรฐั 

ในการนี* Chugoku จะชาํระค่าหุน้ใหแ้ก่ TTPHD โดยการโอนเงนิจํานวนไม่เกนิ 42,500,000 ดอลลารส์หรฐั และ 
Shikoku จะชาํระค่าหุน้ใหแ้ก่ TTPHD โดยการโอนเงนิจาํนวนไม่เกนิ 42,500,000 ดอลลารส์หรฐั โดย Chugoku 
และ Shikoku จะชําระค่าหุน้ใหแ้ก่ TTPHD ครั *งเดยีวทั *งจํานวน เมื
อการซื*อขายหุน้แลว้เสรจ็ตามที
กําหนดไวใ้น
สญัญาซื*อขายหุน้ 

 1.6 เกณฑที์
ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ
งตอบแทน  

บรษิทัฯ กาํหนดมลูค่าของสนิทรพัยด์ว้ยวธิมีลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 
ที
ประเมนิโดยที
ปรกึษาทางการเงนิประเทศสงิคโปร์ ซึ
งราคาขายอยู่ในช่วงราคาที
ประเมนิได ้ซึ
งจะสะทอ้นถึง
ความสามารถในการทาํกาํไรของกจิการในอนาคต ทั *งนี*บรษิทัฯ ยงัพจิารณาถงึประโยชน์ที
จะไดร้บัในอนาคตจาก
การร่วมมอืในการขยายธุรกจิพลงังานของบรษิทัฯ 

1.7 ผลประโยชน์ที
คาดว่าบริษทัฯ จะได้รบัจากการเขา้ทาํรายการ  

ผลประโยชน์ที
บรษิทัฯ คาดว่าจะไดร้บัจากการเขา้ทาํธุรกรรมในครั *งนี* มดีงัต่อไปนี* 
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1.7.1  TTPHD ซึ
งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ สามารถจาํหน่ายเงนิลงทุนในหุน้สามญัของ TTGP ไดใ้นราคาที

สงูกว่ามลูค่ายุตธิรรมในมุมมองของบรษิทัฯ  

1.7.2 TTPHD ซึ
งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ จะไดร้บัเงนิสดจํานวน 85,000,000 ดอลลารส์หรฐั โดยบรษิทัฯ 
หรอื TTPHD จะนําเงนิจํานวนดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ เช่น การลงทุนโครงการใหม่ หรอื การจ่ายเงนิ
ปนัผล หรอื การดาํเนินการอื
นใดตามความเหมาะสม 

1.7.3 บรษิทัฯ อาจมพีนัธมติรทางธุรกจิสาํหรบัการลงทุนในอนาคต 

1.8 แผนการใช้เงินที
ได้รบัจากการจาํหน่ายไปซึ
งสินทรพัย ์ 

บรษิทัฯ มแีผนที
จะนําเงนิที
ไดร้บัจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในหุน้สามญัของ TTGP ไปใชป้ระโยชน์ โดยสาํรอง
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการประกอบธุรกจิประมาณรอ้ยละ 10.00 ของเงนิที
ไดร้บัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน และ
การลงทุนในโครงการใหม่ที
เกี
ยวขอ้งกบังานวศิวกรรม-จดัหา-ก่อสร้าง (EPC Project) หรอืธุรกจิผลติไฟฟ้า 
ประมาณร้อยละ 90.00 ของเงนิที
ได้รบัจากการจําหน่ายเงนิลงทุน ทั *งนี* สดัส่วนการใช้เงนิที
ได้รบัจากการ
จาํหน่ายเงนิลงทุนอาจมกีารเปลี
ยนแปลงไดข้ึ*นอยู่กบัมูลค่าเงนิลงทุนในโครงการใหม่ที
บรษิทัฯ จะนําเงนิที
ไดร้บั
ไปลงทุนในอนาคต 

1.9 เงื
อนไขในการเข้าทาํธรุกรรม 

ธุรกรรมในครั *งนี*จะเกดิขึ*นเมื
อเงื
อนไขบงัคบัก่อนดงัต่อไปนี*สาํเรจ็ลง 

)ก(  ผูซ้ื*อและผูข้ายไดป้ฏบิตัติามหน้าที
และขอ้ตกลงแต่ละประการที
ผูซ้ื*อและผูข้ายไดใ้หไ้วจ้นครบถว้นแลว้ 

(ข)  ธสน. ไดใ้หค้าํยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกี
ยวกบัสญัญาเงนิกูท้ี
เขา้ทาํโดย ธสน. และ TTPMC ฉบบัลง
วนัที
 28 พฤษภาคม 2557 และกรมธรรมป์ระกนัภยัการลงทุนระหว่าง ธสน. และ TTPMC ฉบบัลงวนัที
 
28 พฤษภาคม 2557 ว่า สญัญาเงนิกู้และกรมธรรม์ประกนัภยัการลงทุนจะมผีลบงัคบัต่อไปภายหลงั
จากการซื*อขายหุ้น และผู้ซื*อแต่ละรายไม่จําต้องมีภาระการคํ*าประกันเงินกู้ใดๆ ที
 ธสน. ให้กู้แก่ 
TTPMC ตามสญัญานี* นอกเหนือจากการคํ*าประกนัที
บรษิทัฯ ไดใ้หไ้วเ้ดมิ 

(ค) มกีารลงนามในสญัญาแก้ไขสญัญาเงินกู้ที
เข้าทําโดย ธสน. และ TTPMC สญัญาแก้ไขสญัญา
หลกัประกนัต่างๆ ที
ผูข้ายไดใ้หแ้ก่ ธสน. สญัญาจํานําหุน้ใน TTGP ระหว่างผูซ้ื*อ ผูข้าย และ ธสน. 
รวมถงึเอกสารอื
นๆ ที
 ธสน. รอ้งขอ 

(ง) ผูข้ายและผูซ้ื*อแต่ละรายไดด้าํเนินการเพื
อขอรบัการอนุมตัติามกระบวนการของบรษิทั (ซึ
งรวมถงึไดร้บั
การอนุมตัิจากที
ประชุมผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ) ตามกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งเพื
อดําเนินการเจรจา เขา้ทํา 
แกไ้ข และปฏบิตัติามสญัญานี* และเอกสารที
เกี
ยวขอ้งอื
นๆ โดยชอบแลว้ 

(จ) หน่วยงานของรฐัที
เกี
ยวขอ้งไดใ้หก้ารอนุมตัทิี
จาํเป็นต่อการเขา้ทาํธุรกรรม 
(ฉ) เงื
อนไขอื
นๆ ตามที
คู่สญัญาจะไดต้กลงต่อไป 

 

ในการนี* ที
ประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครั *งที
 3/2562 ซึ
งจดัขึ*นเมื
อวนัที
 10 เมษายน 2562 มมีตใิหจ้ดัการ
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั *งที
 1/2562 เพื
อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ทาํธุรกรรม 
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1.10 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเกี
ยวกบัการเข้าทาํธรุกรรม  
คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้ว เห็นว่าการจําหน่ายไปซึ
งเงนิลงทุนในหุ้นสามญัของ TTGP ที
ถือโดย 

TTPHD จาํนวน 29,700,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 60 ของหุน้ทั *งหมดของ TTGP ใหแ้ก่ผูซ้ื*อแต่ละราย จะเป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ภายใตเ้งื
อนไขที
สมเหตุผล 
 
1.11 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืกรรมการของบริษทัฯ ที
แตกต่างจากความเหน็ของ

คณะกรรมการบริษทัในข้อ 10 
ไม่มกีรรมการท่านใดใหค้วามเหน็ที
แตกต่างไปจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในขอ้ 1.10 
 

2. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ที
มีต่อสารสนเทศในเอกสารที
ส่งให้ผูถื้อหุ้น 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในสารสนเทศฉบบันี*แลว้ตามความรูค้วามสามารถที
ดทีี
สุดและขอ้มูลที
มี

และขอรบัรองว่าขอ้ความในสารสนเทศฉบบันี*ถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงต่อความเป็นจรงิ ไม่มขีอ้มลูที
อาจทาํใหบุ้คคลอื
นสาํคญั
ผดิในสาระสาํคญั และมไิดม้กีารปกปิดขอ้มลูที
เป็นสาระสาํคญัซึ
งควรแจง้ 

 
3. รายงานความเหน็ของผูเ้ชี
ยวชาญอิสระ 

บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตั *งบรษิทั ฟินเน็กซ ์แอ๊ดไวเซอรี
 จาํกดั เป็นที
ปรกึษาทางการเงนิอสิระเพื
อแสดงความเหน็เกี
ยวกบั
รายการจาํหน่ายหุน้ของ TTGP โดยที
ปรกึษาทางการเงนิอสิระมคุีณสมบตั ิดงันี* 

1. การถอืหุน้และความสมัพนัธข์องที
ปรกึษาทางการเงนิอสิระกบับรษิทัฯ 
 - ไม่ม ี- 
 
2. คาํยนิยอมของที
ปรกึษาทางการเงนิอสิระใหเ้ผยแพร่ความเหน็ 
 บรษิทั ฟินเน็กซ ์แอ๊ดไวเซอรี
 จาํกดั ซึ
งเป็นที
ปรกึษาทางการเงนิอสิระ ยนิยอมใหเ้ผยแพร่ความเหน็ 
 
3. วนัที
ใหค้วามเหน็ 
 วนัที
 24 เมษายน 2562 
 
รายละเอยีดตามรายงานความเหน็ที
ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี
ยวกบัรายการจาํหน่ายไปซึ
งสนิทรพัย ์ปรากฏตาม

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที
 2 ของหนงัสอืเชญิประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั *งที
 1/2562 
 

4. หนี>สินของบริษทัฯ 
4.1 ยอดรวมของตราสารหนี>ที
ออกจาํหน่ายแล้วและที
ยงัมิได้ออกจาํหน่าย ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2561 
 หุ้นกู้ 

รหสัหุ้นกู้ มูลค่า (ล้านบาท) อาย ุ อตัราดอกเบี>ย วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 
TTCL205B 1,900 3 ปี 3.90% 12 พฤษภาคม 2563 
TTCL205A 500 5 ปี 4.55% 14 พฤษภาคม 2563 
TTCL211A 1,075 5 ปี 4.40% 15 มกราคม 2564 
TTCL225A 1,100 5 ปี 4.20% 12 พฤษภาคม 2565 
TTCL18PA 500 ไม่กาํหนด - ไม่กาํหนดระยะเวลา 

(Perpetual) 
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4.2 ยอดรวมของเงินกู้ยืมที
มีกาํหนดระยะเวลา และภาระการนําสินทรพัยว์างเป็นหลกัประกนั 
วงเงินกู้ 

(ล้านเหรียญ
ดอลลารส์หรฐั) 

อตัราดอกเบี>ย สินทรพัยค์ํ>าประกนั 
มูลค่าคงเหลือ ณ 
วนัที
 31 ธนัวาคม 
2561 (ล้านบาท) 

100.00 LIBOR + 
อตัราสว่นเพิ
ม 

โอนสิทธิการรับเงินค่าสินไหมทดแทนจาก
กรมธรรมป์ระกนัการลงทุน การจํานําใบหุน้ และ
การคํ*าประกนัเงนิกูโ้ดย TTGP 

2,245.53 

 
4.3 ยอดรวมมูลค่าหนี>สินประเภทอื
น เงินเบิกเกินบญัชี และภาระการนําสินทรพัยว์างเป็นหลกัประกนั 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะสั *นในรูปของตั �วสญัญาใชเ้งนิ จํานวน 1,718.94 ลา้นบาท โดย
เงนิกูย้มืดงักล่าวไม่มหีลกัประกนั  

 
4.4 หนี>สินที
อาจเกิดขึ>นในอนาคต 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มหีนี*สนิที
อาจเกดิขึ*นในอนาคต ดงันี*  

- บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที
บอกเลกิไม่ได ้จาํนวน 93.34 ลา้นบาท 
- บรษิทัฯ คํ*าประกนัวงเงนิกูย้มืและวงเงนิสนิเชื
อใหแ้ก่บรษิทัย่อยในวงเงนิ 42.00 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐัฯ 

หรอืเทยีบเท่าประมาณ 1,369.82 ล้านบาท และจํานวน 148 ล้านรงิกติมาเลเซยี หรอืเทยีบเท่าประมาณ 
1,176.35 ลา้นบาท 

- บรษิทัฯ มกีารออกหนงัสอืคํ*าประกนัในเรื
องต่างๆ ดงัต่อไปนี* 
 - หนังสอืคํ*าประกนัเพื
อคํ*าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาซึ
งเกี
ยวเนื
องกบัภาระผูกพนัตามการปฏบิตัิ

บางประการตามปกตธิุรกจิของกลุ่มกจิการจํานวนรวม 202.96 ลา้นเหรยีญดอลลาร์สหรฐัฯ หรอื
เทียบเท่าประมาณ 6,606.78 ล้านบาท และ 2,593.45 ล้านบาท และ 191.04 ล้านโครนาสวีเดน 
และ 3.29 ลา้นรงิกติมาเลเซยี 

 - หนังสอืคํ*าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอื
นๆ จํานวน 7.05 ลา้นบาท และหนังสอืคํ*าประกนัศาลกรณีคดี
ฟ้องรอ้ง จาํนวน 12.67 ลา้นบาท  

 
5. ข้อมูลลกัษณะการประกอบธรุกิจ และข้อมูลเกี
ยวกบับริษทัฯ 
5.1 ลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ 

ธุรกจิของบรษิทัฯ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 สว่น ไดแ้ก่  
1. ธุรกจิก่อสรา้งและใหบ้รกิาร 
2. ธุรกจิผลติไฟฟ้าและพลงังาน 

 
5.1.1 ธรุกิจก่อสรา้งและให้บริการ 

ธุรกิจก่อสร้างและให้บริการสามารถแบ่งออกได้เป็น 1. การให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหา
เครื
องจกัรและอุปกรณ์ และการก่อสรา้งโรงงานแบบครบวงจร (Integrated Engineering, Procurement and Construction 
หรือ Integrated EPC) และ 2. การให้บริการทางวิศวกรรมและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (Engineering, 
Procurement and Construction Management หรอื EPCm) ซึ
งลกัษณะของงานสามารถอธบิายโดยละเอยีดได้
ดงัต่อไปนี* 
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(1) การให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจดัหาเครื
องจกัรและอุปกรณ์ และการก่อสร้าง
โรงงานแบบครบวงจร (Integrated Engineering, Procurement and Construction หรอื Integrated EPC) 

การให้บรกิารงานการก่อสร้างแบบครบวงจร (Integrated EPC) เป็นการว่าจ้างให้บริษัทฯ รบังานใน
ลกัษณะแบบเบด็เสรจ็ในทุกส่วนงานของการก่อสรา้งโครงการ โดยเริ
มตั *งแต่ขั *นตอนการออกแบบ จดัหาเครื
องจกัรและ
อุปกรณ์ ตลอดจนถงึการก่อสรา้งโครงการ ใหลุ้ล่วงตามวตัถุประสงคข์องเจา้ของโครงการ และสว่นใหญ่เจา้ของโครงการจะ
ว่าจา้งบรษิทัฯ ใหบ้รกิาร Integrated EPC เนื
องจากจะสามารถควบคุมคุณภาพและต้นทุนของการก่อสรา้งโครงการได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

บรษิทัฯ เป็นผูร้บัเหมางานดา้นวศิวกรรมของไทยรายแรกที
ใหบ้รกิาร Integrated EPC แบบครบวงจร โดย
เน้นการใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีเคมภีณัฑ ์และธุรกจิพลงังาน รวมถงึอุตสาหกรรม
ใกลเ้คยีง ทั *งในและต่างประเทศ โดยมทีั *งที
บรษิทัฯ เป็นผูร้บัเหมาหลกั (Main Contractor) และที
บรษิทัฯ เป็นผูร้บัเหมา
ร่วมกบัผูร้บัเหมารายอื
น ซึ
งเป็นผูร้บัเหมาไทยและ/หรอืผูร้บัเหมาต่างชาตร่ิวมกนั (Consortium Member) 

 
(2) การให้บริการทางวิศวกรรมและบริหารจดัการโครงการก่อสร้าง (Engineering, Procurement and 

Construction Management หรอื EPCm) 
การใหบ้รกิารทางวศิวกรรมและบรหิารจดัการโครงการก่อสรา้ง (EPCm) บรษิทัฯ จะไดร้บัมอบหมายใหท้ํา

หน้าที
เป็นผูจ้ดัการโครงการของลกูคา้ ซึ
งบรษิทัฯ จะมหีน้าที
บรหิารเพื
อใหโ้ครงการเป็นไปตามตารางเวลาและงบประมาณ
ที
เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะดําเนินการบริหารอย่างเป็นองค์รวมซึ
งรวมถึงงานด้านการออกแบบวิศวกรรม การจดัหา
อุปกรณ์ และการก่อสรา้งโรงงาน บรษิทัฯ จะช่วยลกูคา้ซึ
งเป็นเจา้ของโครงการในการคดัเลอืกผูร้บัเหมาและกํากบัดูแลการ
ทาํงานของผูร้บัเหมา ใหค้าํปรกึษาในการคดัเลอืกผูผ้ลติและจดัสง่เครื
องจกัรและวสัดุอุปกรณ์ และควบคุม ประสานงานให้
การจดัส่งเครื
องจกัรและวสัดุอุปกรณ์เป็นไปตามตารางเวลา นอกจากนั *น การใหบ้รกิารทางวศิวกรรมและบรหิารจดัการ
โครงการก่อสรา้งอาจรวมไปถงึการใหบ้รกิารการศกึษาความเป็นไปไดเ้บื*องตน้ทางเทคนิคดว้ย 

ในการบรกิารโครงการตามสญัญา บรษิทัฯ จะกําหนดมอบหมายใหม้ผีูจ้ดัการและทมีงานสาํหรบัโครงการ
ขึ*น ทมีงานจะคดัเลอืกจากบุคคลากรที
เหมาะสมตามระดบัและประเภทของโครงการ และปฏบิตังิานภายใต้บงัคบับญัชา
ของผู้จดัการโครงการเพื
อใหเ้ป็นไปตามตารางเวลาและงบประมาณ โดยตระหนักอยู่เสมอว่าการทํางานโดยรกัษาความ
ปลอดภยัและคุณภาพของงานเป็นหลกัการสาํคญัที
สดุของการบรหิารโครงการ 

 
5.1.2 ธรุกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังาน 

บรษิทัฯ ไดใ้ชศ้กัยภาพความรูด้า้นวศิวกรรมและประสบการณ์ของบรษิทัใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ เพื
อที
จะสรา้งความ
มั 
นคงของรายไดใ้นระยะยาวอย่างยั 
งยนื โดยบรษิทัฯ ไดเ้ริ
มขยายการลงทุนในกจิการประเภทโรงไฟฟ้าและพลงังานต่างๆ 
ซึ
งบรษิทัฯ มคีวามเชื
อว่าเป็นธุรกจิที
มคีวามมั 
นคงและสอดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทัฯ 

โครงการโรงไฟฟ้าและพลงังานดงักล่าวข้างต้น มีทั *งในส่วนที
บริษัทฯ เป็นผู้พฒันาโครงการเองและในส่วนที
 
บรษิัทฯ เป็นผูร่้วมลงทุนกบัพนัธมติรทางธุรกจิ ซึ
งส่วนใหญ่ บรษิทัฯ กจ็ะไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัเหมาก่อสรา้งของ
โครงการดว้ยเช่นกนั ปจัจุบนั โครงการต่างๆ มขีอ้มลูโดยสงัเขป ดงัต่อไปนี* 

⋅ โรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ กําลงัการผลติ 1 .2 เมกะวตัต์ ดําเนินการโดยบรษิัท ไบโอ แนชเชอรลั เอน็เนอร์ย ี
จาํกดั 

⋅ โรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ กําลงัการผลติ 110 เมกะวตัต์ ดําเนินการโดยบรษิัท นวนครการไฟฟ้า 
จาํกดั  

⋅ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ กําลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์ ดําเนินการโดยบริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร ์
จาํกดั 
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⋅ โรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาต ิกาํลงัการผลติ 120 เมกะวตัต์ ดําเนินการโดยบรษิทั โตโย ไทย พาวเวอร ์
เมยีนมาร ์จาํกดั  

⋅ โรงงานผลติเอทานอล ขนาด 100,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อปี ดาํเนินการโดยบรษิทั โอเรยีนท ์ไบโอ -ฟูลเอลส์  
⋅ โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา กาํลงัการผลติ 743.4 กโิลวตัต์ ดําเนินการโดยบรษิทั สยาม จี

เอน็อ ีโซล่าร ์เอน็เนอรย์ี
 จาํกดั  
 

5.2 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที
ผ่านมา พร้อมคาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงานในปีที
ผา่นมา ตลอดจนปัจจยัความเสี
ยงซึ
งอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน 
5.2.1 ตารางสรปุงบการเงินในระยะ 3 ปีที
ผา่นมา 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม ณ วนัที
 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์       
สินทรพัยห์มุนเวียน       
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,208.35 8.56 2,235.90 9.37 987.21 5.10 
เงนิลงทนุชั 
วคราว - - - - 0.08 0.00 
ลูกหนี*การคา้ - สุทธ ิ- กจิการที
เกี
ยวขอ้งกนั 1,678.62 6.50 264.60 1.11 - - 
ลูกหนี*การคา้ - สุทธ ิ- กจิการอื
น 2,497.84 9.68 1,759.31 7.37 1,634.05 8.44 
ลูกหนี*จากการบรหิารงานโรงไฟฟ้า 147.49 0.57 141.13 0.59 215.81 1.11 
ลูกหนี*ตามขอ้ตกลงสมัปทานบรกิารที
ถงึกําหนดรบั
ชาํระในหนึ
งปี 

189.88 0.74 113.79 0.48 162.98 0.84 

ลูกหนี*ค่าก่อสรา้งตามสญัญาที
ยงัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ - 
สุทธ ิ- กจิการที
เกี
ยวขอ้งกนั 

1,325.64 5.14 489.54 2.05 1.51 0.01 

ลูกหนี*ค่าก่อสรา้งตามสญัญาที
ยงัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ - 
สุทธ ิ- กจิการอื
น 

2,398.00 9.29 2,928.00 12.27 2,168.45 11.20 

ลูกหนี*อื
น - กจิการที
เกี
ยวขอ้งกนั 1.16 0.00 28.34 0.12 - - 
ลูกหนี*อื
น - กจิการอื
น 113.67 0.44 72.65 0.30 9.99 0.05 
งานระหว่างก่อสรา้ง - กจิการที
เกี
ยวขอ้งกนั - - - - - - 
งานระหว่างก่อสรา้ง - กจิการอื
น 5,155.15 19.97 6,183.50 25.91 5,398.74 27.89 
เงนิจา่ยลว่งหน้าใหผู้ร้บัเหมาชว่ง - กจิการที

เกี
ยวขอ้งกนั 

- - - - - - 

เงนิจา่ยลว่งหน้าใหผู้ร้บัเหมาชว่ง - กจิการอื
น 633.18 2.45 462.43 1.94 204.42 1.06 
เงนิจา่ยลว่งหน้าคา่หุน้ 153.95 0.60 141.31 0.59 - - 
เงนิใหกู้ย้มืแกก่จิการที
เกี
ยวขอ้งกนัที
ถงึกาํหนดรบั
ชาํระในหนึ
งปี 

