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ท่ี 095/2558 
 

27 กรกฎาคม 2558 
 
เร่ือง ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการเก่ียวโยง 

 บริษทั  ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)  
เรียน กรรมการตรวจสอบและผูถื้อหุน้ บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
 
เอกสารแนบ:  
1) ขอ้มูลการประกอบธุรกิจของบริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
2) ขอ้มูลการประกอบธุรกิจของบริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ ากดั 
 
อา้งถึง: 1) มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 5/2558 ซ่ึงประชุม

เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2558 และคร้ังท่ี 11/2558 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฏาคม 2558 
2) มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2558 ของ

บริษทั เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 
3) สารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าไปซ่ึงสินทรัพย ์ และรายการเก่ียวโยงของบริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ 

เอเชีย จ ากดั (มหาชน) วนัท่ี 16 มีนาคม 2558 ฉบบัแกไ้ข วนัท่ี 18 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 9 กรกฎาคม 
2558 ส าหรับรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการเก่ียวโยงในการเขา้ซ้ือหุน้สามญับริษทั อนัดามนั
เพาเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ ากดั  

4) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

5) งบการเงินท่ีตรวจสอบและสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ 
เอเชีย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ส าหรับงวด 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 – 2557 และ
งวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

6) งบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ของบริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด ์ ยทิูลิต้ี จ ากดั ส าหรับงวด 12 เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 – 2557 และงบการเงินภายในงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558  

7) สญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการโครงการโรงไฟฟ้าของ บริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ ากดั  
8) หนงัสือรับรอง หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้มูล และเอกสารอ่ืนๆตลอดจนการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทั 

ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) บริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด ์ ยทิูลิต้ี จ ากดั และ
เจา้หนา้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ผลการศึกษาของบริษทัหลกัทรัพย ์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั(“ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “KTBS”) ใน

รายงานฉบบัน้ี อยูบ่นพ้ืนฐานของขอ้มูลและสมมติฐานท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหารของบริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั 
(มหาชน) บริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ ากดั และขอ้มูลท่ีบริษทัเปิดเผยแก่สาธารณะ ในเวบ็ไซตข์องส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (www.sec.or.th) และเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th)  

ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินท าการศึกษาโดยใชค้วามรู้ความสามารถ และความระมดัระวงั โดยตั้งมัน่อยูบ่นพ้ืนฐาน
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ โดยไดพ้ิจารณาและใหค้วามเห็น ภายใตส้ถานการณ์และขอ้มูลท่ีสามารถรับรู้ไดใ้นปัจจุบนั หาก
สถานการณ์และขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั อาจส่งผลกระทบต่อผลการศึกษาของท่ีปรึกษาทางการเงิน  

 
ท่ีมาของการเขา้ท ารายการ 

ตามท่ี คณะกรรมการบริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“UPA” หรือ “บริษทัฯ”) (เดิมช่ือบริษทั 
ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั (มหาชน) หรือ “CYBER”) ไดมี้การอนุมติัโดยมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2558 ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ใหซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ ากดั 
(“APU”) ทั้งหมดหรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ 

แต่เน่ืองจาก ภายหลงัจากท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดงักล่าว บริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือลงวนัท่ี 2 
กรกฎาคม 2558 จากนายอุปกิต ปาจรียางกรู (“ผูข้าย”) ซ่ึงเป็นคู่สญัญาตามสญัญาซ้ือขายหุน้สามญัของ APU (“สญัญาซ้ือ
ขายหุน้สามญั”) แจง้ต่อบริษทัฯ ถึงความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดขอ้ขดัขอ้งในการรวบรวมหุน้ของ APU ไดค้รบตามจ านวนท่ี
ผูข้ายไดเ้คยยนืยนัตามขอ้เสนอการขายหุน้สามญัของ APU และการใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้หรือการลงทุนก่อน ฉบบัลงวนัท่ี 
16 กมุภาพนัธ์ 2558 และตามท่ีปรากฏในสญัญาซ้ือขายหุน้สามญั เน่ืองจาก Energy Central Limited ผูถื้อหุน้รายหน่ึงซ่ึงถือ
หุน้อยูจ่  านวน 70,000 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ (ก่อนการเพ่ิมทุน) แจง้วา่ การขายหุน้สามญัของ 
APU จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ Energy Central Limited ก่อน ซ่ึงผูถื้อหุน้รายใหญ่ดงักล่าวเป็น
บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน Alternative Investment Market, London Stock Exchange อยา่งเป็นทางการเสียก่อน 
ซ่ึงจะตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการตามขั้นตอนของบริษทัซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และกฎของ Alternative Investment 
Market, London Stock Exchange ท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหไ้ม่สามารถยนืยนักรอบเวลาท่ีใชใ้นการพิจารณาและผลการพิจารณาได้
ในขณะน้ี  