374.03 1.45 1.53 0.01 1.53 0.01 

เงนิใหกู้ย้มืแกก่จิการอื
นที
ถงึกําหนดรบัชาํระในหนึ
งปี - - 674.60 2.83 535.75 2.77 
ดอกเบี*ยคา้งรบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการที
เกี
ยวขอ้งกนั 2.59 0.01 0.21 0.00 0.17 0.00 
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ที
จา่ย 310.38 1.20 326.20 1.37 500.16 2.58 
ภาษซีื*อรอเรยีกคนื 49.04 0.19 71.80 0.30 192.54 0.99 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื
น 59.03 0.23 142.54 0.60 82.18 0.42 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 17,298.00 67.02 16,037.37 67.20 12,095.58 62.48 
       
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       
ลูกหนี*การคา้ - สุทธ ิ- กจิการที
เกี
ยวขอ้งกนั - - - - - - 
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 งบการเงินรวม ณ วนัที
 
31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ลูกหนี*การคา้ - สุทธ ิ- กจิการอื
น - - 330.86 1.39 165.12 0.85 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิที
ใชเ้ป็นหลกัคํ*าประกนั 143.36 0.56 130.77 0.55 129.86 0.67 
เงนิประกนัผลงาน 8.83 0.03 27.02 0.11 3.85 0.02 
เงนิลงทนุที
จะถอืไวจ้นครบกาํหนด - - 0.07 0.00 - - 
เงนิใหกู้ย้มืแกก่จิการที
เกี
ยวขอ้งกนั - สุทธ ิ 1,106.53 4.29 7.63 0.03 6.11 0.03 
เงนิใหกู้ย้มืแกก่จิการอื
น - - 325.32 1.36 278.76 1.44 
ลูกหนี*ตามขอ้ตกลงสมัปทานระยะยาว 5,572.25 21.59 4,931.06 20.66 4,733.20 24.45 
เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - สุทธ ิ - - - - - - 
เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม - สุทธ ิ 224.00 0.87 222.93 0.93 244.36 1.26 
เงนิลงทนุในการรว่มคา้ - สุทธ ิ 11.68 0.05 11.64 0.05 12.25 0.06 
เงนิลงทนุทั 
วไป - สุทธ ิ 726.38 2.81 726.38 3.04 726.38 3.75 
วสัดุสาํรองคลงั 179.57 0.70 183.32 0.77 181.01 0.93 
ที
ดนิ อาคารและอปุกรณ์ - สุทธ ิ 336.52 1.30 653.65 2.74 353.12 1.82 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ 35.72 0.14 28.82 0.12 26.36 0.14 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 127.87 0.50 209.14 0.88 360.17 1.86 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื
น 41.41 0.16 38.97 0.16 44.21 0.23 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 8,514.10 32.98 7,827.58 32.80 7,264.75 37.52 
       
รวมสินทรพัย ์ 25,812.10 100.00 23,864.96 100.00 19,360.33 100.00 
       
หนี>สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนี>สินหมนุเวียน       
เงนิกูย้มืระยะสั *นจากสถาบนัการเงนิ 1,379.48 5.34 3,499.75 14.66 1,718.94 8.88 
เจา้หนี*การคา้ - กจิการที
เกี
ยวขอ้งกนั - - 0.39 0.00 - - 
เจา้หนี*การคา้ - กจิการอื
น 2,149.36 8.33 1,090.81 4.57 1,076.14 5.56 
เจา้หนี*อื
น 35.44 0.14 38.25 0.16 40.06 0.21 
เงนิกูย้มืระยะยาวที
ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ
งปี - สุทธ ิ 400.38 1.55 366.03 1.53 363.44 1.88 
หุน้กูท้ี
ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ
งปี - สุทธ ิ 999.62 3.87 1,424.41 5.97 - - 
เงนิกูย้มืระยะสั *นจากกจิการที
เกี
ยวขอ้งกนั 77.04 0.30 70.26 0.29 - - 
ดอกเบี*ยคา้งจา่ยแกก่จิการที
เกี
ยวขอ้งกนั 0.45 0.00 2.15 0.01 - - 
เงนิประกนัผลงานผูร้บัเหมาชว่ง 306.58 1.19 249.07 1.04 204.88 1.06 
ตน้ทนุงานก่อสรา้งคา้งจา่ย 5,051.46 19.57 4,037.69 16.92 4,027.40 20.80 
เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ตามสญัญาก่อสรา้ง - 
กจิการที
เกี
ยวขอ้งกนั 

114.93 0.45 13.22 0.06 - - 

เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ตามสญัญาก่อสรา้ง - 
กจิการอื
น 

1,259.34 4.88 1,090.90 4.57 1,705.48 8.81 

รายไดค้่าก่อสรา้งรบัลว่งหน้า - กจิการที
เกี
ยวขอ้งกนั 1,030.37 3.99 299.78 1.26 - - 
รายไดค้่าก่อสรา้งรบัลว่งหน้า - กจิการอื
น - - 26.14 0.11 10.80 0.06 
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 16.28 0.06 2.21 0.01 3.88 0.02 
ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 197.50 0.77 270.14 1.13 184.55 0.95 
หนี*สนิภายใตส้ญัญารว่มทนุ 37.02 0.14 - - - - 
หนี*สนิหมนุเวยีนอื
น 135.02 0.52 47.70 0.20 198.69 1.03 
รวมหนี>สินหมุนเวียน 13,190.27 51.10 12,528.92 52.50 9,534.27 49.25 
       
หนี>สินไม่หมุนเวียน       



สารสนเทศเกี
ยวกบัรายการจาํหน่ายไปซึ
งสนิทรพัย ์(บญัช ี2) 

หน้า 16 จาก 31 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที� 2 

 งบการเงินรวม ณ วนัที
 
31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธ ิ 2,874.82 11.14 2,261.52 9.48 1,882.09 9.72 
หุน้กู ้- สุทธ ิ 2,993.80 11.60 4,564.61 19.13 4,568.10 23.60 
รายไดร้อการรบัรู ้ 145.45 0.56 144.34 0.60 133.04 0.69 
หนี*สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 121.82 0.47 114.31 0.48 108.43 0.56 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 145.06 0.56 156.36 0.66 137.56 0.71 
รวมหนี>สินไม่หมุนเวียน 6,280.96 24.33 7,241.14 30.34 6,829.22 35.27 
       
รวมหนี>สิน 19,471.23 75.43 19,770.06 82.84 16,363.49 84.52 
       
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุจดทะเบยีน 560.00 2.17 560.00 2.35 896.00 4.63 
       
ทนุที
ออกและชาํระแลว้ 560.00 2.17 560.00 2.35 616.00 3.18 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 2,905.50 11.26 2,905.50 12.17 3,285.76 16.97 
กําไรสะสม       
จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 56.00 0.22 56.00 0.23 56.00 0.29 
ยงัไมจ่ดัสรร 2,031.58 7.87 1,966.93 8.24 13.31 0.07 
ส่วนเกนิทนุจากการใหหุ้น้พนกังาน 23.19 0.09 23.19 0.10 23.19 0.12 
ส่วนตํ
าจากการเปลี
ยนแปลงสดัสว่นการถอืหุน้ใน
บรษิทัย่อย 

(465.61) (1.80) (1,214.27) (5.09) (1,214.27) (6.27) 

องคป์ระกอบอื
นของส่วนของเจา้ของ 176.47 0.68 (215.37) (0.90) (265.56) (1.37) 
หุน้กูด้อ้ยสทิธทิี
มลีกัษณะคลา้ยทนุ - - - - 499.52 2.58 
ส่วนไดเ้สยีที
ไมม่อีาํนาจควบคมุ 1,053.75 4.08 12.92 0.05 (17.11) (0.09) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,340.87 24.57 4,094.90 17.16 2,996.85 15.48 
       
รวมหนี>สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 25,812.10 100.00 23,864.96 100.00 19,360.33 100.00 

 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 งบการเงินรวมสาํหรบังวดปีสิ>นสุดวนัที
  
31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้       
รายไดจ้ากการก่อสรา้งและใหบ้รกิาร 19,389.00 95.52 9,692.95 88.83 7,353.97 81.42 
รายไดจ้ากการบรหิารงานโรงไฟฟ้า 635.45 3.13 754.16 6.91 973.91 10.78 
รวมรายได้ 20,024.45 98.66 10,447.11 95.75 8,327.89 92.20 
       
ต้นทุน       
ตน้ทนุในการก่อสรา้งและใหบ้รกิาร (18,310.04) (90.21) (9,082.54) (83.24) (7,904.61) (87.52) 
ตน้ทนุจากการบรหิารงานโรงไฟฟ้า (233.46) (1.15) (512.72) (4.70) (524.79) (5.81) 
รวมต้นทุน (18,543.50) (91.36) (9,595.27) (87.94) (8,429.40) (93.33) 
       
กาํไร (ขาดทนุ) ขั >นต้น 1,480.95 7.30 851.84 7.81 (101.52) (1.12) 
       
รายไดอ้ื
น 272.95 1.34 464.09 4.25 704.31 7.80 
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 งบการเงินรวมสาํหรบังวดปีสิ>นสุดวนัที
  
31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (847.43) (4.18) (953.71) (8.74) (2,261.75) (25.04) 
กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี
ยน - สุทธ ิ 44.64 0.22 64.38 0.59 (66.31) (0.73) 
ตน้ทนุทางการเงนิ (427.52) (2.11) (419.42) (3.84) (461.84) (5.11) 
ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัรว่ม 15.25 0.08 18.46 0.17 22.57 0.25 
ส่วนแบ่งกําไรจากการรว่มคา้ 0.81 0.00 0.73 0.01 0.67 0.01 
       
กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 539.66 2.66 26.38 0.24 (2,163.85) (23.96) 
ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (94.13) (0.46) 68.65 0.63 154.09 1.71 
กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปี 445.53 2.20 95.03 0.87 (2,009.76) (22.25) 
       
กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื
น       
รายการที
จะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
กาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั - สุทธิจากภาษี 

      

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13.43 0.07 5.99 0.05 26.11 0.29 
ส่วนแบ่งกําไรเบด็เสรจ็อื
นของบรษิทัรว่ม (0.44) (0.00) - - 0.28 0.00 
รายการที
จะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษี 

      

ผลต่างของอตัราแลกเปลี
ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ (126.53) (0.62) (455.35) (4.17) (50.48) (0.56) 
กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื
นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี (113.54) (0.56) (449.36) (4.12) (24.08) (0.27) 
       
กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี  331.99 1.64 (354.33) (3.25) (2,033.84) (22.52) 

 
งบกระแสเงินสด 

 งบการเงินรวมสาํหรบังวดปีสิ>นสุดวนัที
  
31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    
กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงนิได ้ 539.66 26.38 (2,163.85) 
รายการปรบัปรงุ    
ค่าเสื
อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 51.05 49.76 40.48 
ตดัจาํหน่ายอปุกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 0.01 0.01 0.00 
กําไรจากการจาํหน่ายอปุกรณ์ (1.51) (0.19) (3.85) 
(กําไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี
ยนที
ยงัไมเ่กดิขึ*นจรงิ 279.91 (557.95) (43.02) 
เงนิปนัผลรบั - - - 
ดอกเบี*ยรบั (179.28) (199.17) (159.62) 
ส่วนแบ่งผลกําไรจากบรษิทัรว่ม (15.25) (18.46) (22.57) 
ส่วนแบ่งผลกําไรจากส่วนไดเ้สยีในกจิการรว่มคา้ (0.81) (0.73) (0.67) 
กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - - (360.60) 
ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 24.37 22.33 21.57 
สํารองค่าใชจ้า่ยที
เกดิจากคดฟ้ีองรอ้ง - 12.14 0.81 
ค่าเผื
อหนี*สงสยัจะสูญ - - 1,324.51 
ตดัจาํหน่ายหนี*สญู - - 118.61 
ค่าเผื
อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุทั 
วไป - - - 
ค่าเผื
อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - - - 
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 งบการเงินรวมสาํหรบังวดปีสิ>นสุดวนัที
  
31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู ้ 26.70 11.36 4.83 
ตดัจาํหน่ายรายไดเ้งนิชว่ยเหลอืรฐับาล (1.11) (1.11) (11.31) 
ดอกเบี*ยจา่ย 400.82 408.06 444.08 
กระแสเงินสดก่อนการเปลี
ยนแปลงของสินทรพัยแ์ละหนี>สิน
ดาํเนินงาน 

1,124.54 (247.58) (810.61) 

การเปลี
ยนแปลงของสินทรพัยแ์ละหนี>สินดาํเนินงาน    
ลูกหนี*การคา้ (1,314.68) 1,674.58 114.07 
ลูกหนี*ค่าก่อสรา้งตามสญัญาที
ยงัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ 1,823.22 306.10 296.18 
ลูกหนี*จากการบรหิารงานโรงไฟฟ้า 30.56 3.96 (94.82) 
ลูกหนี*ตามขอ้ตกลงสญัญาสมัปทาน 233.58 717.29 148.66 
ลูกหนี*อื
น (35.79) 13.72 44.92 
งานระหว่างก่อสรา้ง 104.15 (1,043.36) 742.46 
เงนิจา่ยลว่งหน้าใหผู้ร้บัเหมาชว่ง (202.22) 170.75 258.01 
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ที
จา่ย (124.29) (15.83) (173.96) 
วสัดุสาํรองคลงั 17.04 (3.76) 2.31 
ภาษซีื*อรอเรยีกคนื 45.81 (22.77) (120.74) 
เงนิประกนัผลงาน 16.17 (18.19) 18.46 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื
น (3.53) (84.42) (264.97) 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื
น 1.07 2.44 (67.45) 
เจา้หนี*การคา้ (448.54) (911.06) (2.69) 
เจา้หนี*อื
น (11.28) 2.54 (7.95) 
เงนิประกนัผลงานผูร้บัเหมาชว่ง  37.85 (57.50) (44.19) 
ตน้ทนุงานก่อสรา้งคา้งจา่ย 1,090.41 (1,252.09) (10.29) 
เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ตามสญัญาก่อสรา้ง (521.54) (270.14) 601.35 
รายไดค้่าก่อสรา้งรบัลว่งหน้า 664.95 (704.44) (315.12) 
ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย (35.06) 47.02 (78.93) 
หนี*สนิหมนุเวยีนอื
น 50.87 (87.32) 42.29 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (4.60) (3.18) (7.72) 
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 2,538.71 (1,783.25) 269.26 
ดอกเบี*ยจา่ย (388.42) (392.89) (443.89) 
ภาษเีงนิไดจ้า่ย (70.61) (23.79) (5.44) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 2,079.68 (2,199.93) (180.07) 
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ    
เงนิสดรบัจากสถาบนัการเงนิที
ใชเ้ป็นหลกัคํ*าประกนั 232.00 - - 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิที
ใชเ้ป็นหลกัคํ*าประกนั (232.00) - - 
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในตราสารหนี*ที
จะถอืจนครบกําหนด 0.58 - - 
เงนิสดจา่ยลว่งหน้าคา่หุน้ (150.34) - - 
เงนิสดรบัจากเงนิจา่ยล่วงหน้าคา่หุน้ - - 135.39 
เงนิสดจา่ยซื*อเงนิลงทนุระยะสั *นกบัสถาบนัการเงนิเพิ
มขึ*น - - (0.08) 
    
เงนิสดจา่ยชาํระหุน้เพิ
มในบรษิทัรว่ม (20.00) - - 
เงนิสดจา่ยชาํระค่าหุน้ในกจิการรว่มคา้ - (33.76) - 
เงนิสดจา่ยจากการเปลี
ยนประเภทเงนิลงทุนจากบรษิทัย่อยเป็นบรษิทัรว่ม (4.33) - - 
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในตราสารหนี*ที
จะถอืจนครบกําหนด - - 0.07 
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 งบการเงินรวมสาํหรบังวดปีสิ>นสุดวนัที
  
31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงนิสดจา่ยซื*อเงนิลงทนุในตราสารหนี*ที
จะถอืจนครบกําหนด - (0.08) - 
เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัที
เกี
ยวขอ้งกนั (120.30) - - 
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัที
เกี
ยวขอ้งกนั 13.81 291.68 1.53 
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัอื
น - 55.93 182.60 
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอปุกรณ์ 1.53 2.21 16.59 
เงนิสดรบัจากดอกเบี*ยรบั 172.72 203.97 179.83 
    
เงนิสดจา่ยซื*ออปุกรณ์ (77.42) (116.13) (635.43) 
เงนิสดจา่ยตน้ทนุการกูย้มืเพื
อซื*อที
ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ - - (16.02) 
เงนิสดจา่ยซื*อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (12.76) (0.47) (0.83) 
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายบรษิทัย่อย - - 901.53 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (196.50) 403.36 765.18 
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (299.19) (384.34) (362.99) 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 889.15 
เงนิสดจา่ยคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มื - - (13.38) 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั *นจากสถาบนัการเงนิ 3,819.90 7,680.00 8,003.46 
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสั *นจากสถาบนัการเงนิ (5,618.27) (5,559.73) (9,784.10) 
เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู ้ 1,075.00 3,000.00 - 
เงนิสดจา่ยชาํระคนืหุน้กู ้ - (1,000.00) (1,425.00) 
เงนิสดจา่ยคา่ธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ (3.52) (8.87) - 
เงนิสดรบัจากการออกหุน้กูด้อ้ยสทิธทิี
มลีกัษณะคลา้ยทนุ - - 500.00 
เงนิสดจา่ยคา่ธรรมเนียมในการออกหุน้กูด้อ้ยสทิธทิี
มลีกัษณะคลา้ยทนุ - - (0.60) 
เงนิปนัผลจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ (279.99) (123.20) - 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั *นจากบรษิทัที
เกี
ยวขอ้งกนั 74.77 - 490.44 
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสั *นจากบรษิทัที
เกี
ยวขอ้งกนั - - (564.70) 
เงนิสดจา่ยซื*อเงนิลงทนุในสว่นไดเ้สยีที
ไมม่อีาํนาจควบคุม - (1,768.44) - 
เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั - - 436.26 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (1,231.30) 1,835.43 (1,831.45) 
    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (เพิ
มขึ>น) ลดลงสุทธิ 651.88 38.85 (1,246.34) 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 1,571.59 2,208.35 2,235.90 
กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี
ยนของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด (15.13) (11.30) (2.35) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 2,208.35 2,235.90 987.21 
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อตัราส่วนทางการเงินที
สาํคญั 
 
 

หน่วย 
งบการเงินรวมสาํหรบังวดปีสิ>นสุดวนัที
  

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 

    
อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่ 1.31x 1.28x 1.27x 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ เทา่ 0.80x 0.64x 0.54x 
อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 

    
อตัรากําไรขั *นตน้ % 7.40% 8.15% (1.22%) 
อตัรากําไรสุทธ ิ % 2.20% 0.91% (24.13%) 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 7.06% 1.82% (56.68%) 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

    
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 1.72% 0.38% (9.30%) 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เทา่ 1.57x 0.44x 0.42x 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 

 
      

อตัราส่วนหนี*สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เทา่ 3.07x 4.83x 5.46x 

 
5.2.2 คาํอธิบายและวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน 
รายได้ 
รายไดใ้นงวดปีสิ*นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2559 วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 และวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 

20,024.45 ลา้นบาท 10,447.11 ลา้นบาท และ 8,327.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
รายไดจ้ากการขายและบรกิารในงวดปีสิ*นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 ลดลง 9,577.34 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 47.83 จากงวดปีสิ*นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการก่อสรา้งและ
ให้บรกิาร จากการลดลงของมูลค่างานก่อสร้างที
อยู่ในมอืและงานที
ได้รบัในปี 2560 แต่ยงัไม่ได้เริ
มดําเนินงานก่อสร้าง
อย่างเตม็ที
 

รายไดจ้ากการขายและบรกิารในงวดปีสิ*นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 ลดลง 2,119.22 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 20.29 จากงวดปีสิ*นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากโครงการก่อสรา้งหลกัที
ไดร้บัในปี 2561 
จะสามารถรบัรูร้ายไดใ้นปี 2562 เป็นตน้ไป 

 
ต้นทุน 
ตน้ทุนในงวดปีสิ*นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2559 วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 และวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 

18,543.50 ลา้นบาท 9,595.27 ลา้นบาท 8,429.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
ตน้ทุนในงวดปีสิ*นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 ลดลง 8,948.23 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 48.26 จากงวด

ปีสิ*นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการก่อสรา้งและใหบ้รกิาร 
ตน้ทุนในงวดปีสิ*นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 ลดลง 1,165.86 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.15 จากงวด

ปีสิ*นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการก่อสรา้งและใหบ้รกิาร 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารในงวดปีสิ*นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2559 วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 และวนัที
 31 

ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 847.43 ลา้นบาท 953.71 ลา้นบาท และ 2,261.75 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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ค่าใชจ้่ายในการบรหิารในงวดปีสิ*นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 เพิ
มขึ*น 106.28 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
12.54 จากงวดปีสิ*นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิ
มขึ*นของเงนิเดอืนพนักงาน และค่าใชจ้่าย
เกี
ยวกบัโครงการ Ahlone Power Plant  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารในงวดปีสิ*นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 เพิ
มขึ*น 1,308.04 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 137.15 จากงวดปีสิ*นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการตั *งค่าเผื
อหนี*สงสยัจะสูญของโครงการ 
Lao’s Rock Salt processing ซึ
งเป็นโครงการก่อสรา้งเหมอืงเกลอืในประเทศลาวใหแ้ก่รฐัวสิาหกจิแห่งหนึ
งในประเทศลาว
ตั *งแต่ปี 2558 แต่บรษิทัฯ ไม่ไดร้บัชาํระหนี*การก่อสรา้งดงักล่าวจากทางผูว้า่จา้ง ต่อมาในปี 2561 บรษิทัฯ ไดต้ดัสนิใจหยุด
ดําเนินการก่อสร้างและติดตามทวงถามหนี*ในทางกฎหมาย ซึ
งปจัจุบันกําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการเพื
อเรยีกรอ้งชาํระหนี*และค่าเสยีหายที
เกดิขึ*น นอกจากนี*การตั *งค่าเผื
อหนี*สงสยัจะสญูบรษิทัฯ ไดม้กีารตั *ง
ค่าเผื
อหนี*สงสยัจะสูญจากจํานวนหนี*คงค้างทั *งหมดทั *งในส่วนหนี*ที
เกินกําหนดชําระและหนี*ที
ยงัไม่ได้เรยีกเก็บ อีกทั *ง
บรษิทัไดห้ยุดดาํเนินการก่อสรา้งใหก้บัผูว้่าจา้งอย่างถาวร ดงันั *นจํานวนหนี*คงคา้งจากการดําเนินการก่อสรา้งจงึไม่มกีาร
เปลี
ยนแปลงเพิ
มขึ*น ดว้ยเหตุผลดงักล่าวบรษิทัฯ จะไม่มกีารตั *งค่าเผื
อหนี*สงสยัจะสญูเพิ
มเตมิในอนาคต 

 
กาํไรสุทธิ 
กําไรสุทธใินงวดปีสิ*นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2559 วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 และวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 

เท่ากบั 455.53 ลา้นบาท 95.03 ลา้นบาท และ (2,009.76) ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นอตัรากาํไรสทุธเิท่ากบัรอ้ยละ 2.20 
รอ้ยละ 0.91 และรอ้ยละ (24.13) ตามลําดบั การลดลงของอตัรากําไรสุทธมิสีาเหตุมาจากการลดลงของรายได ้ในขณะที