อยา่งไรก็ดี ในหนงัสือฉบบัดงักล่าว ผูข้ายไดใ้หค้  ารับรองวา่ผูถื้อหุน้ทั้งหมดยกเวน้ราย Energy Central Limited 
รวมจ านวนหุน้ทั้งหมดร้อยละ 93 ของทุนจดทะเบียนของ APU ภายหลงัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ตกลงท่ีจะขายหุน้ท่ีแต่ละ
รายถืออยูท่ั้งหมดใหแ้ก่บริษทั ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในสญัญาซ้ือขายหุน้สามญัไดอ้ยา่งแน่นอน ดงันั้น ท าใหก้ารท า
รายการดงักล่าวจะไม่ตรงกบัมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2558 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฏาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ท ารายการ 
และเสนอขอมติอนุมติัการซ้ือหุน้สามญัของ APU อีกคร้ัง ซ่ึงประกอบดว้ยหุน้สามญัเดิมท่ีมีอยู ่1,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 100 บาท และหุน้สามญัท่ี APU จะเพ่ิมทุนอีกจ านวน 2,400,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็น
จ านวน 3,400,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบริษทัฯ จะเขา้ซ้ือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 75.00 - 100.00 ของ
จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ หรือคิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งหมด (ภายหลงัการเพ่ิมทุน) ท่ีจะซ้ือระหวา่ง 2,550,000 - 3,400,000 หุน้ 
ในราคาหุน้ละ 100 บาท รวมมีมูลค่าเงินลงทุนในการซ้ือหุน้สามญั APU ดงักล่าวเป็นเงินจ านวน 255,000,000 - 
340,000,000 บาท จากกลุ่มผูถื้อหุน้ของ APU  
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รายการดงักล่าวถือเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 
และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศ
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป”) ซ่ึงเม่ือค านวณตามเกณฑต์่างๆ ท่ีก าหนดในประกาศ โดยใชมู้ลค่าสูงสุดท่ีค านวณไดจ้าก
หลกัเกณฑใ์ดเกณฑห์น่ึง พบวา่มีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 7.32 - 9.76 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ตามงบ
การเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ซ่ึงต ่ากวา่ร้อยละ 15  

อยา่งไรก็ตาม หากค านวณขนาดรายการโดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษทั ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 33.27 - 44.35 ตามเกณฑมู์ลค่าของสินทรัพย ์ซ่ึงสูงกวา่ร้อยละ 15 แต่ต  ่ากวา่ร้อยละ 
50 ดงันั้น บริษทัฯ มีหนา้ท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (“ตลาดหลกัทรัพย์
ฯ”) และส่งหนงัสือสารสนเทศเวยีนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการ 

นอกจากน้ี เม่ือนบัรวมขนาดรายการในช่วง 6 เดือนก่อนหนา้ ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2558 
เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2558 ไดมี้การอนุมติัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นอีก 1 รายการ คือ การซ้ือท่ีดินจงัหวดัพงังา 
คิดเป็นขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 14.30 ของสินทรัพยร์วม ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และร้อยละ 
48.14 ของสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ดงันั้น เม่ือรวมรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในช่วง 6 เดือนก่อน
หนา้ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 21.62-24.06 ของมูลค่าสินทรัพยร์วมซ่ึงสูงกวา่ร้อยละ 15 แต่ต  ่ากวา่ร้อยละ 50 
ดงันั้น บริษทั มีหนา้ท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส่งหนงัสือสารสนเทศเวยีนใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการ 

และหากค านวณโดยอา้งอิงงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 จะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 81.41-
92.49 ของมูลค่าสินทรัพยร์วมซ่ึงสูงกวา่ร้อยละ 50 แต่ต  ่ากวา่ร้อยละ 100 ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งขออนุมติัการเขา้ท า
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยร์ายการซ้ือหุน้ APU จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย และจดัท า
รายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดงักล่าว 