บรษิทัฯ ยงัมค่ีาใชจ้่ายคงที
สาํหรบัการดาํเนินงาน ประกอบกบัการตั *งค่าเผื
อหนี*สงสยัจะสญูของโครงการ Lao’s Rock Salt 
processing 

 
ฐานะการเงิน 
สินทรพัย ์
สนิทรพัย ์ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2559 วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 และวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 

25,812.10 ล้านบาท 23,864.96 ล้านบาท และ 19,360.33 ล้านบาท ตามลําดบั โดยสนิทรพัยห์ลกั ประกอบด้วย งาน
ระหว่างก่อสรา้ง และลกูหนี*ตามขอ้ตกลงสมัปทานระยะยาว เป็นตน้ 

สนิทรพัย ์ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 ลดลง 1,947.14 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.54 จาก ณ วนัที
 31 
ธนัวาคม 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของลูกหนี*การคา้ของโครงการ Utility for SCC in RAPID ในประเทศ
มาเลเซยี จํานวน 1.3 พนัลา้นบาท และโครงการ PTTGC's LLDPE Expansion and Hexene-1 ในประเทศ จํานวน 450 
ลา้นบาท ซึ
งทั *ง 2 โครงการดงักล่าว ดาํเนินการแลว้เสรจ็มากกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าสญัญาการก่อสรา้ง 

สนิทรพัย ์ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2561 ลดลง 4,504.62 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18.88 จาก ณ วนัที
 31 
ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการตั *งค่าเผื
อหนี*สงสยัจะสญูของโครงการ Lao’s Rock Salt processing ประกอบ
กบับรษิทัฯ ไดม้กีารชาํระคนืหุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืระยะสั *นแก่สถาบนัการเงนิในระหว่างงวด 

 
หนี� สิน 
หนี*สนิ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2559 วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 และวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 19,471.23 

ล้านบาท 19,770.06 ล้านบาท และ 16,363.49 ล้านบาท ตามลําดบั โดยหนี*สนิหลกั ประกอบด้วย หุ้นกู้ ต้นทุนงาน
ก่อสรา้งคา้งจ่าย และเงนิกูย้มืระยะสั *นจากสถาบนัการเงนิ เป็นตน้ 
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หนี*สนิ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 เพิ
มขึ*น 298.83 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.53 จาก ณ วนัที
 31 
ธนัวาคม 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิ
มขึ*นของเงนิกูย้มืระยะสั *นจากสถาบนัการเงนิ และการออกหุน้กูร้ะยะเวลา 3 
ปี และ 5 ปี จาํนวน 3,000 ลา้นบาท 

หนี*สนิ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2561 ลดลง 3,406.57 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17.23 จาก ณ วนัที
 31 
ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการบรษิัทฯ ได้มกีารชําระคนืหุ้นกู้และเงนิกู้ยมืระยะสั *นแก่สถาบนัการเงนิใน
ระหว่างงวด 
 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 
สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2559 วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 และวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 

6,340.87 ลา้นบาท 4,094.90 ลา้นบาท และ 2,996.85 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 ลดลง 2,245.97 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 35.42 จาก ณ 

วนัที
 31 ธนัวาคม 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มกีารบนัทกึส่วนตํ
าจากการเปลี
ยนแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ใน
บรษิทัย่อย  

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2561 ลดลง 1,098.05 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 26.82 จาก ณ 
วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการตั *งค่าเผื
อหนี*สงสยัจะสญูของโครงการ Lao’s Rock Salt processing 
 

5.2.3 ปัจจยัความเสี
ยงซึ
งอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน 
(1) ความเสี
ยงด้านรายได้จากวฏัจกัรอตุสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  

ถงึแมว้่าในปจัจุบนัการขยายตวัของเศรษฐกจิโลกจะอยู่ในภาวะชะลอตวัแต่การลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตร
เคมยีงัสามารถปรบัตวัเพิ
มขึ*นตามการฟื*นตวัของเศรษฐกจิภายในประเทศ และการเตบิโตของอุตสาหกรรมต่อเนื
อง ทําให้
มกีารลงทุนเพิ
มขึ*นในการสรา้งโรงงานใหม่หรอืขยายกําลงัการผลติสาํหรบัโรงงานเดมิของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ีซึ
งเป็นหนึ
งในกลุ่มลูกคา้หลกัดา้นการใหบ้รกิารออกแบบ จดัซื*อจดัหา และรบัเหมาก่อสรา้งของ
บรษิทัฯ แต่ในขณะเดยีวกนักท็าํใหก้ารแขง่ขนัในการประมลูโครงการทั *งในประเทศและต่างประเทศเพิ
มสงูขึ*น 

บรษิทัฯ จงึไดก้าํหนดนโยบายและแผนการตลาด เพื
อเพิ
มสดัสว่นในการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ในอุตสาหกรรม
อื
น เช่น อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ ์อุตสาหกรรมพลงังาน หรอืพลงังานทดแทน และการลงทุนในโครงการอื
นๆ ซึ
งนอกจาก
จะเป็นการลดความเสี
ยงดา้นรายไดจ้ากวฏัจกัรอุตสาหกรรมปิโตรเลยีมและปิโตรเคมแีลว้ยงัเป็นการเพิ
มโอกาสทางธุรกจิ
ของบรษิทัฯ ในอนาคตอกีดว้ย  

 

(2) ความเสี
ยงจากการเพิ
มคู่แข่งทางการค้า  
จากการที
บรษิทัฯ ยกระดบัการใหบ้รกิารเขา้สูก่ารเป็น Regional EPC Contractor เพื
อรบังานโครงการที
มี

มูลค่าสูงในต่างประเทศ เช่น เวียดนาม จีน สหรฐัอเมริกา มาเลเซีย สหภาพเมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และกลุ่มประเทศ
ตะวนัออกกลาง เป็นต้น ทําให้สภาพแวดล้อมทางธุรกจิและการแข่งขนัของบรษิัทฯ เปลี
ยนแปลงไปอย่างมนีัยสําคญั 
ประกอบกบัที
การขยายตวัของเศรษฐกจิโลกชะลอลง ทําให้ระดบัการแข่งขนัในการประมูลโครงการทั *งในประเทศและ
ต่างประเทศเพิ
มสงูขึ*น  

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ พบว่าเจา้ของโครงการยงัคงใหค้วามสาํคญัต่อคุณภาพของงาน ความน่าเชื
อถอืและ
ความสามารถของผูเ้ขา้ประมลูงานเป็นปจัจยัหลกั ทั *งนี* นอกจากการที
บรษิทัฯมปีระสบการณ์และความสามารถสอดคลอ้ง
กบัคุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ประมลูงานที
กาํหนดแลว้ บรษิทัฯ ยงัมขีอ้ไดเ้ปรยีบจากการเน้นใหบ้รกิารในกลุ่มประเทศประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน ซึ
งบรษิัทฯ และบริษัทย่อยมปีระสบการณ์และความชํานาญในพื*นที
 รวมถึงมีเครอืข่ายทางธุรกจิที

แขง็แกร่ง อกีทั *งมคีวามไดเ้ปรยีบในดา้นของค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานที
ตํ
ากว่าบรษิทัต่างชาตอิื
นๆ อกีทั *งบรษิทัฯ ยงัมี
พนัธมติรทางธุรกจิ ซึ
งมคีวามรู้และประสบการณ์ในการดําเนินโครงการในประเทศรสัเซยีและเครอืรฐัเอกราชที
จะเขา้มา
เพิ
มโอกาสการประมลูงาน EPC ในประเทศดงักล่าว  
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(3) ความเสี
ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมือง 
สภาวะความไม่แน่นอนทางการเมอืงในต่างประเทศ อาจสง่ผลกระทบต่อโครงการของบรษิทัฯ ที
ดาํเนินการ

อยู่ในประเทศนั *นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ
งโครงการที
มมีูลค่าสูงและมรีะยะเวลาในการดําเนินโครงการนาน อย่างไรกต็าม
บรษิทัฯ ไดต้ดิตามสถานการณ์ในประเทศที
บรษิทัฯ มกีารดาํเนินโครงการอย่างใกลช้ดิ เพื
อกาํหนดแนวทางการตอบสนอง
ต่อความเสี
ยงอย่างเหมาะสม  
 

(4) ความเสี
ยงด้านการเงิน เช่น ความเสี
ยงด้านอตัราแลกเปลี
ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี
ยงด้าน
รายได้จากการลงทุน ความเสี
ยงที
เกี
ยวข้องกบัความพอเพียงของเงินทุน ความเสี
ยงที
เกี
ยวข้องกบัความไม่
แน่นอนของเงินทุน และความเสี
ยงที
เกี
ยวข้องกบัปัญหาการขาดสภาพคล่อง 

จากการที
บรษิัทฯ ไดด้ําเนินแผนธุรกจิ ในการใหบ้รกิารออกแบบ จดัซื*อจดัหา และรบัเหมาก่อสรา้งแบบ
ครบวงจร ควบคู่ไปกบัการลงทุนในโครงการนั *น เนื
องจากการดําเนินโครงการบางโครงการ (EPC Project) ไม่มเีงนิรบั
ล่วงหน้า หรอืการที
บรษิัทฯ เขา้ร่วมลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ และหากผลการดําเนินโครงการ หรอืแผนการเงนิของ
โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อาจเกิดผลกระทบต่อสภาพคล่องและทําให้สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ได้รับ
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้กลั 
นกรองคดัเลือกโครงการที
จะลงทุน และผู้ร่วมลงทุนใน
โครงการอย่างเหมาะสม โดยก่อนที
บรษิัทฯ จะเขา้ไปร่วมลงทุนในโครงการใดๆ นั *น บรษิัทฯ จะศกึษาและพจิารณาถึง
บรรยากาศในการลงทุน ความเป็นไปไดข้องโครงการ ศกัยภาพของโครงการ คุณสมบตั ิประสบการณ์ และสถานะทางการ
เงินของผู้ ร่วมลงทุนในโครงการ รวมถึงผลตอบแทนจากโครงการว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่  นอกจากนี*  
บรษิทัฯ จะคน้หาและเปรยีบเทยีบเงื
อนไขของแหล่งเงนิทุน เพื
อที
จะคดัเลอืกแหล่งเงนิทุนที
มเีงื
อนไขเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของบรษิทัฯ มากที
สดุ และเพื
อเป็นการลดความเสี
ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี
ยนเงนิตราต่างประเทศ 
ที
อาจจะทาํใหต้น้ทุนของโครงการเปลี
ยนแปลงไปจากที
ไดป้ระมาณการไว ้ 

บรษิทัฯ ไดใ้ชว้ธิกีารบรหิารความเสี
ยงแบบ Natural Hedge หรอืเขา้ทําสญัญาซื*อขายเงนิตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Currency Forward Contracts) กบัสถาบนัการเงนิเพื
อป้องกนัความเสี
ยงดงักล่าว ทั *งนี* ในระหว่างการดําเนิน
โครงการ ผูจ้ดัการโครงการจะตอ้งตดิตามความกา้วหน้าของงานเทยีบกบัเป้าหมายทางการเงนิอย่างใกลช้ดิ เพื
อใหร้ายรบั
และรายจ่ายของโครงการเป็นไปตามแผนงานที
กาํหนดไว ้

 
5.3 ประมาณการทางการเงินในปีปัจจบุนั (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

และสอบทานตวัเลขโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตและความเหน็ของที
ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณ
การผลการดาํเนินงานได้จดัทาํขึ>นโดยความระมดัระวงั 
- ไม่ม ี- 

 

5.4 รายชื
อคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และรายชื
อผูถื้อหุ้น 10 รายแรก  
5.4.1 รายชื
อคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัที
 26 มีนาคม 2562 