อยา่งไรก็ตาม การเขา้ท ารายการดงักล่าว ผูข้ายหน่ึงราย คือ นายอุปกิต ปาจรียางกรู เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ 
บริษทัฯ และเป็นบุคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษทัฯ รายการดงักล่าวจึงถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย ์เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (”ประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 7.57 - 10.10 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (“NTA”) ของ
บริษทัฯ ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 (NTA เท่ากบั 3,367.33 ลา้นบาท) และร้อยละ 36.39-48.53 ของ
มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษทัฯ ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 (NTA เท่ากบั 700.65 
ลา้นบาท) ซ่ึงสูงกวา่ 20 ลา้นบาท หรือมากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ 
จึงตอ้งขออนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย และ
จดัท ารายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดงักล่าว 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพย ์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (“KTBS” หรือ “ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระ”) เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละ
รายการท่ีเก่ียวโยงในคร้ังน้ีพร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการเก่ียวโยงต่อตลาด
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หลกัทรัพยฯ์ และเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละ
รายการเก่ียวโยง โดยบริษทัฯ จะน าเสนอขออนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 
ซ่ึงจะประชุมวนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในรายงานฉบบัน้ีตั้งอยูบ่นสมมติฐานวา่ ขอ้มูลและเอกสารท่ีไดรั้บจาก
บริษทัฯ และ APU เป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริงและสมบูรณ์ และการใหค้วามเห็นน้ีเป็นการพิจารณาจากสภาวะ
และขอ้มูลท่ีสามารถรับรู้ไดใ้นปัจจุบนั ณ วนัท่ีจดัท ารายงานฉบบัน้ี ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ หรือเกิดเหตุการณ์ใด 
อาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจรวมถึงการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ต่อรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละ
รายการเก่ียวโยงดงักล่าวได ้

ในการใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ
ไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการเก่ียวโยง และความเหมาะสมของมูลค่าการเขา้ท ารายการประกอบกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิ้จารณาขอ้มูลดงักล่าวดว้ยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู ้
ประกอบวชิาชีพพึงกระท า 
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บทสรุปผู้บริหำร (Executive Summary) 
 

ตามท่ี คณะกรรมการบริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“UPA” หรือ “บริษทัฯ”) (เดิมช่ือบริษทั 
ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั (มหาชน) หรือ “CYBER”) ไดมี้การอนุมติัโดยมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2558 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ใหซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด ์ ยทิูลิต้ี จ ากดั 
(“APU”) ทั้งหมดหรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ 

แต่ภายหลงัจากท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดงักล่าวกลุ่มผูข้ายแจง้วา่ไม่สามารถด าเนินการรวบรวมหุน้
ไดค้รบตามสญัญาซ้ือหุน้สามญัฯ เน่ืองจาก Energy Central Limited ผูถื้อหุน้รายหน่ึงซ่ึงถือหุน้อยูจ่  านวน 70,000 หุน้หรือ
คิดเป็นร้อยละ 7 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ (ก่อนการเพ่ิมทุน) แจง้วา่ การขายหุน้สามญัของ APU จะตอ้งไดรั้บการอนุมติั
จากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ Energy Central Limited ก่อน ซ่ึงผูถื้อหุน้รายใหญ่ดงักล่าวเป็นบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ใน Alternative Investment Market, London Stock Exchange อยา่งเป็นทางการเสียก่อน ซ่ึงจะตอ้งใชเ้วลาในการ
ด าเนินการตามขั้นตอนของบริษทัซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และกฎของ Alternative Investment Market, London Stock 
Exchange ท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหไ้ม่สามารถยนืยนักรอบเวลาท่ีใชใ้นการพิจารณาและผลการพิจารณาไดใ้นขณะน้ี 

ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2558 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฏาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ท ารายการ 
และเสนอขอมติอนุมติัการซ้ือหุน้สามญัของ APU อีกคร้ัง ซ่ึงประกอบดว้ยหุน้สามญัเดิมท่ีมีอยู ่1,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 100 บาท และหุน้สามญัท่ี APU จะเพ่ิมทุนอีกจ านวน 2,400,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็น
จ านวน 3,400,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบริษทัฯ จะเขา้ซ้ือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 75.00 - 100.00 ของ
จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ หรือคิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งหมด (ภายหลงัการเพ่ิมทุน) ท่ีจะซ้ือระหวา่ง 2,550,000 - 3,400,000 หุน้ 
ในราคาหุน้ละ 100 บาท รวมมีมูลค่าเงินลงทุนในการซ้ือหุน้สามญั APU ดงักล่าวเป็นเงินจ านวน 255,000,000 - 
340,000,000 บาท จากกลุ่มผูถื้อหุน้ของ APU  การก าหนดสดัส่วนการซ้ือหุน้ดงักล่าวในคร้ังน้ี เพื่อใหบ้ริษทัฯมีความ
ยดืหยุน่ในการรวบรวมหุน้ท่ีจะซ้ือ และไม่ท าใหบ้ริษทัฯเสียโอกาสในการท ารายการ 

รายการดงักล่าวถือเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป ซ่ึงเม่ือค านวณตาม
เกณฑต์่างๆ ท่ีก าหนดในประกาศ  และนบัรวมขนาดรายการในช่วง 6 เดือนก่อนหนา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จะ
อนุมติัการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี จะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 81.41-92.49 ของมูลค่าสินทรัพยร์วม ตามงบ
การเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557  ซ่ึงสูงกวา่ร้อยละ 50 แต่ต  ่ากวา่ร้อยละ 100 ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งขออนุมติัการเขา้
ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยร์ายการซ้ือหุน้ APU จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียและจดัท า
รายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดงักล่าว 

นอกจากน้ี การเขา้ท ารายการดงักล่าวผูข้ายหน่ึงราย คือ นายอุปกิต ปาจรียางกรู เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ และ
เป็นบุคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษทัฯ รายการดงักล่าวจึงถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมี
ขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 36.39-48.53 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษทัฯ ตามงบการเงินรวม ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ซ่ึงสูงกวา่ 20 ลา้นบาท หรือมากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งขออนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนได้
เสีย และจดัท ารายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดงักล่าว 
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บริษทัหลกัทรัพย ์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (“KTBS” หรือ “ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ในฐานะท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระของผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยบริษทัฯ มีความเห็นต่อการท ารายการดงักล่าว ดงัน้ี 

 
เม่ือพิจารณาขอ้ดีขอ้ดอ้ย และความเส่ียงจากการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการเก่ียวโยงในคร้ังน้ี จะ

ท าใหบ้ริษทัฯ ไดล้งทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ โดยมีโอกาสในการไดรั้บสญัญา
สมัปทานการขายไฟฟ้า (PPA) ส าหรับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จากรัฐบาลพม่า รวมทั้งธุรกิจท่ีต่อเน่ืองกบัโรงไฟฟ้าต่อไป 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ จะมีความเส่ียงจาก 

 
o APU เพิง่เร่ิมมผีลกำรด ำเนินงำน และมส่ีวนของผู้ถือหุ้นน้อย ตามงบการเงินภายในปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 และงบภายในถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มูลค่าตามบญัชีของ APU เท่ากบั 21.82 ลา้นบาท และ
13.25 ลา้นบาท ตามล าดบัเน่ืองจาก APU มีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการด าเนินโครงการไฟฟ้าในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมาเป็น
จ านวนมาก ซ่ึงการลงทุนดงักล่าวบนัทึกเป็นการเตรียมรองรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 1 ก าลงัการผลิต 
6-20 MW และรองรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 ก าลงัการผลิต 150-200 MW ซ่ึงปัจจุบนั APU ยงัมิได้
รับสมัปทานการขายไฟฟ้า อยา่งไรก็ตาม APU ไดเ้ร่ิมขายไฟฟ้า และรับรู้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 
17 มิถุนายน 2558 ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมเง่ือนไขในร่างสญัญาซ้ือขายหุน้ (SPA) เก่ียวกบัการช าระเงินงวดแรก
ภายหลงั APU สามารถจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ระบบ (COD) ไดแ้ลว้ และเง่ือนไข Conditions Precedent อ่ืนๆ 
 
o ควำมเส่ียงจำกสัญญำเช่ำเคร่ืองจกัร และ ขำยไฟฟ้ำ 6-20 MW กบัรัฐบำลประเทศพม่ำ ท่ีพบวา่เกิดความ