ลาํดบั รายชื
อ ตาํแหน่ง 
1. นายฮโิรโนบุ อริยิา ประธานกรรมการบรษิทั 
2. นายทวิา จารกึ รองประธานกรรมการบรษิทั 
3. นางนิจพร จรณะจติต ์ กรรมการบรษิทั 
4. นางสาวกรรตกิา ตนัธุวนิตย ์ กรรมการบรษิทั 
5. ดร. เซอจิ ิอทิาคุระ กรรมการบรษิทั 
6. นายฮโิรช ินากาตะ กรรมการบรษิทั 
7. นายศวิะรกัษ์ พนิิจารมณ์ กรรมการอสิระ 
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ลาํดบั รายชื
อ ตาํแหน่ง 
8. นายกาํธร อุทารวฒุพิงศ ์ กรรมการอสิระ  
9. ดร. รวิโซ นางาโอคะ กรรมการอสิระ  

 
5.4.2 รายชื
อผูบ้ริหาร ณ วนัที
 28 กมุภาพนัธ ์2562 

ลาํดบั รายชื
อ ตาํแหน่ง 
1. นายฮโิรโนบุ อริยิา ประธานเจา้หน้าที
บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายทวิา จารกึ รองประธานเจา้หน้าที
บรหิารอาวุโส 

ฝา่ยโครงการ ฝา่ยประมลูงาน และฝา่ยวศิวกรรม 
3. นางสาวกรรตกิา ตนัธุวนิตย ์ รองประธานเจา้หน้าที
บรหิารอาวุโส  

ฝา่ยบรหิารงานทั 
วไป และการเงนิ 
4. นางสาวสรุตันา ตฤณรตนะ รองประธานเจา้หน้าที
บรหิารอาวุโส  

ที
ปรกึษางานพฒันาธุรกจิในพมา่ 
5. นายวนัชยั รตนิธร ผูบ้รหิารสายงานควบคุมองคก์ร 
6. นายฮเิดโตะ โคยามา ผูบ้รหิารสายงานวางแผนองคก์ร 
7. นางสาวเสาวลกัษณ์ งามดุษฎอีภริมย ์ ผูจ้ดัการทั 
วไป ฝา่ยการเงนิและบญัช ี
8. นายไพบลูย ์ศรบีา้นไผ่ ผูช้าํนาญการดา้นบญัช ี

 
5.4.3 รายชื
อผูถื้อหุ้น 10 รายแรก ณ วนัที
 14 มีนาคม 2562 

ลาํดบั รายชื
อ จาํนวนหุ้น 
รอ้ยละของทุน

ชาํระแล้ว 
1. SOJITZ CORPORATION 56,000,000 9.09 
2. นายศกัดิ xชยั ศกัดิ xชยัเจรญิกุล 41,000,000 6.66 
3. บรษิทั โกลบอล บสิซเินส แมเนจเมนท ์จาํกดั 38,634,900 6.27 
4. Mr.Hironobu Iriya 34,161,134 5.55 
5. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 27,914,143 4.53 
6. นางสาวสรุตันา ตฤณรตนะ 15,835,948 2.57 
7. นายเจยีรนยั เลศิรชัตกุ์ล 14,993,100 2.43 
8. นางสาวกรรตกิา ตนัธุวนิตย ์ 9,458,041 1.54 
9. กองทุนเปิด กรุงศรไีทยออลสตาร ์ 7,731,100 1.26 
10. กองทุนเปิด กรุงศรไีฟแนนเชี
ยลโฟกสัปนัผล 7,075,600 1.15 

 
ณ วนัที
 23 เมษายน 2561 บรษิทั โกลบอล บสิซเินส แมเนจเมนท ์จาํกดั มรีายชื
อผูถ้อืหุน้ ดงันี* 

 ชื
อ - นามสกลุ หุ้น รอ้ยละ 
1. นายฮโิรโนบุ อริยิา 3,400 17.00 
2. นางสาวกรรตกิา ตนัธุวนิตย ์ 1,660 8.30 
3. นายชาตร ีภู่ยงยุทธ ์ 1,660 8.30 
4. นายทวิา จารกึ 1,660 8.30 
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 ชื
อ - นามสกลุ หุ้น รอ้ยละ 
5. นางสาวพรจนัทร ์เกษจฬุาศรโีรจน์ 1,660 8.30 
6. นายพริยิะ ว่องพยาบาล 1,660 8.30 
7. นายยคูโิอ โกเบ 1,660 8.30 
8. นายวนัชยั รตนิธร 1,660 8.30 
9. นางสาวสรุตันา ตฤณรตนะ 1,660 8.30 
10. นายสวุทิย ์มโนมยัยานนท ์ 1,660 8.30 
11. นายเสน่ห ์ภูรสิตัย ์ 1,660 8.30 

 รวม 20,000 100.00 
 
5.5 ข้อมูลอื
นที
อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอย่างมีนัยสาํคญั (ถ้ามี) 

- ไม่ม ี– 
 

6. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ เกี
ยวกบัความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 
ไม่ม ีเนื
องจากการจาํหน่ายหุน้ของ TTGP เป็นรายการจาํหน่ายไปซึ
งสนิทรพัย ์ดงันั *น บรษิทัฯ จงึไม่มคีวามจําเป็น

ที
จะตอ้งใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในการทาํรายการดงักล่าว 
 

7. คดีหรอืข้อเรียกรอ้งที
มีสาระสาํคญัซึ
งอยู่ระหว่างดาํเนินการ 
(1) บรษิทัรบัเหมาช่วงแห่งหนึ
งไดย้ื
นฟ้องบรษิทัฯ อา้งว่าการผดิสญัญาไม่จ่ายค่าใชจ้่ายเพิ
มเตมิ โดยเรยีกรอ้ง

ค่าเสยีหายในโครงการก่อสรา้งจํานวน 18.79 ลา้นบาท โดยศาลชั *นต้นพพิากษาใหบ้รษิทัชําระเงนิจํานวน 
8.88 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี*ยในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจากวนัที
 3 พฤษภาคม 2557 จนกว่าจะชําระ
เสรจ็ คู่ความทั *งสองฝ่ายได้ยื
นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พพิากษายนืตามศาลชั *นต้น คู่ความทั *งสองฝ่ายได้ยื
น 
ฏกีา ปจัจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลฎีกา ซึ
งจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 3 ปี ในการพจิารณา
พิพากษา ทั *งนี* ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาตั *งสํารองสําหรับหนี*สินที
อาจจะเกิดขึ*นไว้อย่าง
เหมาะสมแลว้ในปี 2560 

(2) บรษิทัผูข้ายสนิคา้แห่งหนึ
งขายคอนกรตีใหก้บับรษิทัฯ เพื
อใชใ้นโครงการก่อสรา้งของบรษิทัฯ ได้ยื
นฟ้อง
บรษิทัฯ โดยอา้งว่าบรษิทัฯ ไม่จ่ายค่าสนิคา้บางสว่นตามใบแจง้หนี* ซึ
งบรษิทัฯ พบว่าคอนกรตีดงักล่าวที
ส่ง
มอบไม่ได้คุณภาพตามที
กําหนดมผีลทําใหบ้รษิทัฯ เสยีหาย ผูข้ายสนิคา้ดงักล่าวจงึไดย้ื
นขอ้เรยีกรอ้งต่อ
สถาบนัอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งหอการคา้นานาชาต ิ(International Court of Arbitration of 
ICC) ตามขอ้สญัญาที
กําหนดใหนํ้าขอ้พพิาทเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการของหอการคา้นานาชาต ิ
เพื
อเรยีกเงนิจาํนวน 12.53 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี*ยผดินดัชาํระรอ้ยละ 7.50 ต่อปี แต่อย่างไรกต็าม บรษิทั
ฯ ไดย้ื
นคาํคดัคา้นและฟ้องแยง้เรยีกค่าเสยีหายจาํนวน 172.73 ลา้นบาท พรอ้มทั *งดอกเบี*ยผดินัดชําระรอ้ย
ละ 7.50 ต่อปี ของเงนิตน้ดงักล่าว เนื
องจากสนิคา้ไม่มคุีณภาพตามที
กาํหนด นอกจากนี* บรษิทัฯ ยงัไดเ้รยีก
บรษิทัผูผ้ลติและจาํหน่ายคอนกรตีในฐานะตวัการเขา้มาเป็นคู่ความร่วมกบับรษิทัผูข้ายสนิคา้เพื
อรบัผดิร่วม
หรอืแทนต่อบรษิทัฯ ดว้ย โดยสถาบนัฯ ไดแ้ต่งตั *งอนุญาโตตุลาการคนเดยีวเพื
อพจิารณาวนิิจฉยัชี*ขาดคดนีี* 

 ต่อมาบรษิทัผูผ้ลติและจาํหน่ายคอนกรตีไดย้ื
นฟ้องต่อบรษิทัฯ และเจา้หน้าที
สถาบนัฯ โดยเรยีกค่าเสยีหาย
จาํนวน 1,275 ลา้นบาท และอา้งว่า ก) บรษิทัฯ ใชส้ทิธโิดยไม่สุจรติยื
นคํารอ้งใหบ้รษิทัผูผ้ลติและจําหน่าย
คอนกรีตมาเป็นคู่ความร่วมกับบริษัทผู้ขายสินค้าเพื
อรบัผิดชอบต่อบริษัทฯ กรณีคอนกรีตที
ผลิตและ
จําหน่ายไม่ไดม้าตรฐานตามที
กําหนด ข) เจา้หน้าที
ของสถาบนัฯ รบัคํารอ้งโดยไม่สุจรติ อนัเป็นการจงใจ
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ประมาทเลนิเล่อทําให้บรษิทัผูผ้ลติและจําหน่ายคอนกรตีไดร้บัความเสยีหาย อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ และ
เจา้หน้าที
สถาบนัยื
นคําใหก้ารต่อศาลปฏเิสธทุกขอ้กล่าวหาและยนืยนัว่าเป็นการใช้สทิธแิละปฏบิตัหิน้าที

โดยสจุรติแลว้ 

 ณ วนัที
 1 ตุลาคม 2561 อนุญาโตตุลาการไดท้าํคาํชี*ขาดคดรีะหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัผูข้ายสนิคา้เสรจ็สิ*น
แลว้ โดยตดัสนิใหบ้รษิทัฯ ชําระเงนิค่าคอนกรตีพรอ้มดอกเบี*ยจํานวน 16.83 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายทาง
กฎหมายจาํนวน 3.85 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูข้ายสนิคา้ บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึค่าใชจ้่ายดงักล่าวแลว้ในไตรมาสสี
ของ
ปี 2561 

 สว่นคดรีะหว่างบรษิทัฯ กบับรษิทัผูผ้ลติและจาํหน่ายคอนกรตี ศาลไดส้บืพยานโจทกแ์ละจาํเลยทั *งสองเสรจ็
สิ*นแล้ว โดยเมื
อวนัที
 28 กุมภาพนัธ ์2562 ศาลชั *นต้นไดม้คีําพพิากษาใหย้กฟ้องคดดีงักล่าว อย่างไรกต็าม 
บรษิทัผูผ้ลติและจาํหน่ายคอนกรตียงัสามารถที
จะยื
นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ไดภ้ายในระยะเวลาที
กาํหนด 

(3) เมื
อวันที
 11 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ (ในฐานะผู้เรียกร้อง) ได้ยื
นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ (สถาบนัฯ) ขอใหม้อีนุญาโตตุลาการในเรื
องเกี
ยวกบัใหผู้ว้่าจา้งก่อสรา้งโครงการหนึ
งใน
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ในฐานะผู้ถูกเรียกร้อง) ให้รบัผิดชอบเรื
องดงัต่อไปนี* (ก) ชําระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที
คา้งชาํระเป็นจาํนวน 461.87 ลา้นบาท และจํานวน 0.08 ลา้นเหรยีญดอลลาร์
สหรฐัฯ พรอ้มดอกเบี*ยผดินัดในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี และค่าเสยีหายเพิ
มเตมิจํานวน 376.24 ลา้นบาท 
(ข) สง่คนืหนงัสอืคํ*าประกนัของธนาคารและหนังสอืคํ*าประกนัผลงานแก่ผูเ้รยีกรอ้ง (ค) ชําระค่าธรรมเนียม
หนังสอืคํ*าประกนัของธนาคารและหนังสอืคํ*าประกันผลงานที
ผู้เรียกร้องจะต้องชําระแก่ธนาคารตลอด
ระยะเวลาที
ผู้เรียกร้องไม่มีสิทธิยึดถือและไม่นําส่งคืนหนังสอืดงักล่าวแก่ผู้เรียกร้อง และ (ง) ชําระค่า
ทนายความและค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมของการอนุญาโตตุลาการ คดนีี*คณะอนุญาโตตุลาการไดก้ําหนด
ประเดน็ขอ้พพิาทเมื
อวนัที
 28 เมษายน 2560 โดยในวนัดงักล่าวอนุญาโตตุลาการไดว้นิิจฉัยยกคํารอ้งขอ
แก้ไขเพิ
มเติมคําเสนอข้อพิพาทในส่วนค่าเสยีหายเพิ
มเติมจํานวน 376.24 ล้านบาท โดยเมื
อวนัที
 19 
มกราคม 2561 คู่พิพาทได้ยื
นบนัทึกถ้อยคําแทนการซกัถามพยานของแต่ละฝ่ายต่อสถาบนัฯ และคณะ
อนุญาโตตุลาการ โดยทางสถาบนัฯ ไดอ้นุญาตใหข้ยายระยะเวลาการยื
นคําใหก้ารจนถงึวนัที
 31 สงิหาคม 
2561 
อย่างไรกต็าม ผู้ถูกเรยีกร้องได้ยื
นคําคดัค้านคําร้องขอและขอ้เรยีกร้องแย้งเพื
อโต้แย้งขอ้เรยีกร้องในคํา
คดัคา้นดงัต่อไปนี* (ก) ผูเ้รยีกรอ้งปฏบิตังิานตามสญัญาล่าชา้กว่าที
สญัญากําหนด ผูเ้รยีกรอ้งจงึต้องรบัผดิ
ในความเสยีหายเป็นจาํนวนเงนิ 6.11 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐัฯ และ 198.50 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี*ยผดิ
นดัในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี (ข) ผูถู้กเรยีกรอ้งเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากการสั 
งเปลี
ยนแปลงงานที
ผดิพลาด
เป็นจํานวนเงนิ 67.47 ล้านบาท พร้อมดอกเบี*ยผดินัดในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี และ (ค) ผู้ถูกเรยีกร้อง
เรยีกร้องค่าอุปกรณ์ที
เสยีหายเป็นจํานวนเงนิ 18.25 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี*ยผดินัดในอตัรารอ้ยละ 7.50 
ต่อปี 
อย่างไรกต็ามเมื
อวนัที
 16 สงิหาคม 2561 บรษิทัฯ และผูถู้กเรยีกรอ้งตกลงยุติขอ้พพิาทด้วยการจดัทํา
สญัญาประนีประนอมยอมความ และเจรจาตกลงยอมความกนัและแจง้ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการแลว้ โดย
สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดจ้าํหน่ายขอ้พพิาทออกจากสารบบแลว้ 

(4) บรษิทัฯ ได้ใชบ้รกิารบรษิทัแห่งหนึ
งให้ส่งบุคลากรจากญี
ปุ่นมายงัประเทศไทยเพื
อควบคุมดูแลเครื
องจกัร
และทดสอบการใช้งานและเป็นที
ปรกึษาทางเทคนิคจากประเทศญี
ปุ่นมายงัประเทศไทยรวมถงึการสั 
งซื*อ
สนิค้าและไซท์กลาส โดยที
บรษิัทฯ ยงัไม่ได้ชําระค่าบรกิารและค่าสนิค้าตามใบแจ้งราคาเนื
องจากความ
ชาํรุดบกพร่องจากสนิคา้ 
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บริษัทดงักล่าวจึงเรียกร้องให้บริษัทฯ ชําระเงินเป็นจํานวนดงัต่อไปนี* (ก) ค่าบริการและค่าสนิค้า เป็น
จํานวนเงิน 22,552,000 เยน (ข) ดอกเบี*ยผิดนัดชําระหนี* อตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี (ค) ค่าทนายความ
เกี
ยวกบัการดาํเนินคดอีนุญาโตตุลาการ เป็นจาํนวนเงนิ 45,000 เหรยีญดอลลารส์หรฐัฯ (ง) ค่าใชจ้่ายที
เสยี
ไปในการดาํเนินการอนุญาโตตุลาการ และ (จ) ค่าเสยีหายอื
นๆ ตามแต่ที
อนุญาโตตุลาการเหน็สมควร ซึ
ง
บรษิทัฯ ไดใ้หก้ารโต้แยง้ว่าไม่ผูกพนัที
จะต้องใช้ค่าเสยีหายและฟ้องแยง้กลบัเรยีกค่าเสยีหายอนัเกดิจาก
ความชํารุดบกพร่องจากสนิค้าเป็นจํานวนเงนิ 0.53 ลา้นบาท บรษิทัฯ ไดร้บัสาํเนาคําชี*ขาดขอ้พพิาทเมื
อ
วนัที
 2 มกราคม 2561 โดยคณะอนุญาโตตุลาการไดม้คีําชี*ขาดดงันี* (1) ใหบ้รษิทัฯ ชําระค่าบรกิารและค่า
สนิค้า เป็นเงนิจํานวน 17,917,000 เยน (โดยไม่อนุญาตให้ผู้เรียกร้องได้รบัค่าทํางานล่วงเวลา) พร้อม
ดอกเบี*ยในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี ของเงนิตน้ดงักล่าวนบัแต่วนัที
 28 พฤศจกิายน 2557 จนกว่าผูเ้รยีกรอ้ง
จะไดร้บัชําระเงนิครบถ้วนภายใน 30 วนั นับจากมคีําชี*ขาด (2) ยกขอ้เรยีกรอ้งแยง้ของบรษิัทฯ เกี
ยวกบั
ค่าเสยีหายอนัเกิดจากความชํารุดบกพร่องจากสนิค้าของผู้เรียกร้อง ทั *งนี* ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้
พจิารณาตั *งสาํรองสาํหรบัหนี*สนิที
อาจจะเกดิขึ*นไวแ้ลว้ในปี 2560 
เนื
องจากคาํชี*ขาดของอนุญาโตตุลาการมคีวามไม่ชดัเจนเกี
ยวกบัวนัที
คาํชี*ขาดมผีลบงัคบั บรษิทัฯ จงึยื
นคํา
ร้อง เมื
อวนัที
 24 มกราคม 2561 เพื
อขอให้อนุญาโตตุลาการตีความคําชี*ขาดเกี
ยวกบัวนัที
คําชี*ขาดมผีล
บงัคบั ซึ
งต่อมาคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําวินิจฉัยโดยจดัทําเป็นคําแก้ไขคําชี*ขาด ฉบบัลงวนัที
 21 
มนีาคม 2561 บรษิทัฯ ไดย้ื
นคาํรอ้งขอเพกิถอนคาํชี*ขาดของอนุญาโตตุลาการดงักล่าวต่อศาลทรพัยส์นิทาง
ปญัญาและการคา้ระหว่างประเทศในวนัเดยีวกนั ซึ
งต่อมาเมื
อวนัที
 20 สงิหาคม 2561 อนุญาโตตุลาการได้
มคีําสั 
งใหร้วมคดทีั *งสองไวเ้ป็นคดเีดยีวกนั โดยกําหนดวนันัดสบืพยานผูเ้รยีกรอ้งในวนัที
 11 และวนัที
 12 
มถุินายน 2562 และนดัสบืพยานผูค้ดัคา้นในวนัที
 13 และวนัที
 14 มถุินายน 2562 
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8. ผลประโยชน์หรอืรายการที
เกี
ยวข้องกนัระหว่างบริษทัฯ กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรอืผูถ้ือหุ้นซึ
งถือหุ้นของบริษทัฯ ทั >งทางตรงหรอืทางอ้อมตั >งแต่รอ้ยละ 10 ขึ>นไป 
ในงวดปีสิ*นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 และวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มรีายการที
เกี
ยวโยงกนักบับุคคลที
อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ดงันี* 

บคุคล/ 
นิติบคุคล 
ที
อาจมี 

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของ 

รายการเกี
ยวโยงกนั 

มูลค่ารายการระหว่างกนั 
สาํหรบังวดปีสิ>นสุด 
วนัที
 31 ธนัวาคม 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง ณ วนัที
 
31 ธนัวาคม 
(ล้านบาท) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี
ยวกบัความสมเหตสุมผลของ
รายการ 

2560 2561 2560 2561 
Toyo Engineering 
Corporation 
(“TEC”) 

เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดย 
ถือหุ้นร้อยละ 15.00 ในปี 2556 
และร้อยละ  10.00 ใน ปี  2560 
ตามลําดับของทุนจดทะเบียน
ชําระแล้วของบริษัทฯ ซึ
งมีนาย
มาโกโต ฟูซายาม่า เป็นหนึ
งใน
คณะกรรมการ 
ณ วนัที
 6 กุมภาพนัธ ์2561 TEC 
ได้ทําการขายหุ้นทั *งหมดที
ถือ
ใหแ้ก่บุคคลภายนอก 

รายได้จากการก่อสร้าง
และใหบ้รกิาร 

1,306.28 - - - สําหรบังวดปี 2560 บรษิัทฯ มรีายได้จาก TEC จํานวน 1,306.28 ล้านบาท 
ลูกหนี*การค้าและลูกหนี*ค่าก่อสร้างตามสญัญาที
ยังไม่ได้เก็บเงนิในปี 2560 
จํานวน 654.51 ล้านบาท เกิดจากการให้บริการด้านวิศวกรรม ควบคุมและ
ใหบ้รกิารจดัซื*อวสัดุอปุกรณ์โครงการ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้วมคีวามเหน็ว่ามคีวาม
สมเหตุสมผล 
 

ลูกหนี*การคา้ - - 166.76 - 
ลู กหนี* ค่ า ก่ อส ร้า งตาม
สญัญาที
ยงัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ 

- - 487.75 - 

Toyo - Engineering & 
Construction. Sdn.Bhd.  
(Malaysia) 
(Subsidiaries of TEC - 
Japan) 

เป็นบริษัทที
เกี
ยวข้องกัน โดย
เป็นบรษิทัย่อยของ TEC ซึ
งเป็น
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 
(ณ วันที
  6 กุมภาพันธ์  2561 
TEC ได้ทําการขายหุน้ทั *งหมดที

ถอืใหแ้ก่บุคคลภายนอก) 

รายได้จากการก่อสร้าง
และใหบ้รกิาร 

3,038.28 142.78 - - สําหรบังวด ปี 2560 และ ปี 2561 TTCL Malaysia SDN. BHD ซึ
งเป็นบรษิทั
ย่อยของบรษิทัฯ มรีายได้จาก Toyo - Engineering & Construction. Sdn.Bhd. 
(Malaysia) จํานวน 3,038.28 ล้านบาท และ 142.78 ล้านบาท ซึ
งเกดิจากการ
ใหบ้รกิารการก่อสรา้ง การใหบ้รกิารด้านวศิวกรรม ควบคุมและใหบ้รกิารจดัซื*อ
วสัดุอปุกรณ์โครงการ 
บรษิทัฯ มลีูกหนี*การคา้ ณ สิ*นปี 2560 จาํนวน 97.84 ลา้นบาท 
บรษิทัฯ ทรีายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า ณ สิ*นปี 2560 จาํนวน 299.79 ลา้นบาท 
บรษิทัฯ มเีงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ตามสญัญาค่าก่อสรา้ง ณ สิ*นปี 2560 จํานวน 
13.22 ล้านบาท เกิดจากการให้บริการก่อสร้าง การให้บริการด้านวิศวกรรม 
ควบคุมและใหบ้รกิารจดัซื*อวสัดุอปุกรณ์โครงการ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้วมคีวามเหน็ว่ามคีวาม
สมเหตุสมผล 

ลูกหนี*การคา้ - - 97.84 - 
ร า ย ได้ ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง รับ
ล่วงหน้า 

- - 299.79 - 

เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกค้า
ตามสญัญาค่าก่อสรา้ง 

- - 13.22 - 

บรษิทั โกลบอล นิว  
เอน็เนอรย์ ีจาํกดั 

เป็นบริษัทที
เกี
ยวข้องกัน โดย
บรษิทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 และ
บริษัทของกลุ่ มผู้บ ริหารของ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 0.30 0.12 - - สําหรบังวดปี 2560 และ 2561 บรษิัทฯ มรีายได้จาก บรษิัท โกลบอล นิว เอน็
เนอรย์ ีจาํกดั จาํนวน 0.30 ลา้นบาท และ 0.12 ลา้นบาท  
บรษิัทฯ มรีายได้ค่าบรกิารค้างรบั ณ สิ*นปี 2560 และ 2561จํานวน 0.03 และ 

รายไดค้่าบรกิารคา้งรบั - - 0.03 0.02 
ดอกเบี*ยจา่ย - 6.55 - - 
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บคุคล/ 
นิติบคุคล 
ที
อาจมี 

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของ 

รายการเกี
ยวโยงกนั 

มูลค่ารายการระหว่างกนั 
สาํหรบังวดปีสิ>นสุด 
วนัที
 31 ธนัวาคม 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง ณ วนัที
 
31 ธนัวาคม 
(ล้านบาท) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี
ยวกบัความสมเหตสุมผลของ
รายการ 

2560 2561 2560 2561 
บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 60 ดอกเบี*ยจา่ยคา้งจา่ย - - - 1.95 0.02 ล้านบาท เกดิจากการใหบ้รกิารด้านการจดัการใหเ้ช่าพื*นที
และค่าบรกิาร

จดัการงานบรหิารทั 
วไป 
สําหรบังวดปี 2561 บรษิทัฯ มดีอกเบี*ยจา่ยเงนิกูย้มืเพื
อเป็นเงนิทนุหมนุเวยีนจาก
บรษิทั โกลบอล นิว เอน็เนอรย์ ีจาํกดั จาํนวน 6.55 ลา้นบาท 
บรษิทัฯ มดีอกเบี*ยจา่ยคา้งจา่ย ณ สิ*นปี 2561 จาํนวน 1.95 ลา้นบาท  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้วมคีวามเหน็ว่ามคีวาม
สมเหตุสมผล 

บรษิทั อติาเลยีนไทย
ดเีวล๊อปเมนต ์จาํกดั 
(มหาชน) (“ITD”) 

เป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ โดยถือ
หุน้ร้อยละ 0.92 ในปี 2561 ของ
ทุนจดทะเบียนชําระแล้วของ
บรษิทัฯ และมกีรรมการรว่มกนั 1 
ท่าน คือ นางนิจพร จรณะจิตต ์
เป็นกรรมการและผู้บริหารของ 
ITD ดว้ย 

ต้นทุนในการก่อสร้างและ
ใหบ้รกิาร 

0.05 - - - สําหรบังวดปี 2560 บรษิทัฯ มตี้นทุนค่าวสัดุก่อสรา้งจาก ITD จํานวน 0.05 ล้าน
บาท  

บรษิทั โกบอล บสิซเินส
แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ก ร รม ก า รของบ ริษัทฯ  เ ป็ น
กรรมการในบรษิัท โกบอล บิสซ ิ
เนส แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ดอกเบี*ยจา่ย -  1.76 - - สําหรบังวดปี 2561 บรษิทัฯ มดีอกเบี*ยจ่ายเงนิกู้ยมื (เพื
อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน) 
จากบรษิทั โกบอล บสิซเินส แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั เป็นจาํนวน 1.76 ลา้นบาท  

Mr.Hinorobu Iriya 
 
 

เป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ โดยถือ
หุ้ น ร้ อ ย ล ะ  6.67 ข อ ง ทุ น จ ด
ทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ 
และเป็นประธานบรษิทัฯ 

ดอกเบี*ยจา่ย 
 
 

 

- 3.73 
 

- - สําหรบังวดปี 2561 บรษิทัฯ มดีอกเบี*ยจา่ยเงนิกูย้มืเพื
อเป็นเงนิทนุหมนุเวยีนจาก 
Mr. Hinorobu Iriya เป็นจาํนวน 3.73 ลา้นบาท  

Mr.Yamane Hisanori  เป็นกรรมการของ TTCL Power 
Holdings Pte. Ltd. ซึ
งเป็นบรษิทั
ย่อยของบรษิทัฯ (บรษิทัฯ ถอืหุน้
รอ้ยละ 100) 

ดอกเบี*ยจา่ย 
 

 

-  8.83 
 

- - สําหรบังวดปี 2561 TTCL Power Holdings Pte. Ltd. ซึ
งเป็นบรษิทัย่อยของ
บรษิทัฯ มดีอกเบี*ยจ่ายเงนิกู้ยมื (เพื
อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน) จาก Mr.Yamane 
Hisanori เป็นจาํนวน 8.83 ลา้นบาท  
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9. สรปุสาระของสญัญาที
สาํคญัในช่วง 2 ปี ที
ผา่นมา 
9.1 สญัญาแลกเปลี
ยนอตัราดอกเบี>ย 

เมื
อวนัที
 30 ธนัวาคม 2557 กลุ่มกิจการได้ทําสญัญาแลกเปลี
ยนอตัราดอกเบี*ย เพื
อเปลี
ยนจากอตัรา
ดอกเบี*ยลอยตวัเป็นอตัราดอกเบี*ยคงที
 ทั *งนี* เพื
อบรหิารความเสี
ยงของอตัราดอกเบี*ยที
เกดิจากเงนิกูย้มืระยะยาว
จํานวน 10 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐัฯ ภายใต้สญัญาแลกเปลี
ยนอตัราดอกเบี*ยดงักล่าว บรษิทัฯ ตกลงที
จะจ่าย
อตัราดอกเบี*ยคงที
รอ้ยละ 1.99 ต่อปี และบรษิทัฯ จะไดร้บัอตัราดอกเบี*ยลอยตวั 3 เดอืน LIBOR บวกอตัราส่วน
เพิ
มคงที
ต่อปี สญัญาดงักล่าวมผีลบงัคบัตั *งแต่วนัที
 5 มกราคม 2558 ถงึวนัที
 17 ธนัวาคม 2564  

เมื
อวนัที
 21 มกราคม 2558 กลุ่มกิจการได้ทําสญัญาแลกเปลี
ยนอตัราดอกเบี*ย เพื
อเปลี
ยนจากอตัรา
ดอกเบี*ยลอยตวัเป็นอตัราดอกเบี*ยคงที
 ทั *งนี* เพื
อบรหิารความเสี
ยงของอตัราดอกเบี*ยที
เกดิจากเงนิกูย้มืระยะยาว
จํานวน 10 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ภายใต้สญัญาแลกเปลี
ยนอตัราดอกเบี*ยดงักล่าว บรษิัทฯ ตกลงที
จะจ่ายอตัรา
ดอกเบี*ยคงที
ร้อยละ 1.40 ต่อปี และบรษิทัฯ จะไดร้บัอตัราดอกเบี*ยลอยตวั 3 เดอืน LIBOR บวกอตัราส่วนเพิ
ม
คงที
ต่อปี สญัญาดงักล่าวมผีลบงัคบัตั *งแต่วนัที
 23 มกราคม 2558 ถงึวนัที
 17 มกราคม 2563 
 
9.2 สญัญาซื>อขายไฟฟ้า 

บรษิทั ไบโอ แนชเชอรลั เอน็เนอรย์ ีจํากดั ซึ
งเป็นบรษิทัย่อยไดล้งนามในสญัญาซื*อขายไฟฟ้าเมื
อวนัที
 9 
กุมภาพนัธ ์2554 กบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคโดยขอ้กาํหนดในสญัญาจะมผีลบงัคบัตั *งแต่วนัที
ลงนามในสญัญาโดย
มรีะยะเวลา 5 ปี และต่อเนื
องครั *งละ 5 ปี โดยอตัโนมตัแิละใหม้ผีลบงัคบัใชจ้นกว่าจะมกีารเลกิสญัญา 
 
9.3 ข้อตกลงตามสญัญาสมัปทาน 

บรษิทั Toyo Thai-Power Myanmar Corporation Ltd. ซึ
งเป็นบรษิทัย่อยไดต้กลงในสญัญาซื*อขายไฟฟ้า
เมื
อวนัที
 15 พฤษภาคม 2556 กบักระทรวงไฟฟ้าแห่งสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมารโ์ดยขอ้กําหนดในสญัญา
จะมผีลบงัคบัใชต้ั *งแต่วนัที
ทําสญัญาและมผีลต่อเนื
องเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัเริ
มเดนิเครื
องเชงิพาณิชย ์
อตัราค่าขายไฟฟ้าจะขึ*นอยู่กบัอตัราและสตูรที
ระบุไวใ้นสญัญา และกลุ่มกจิการมภีาระต้องส่งมอบกระแสไฟฟ้า
ตามปรมิาณขั *นตํ
าใหแ้ก่ลกูคา้ตามสญัญาการซื*อขายในแต่ละปีสญัญา 

หากในปีสญัญาใดที
ลูกค้าไม่สามารถรบักระแสไฟฟ้าขั *นตํ
าได้ตามสญัญาที
กําหนดสําหรบัปีสญัญานั *น
ลกูคา้ตอ้งชาํระค่ากระแสไฟฟ้าในปรมิาณที
ไม่ไดร้บั (Take-or-Pay) โดยมสีทิธทิี
จะรบักระแสไฟฟ้าสาํหรบัปรมิาณ
ที
ได้ชําระแล้วในปีต่อๆ ไป (Make-up) โดยไม่ต้องชําระค่ากระแสไฟฟ้า ตามเงื
อนไขของข้อตกลงสมัปทาน
ดังกล่าวกลุ่มกิจการต้องส่งมอบสินทรัพย์ให้แก่ผู้ให้สัมปทานเมื
อสญัญาสิ*นสุดลง (Built-Operate-Transfer) 
นอกจากนั *นกลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัในการปรบัปรุงยกเครื
องครั *งใหญ่ทุกสามปี 
 
9.4 สญัญาเช่าที
ดิน 

บรษิทั Toyo Thai-Power Myanmar Corporation Ltd. ซึ
งเป็นบรษิัทย่อยไดท้ําสญัญาเช่าที
ดนิกบั
กระทรวงไฟฟ้าแห่งสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยข้อกําหนดในสญัญาจะมผีลบงัคบัใช้ตั *งแต่วนัที
ทํา
สญัญาและมผีลต่อเนื
องเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมผีลบงัคบัใชต้ั *งแต่วนัที
 15 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป 
 

10. แบบหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มชื
อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย เป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น 
ปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้ารว่มประชุม-1 ของหนงัสอืเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั *งที
 1/2562 โดย

นายศวิะรกัษ์ พนิิจารมณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายกําธร อุทารวุฒพิงศ์ กรรมการตรวจสอบ และ นายริวโซ     
นางาโอคะ กรรมการตรวจสอบ  เป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 