ล่าชา้และไม่สามารถเร่ิมจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ระบบไดต้ามระบุในสญัญา ซ่ึงอาจท าให ้ APU จะตอ้งจ่าย
ค่าปรับในอตัราเท่ากบั 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวนัใหแ้ก่รัฐบาลประเทศพม่า ทั้งน้ี ปัจจุบนั APU ไดเ้ร่ิม
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ระบบ แลว้ตั้งแต่เดือนมิถนุายน 2558 ดงันั้น APU อาจมีค่าปรับประมาณ 15.37 ลา้น
บาท คิดอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 8 กรกฎาม 2558 ท่ี 34.16 บาทต่อหน่ึงดอลลาห์ อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริษทัไดพิ้จารณาแลว้ และไดด้ าเนินการปิดความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าว โดยไดก้ าหนดเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ี
ส าคญัก่อนการช าระค่าซ้ือหุน้สามญั APU วา่ผูข้ายจะตอ้งแสดงหลกัฐานในรูปแบบท่ีบริษทัพึงพอใจวา่ไดมี้การ
ยนืยนัในเร่ืองการก าหนดวนัจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ระบบส าหรับโรงไฟฟ้าเฟส 1 กบัรัฐบาลประเทศพม่าแลว้ 
และการยกเวน้ในเร่ืองของค่าปรับท่ีเกิดจากความล่าชา้ของวนัจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ระบบดว้ย  

 
o ควำมเส่ียงจำกกำรอำจไม่ได้รับสัมปทำนกำรขำยไฟฟ้ำ (PPA) ระยะเวลำ 30 ปี กบัรัฐบำลพม่ำ ซ่ึงจาก 

MOA ระบุวา่ APU จะตอ้งเขา้ท า PPA ภายในปี 2557 แต่ ณ ปัจจุบนัยงัอยูร่ะหวา่งการเจรจา ท าใหเ้กิดความเส่ียง
ท่ี APU อาจไม่ไดส้ญัญาตามท่ีคาดการณ์ไว ้ แต่ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัมีความเช่ือมัน่วา่ การลงนามในสญัญา 
PPA ประมาณ 150-200 MW จะเกิดข้ึนไดภ้ายในเดือนธนัวาคม 2558  อยา่งไรก็ตาม เพ่ือเป็นการลดความเส่ียง
ดงักล่าว ตามสญัญาซ้ือขายหุน้ APU ไดมี้การแยกงวดการช าระเงินค่าหุน้เป็นสองส่วนโดยส่วนท่ีสองจ านวน 
67.50-90.00 ลา้นบาท จะช าระเม่ือ APU ไดมี้การลงนามใน PPA ก าลงัการผลิต 150-200 MW เป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ ท าใหบ้ริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีลดลงจากการไม่ตอ้งช าระเงินค่าหุน้ส่วนท่ีสองหาก APU ไม่ไดส้ญัญา
สมัปทานการขายไฟฟ้า อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ จะไดรั้บผลกระทบเน่ืองจากมีจะมีรายไดจ้ากการด าเนินงานของ
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โรงไฟฟ้า เฟส 1 เพียงระยะเวลา 2 ปี ตามสญัญาท าใหมี้มูลค่าโครงการจากธุรกิจท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระต ่ากวา่เงินค่าซ้ือหุน้งวดแรกจ านวน 187.5-250 ลา้นบาท  

 
o ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ก ำลงักำรผลติ 150-200 MW เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานก๊าซธรรมชาติ ก าลงัการผลิต 150-200 MW ยงัไม่มีความชดัเจนในรายละเอียดต่างๆ โดยมีเพียงการลง
นามใน MOA ซ่ึงมิไดมี้การผกูพนัวา่ APU จะตอ้งไดรั้บสญัญาสมัปทานการขายไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้า ก าลงั
การผลิต 150-200 MW ดงันั้น จะมีความเส่ียงสรุปไดด้งัน้ี 
 ควำมเส่ียงจำกปริมำณ และคุณภำพของก๊ำซธรรมชำต ิ เน่ืองจากปัจจุบนัยงัมิไดมี้การลงนามในสญัญา 

PPA หรือสญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงตอ่ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า อาจท า
ใหต้น้ทุนในการผลิตสูงข้ึน ประสิทธิภาพลดต ่ากวา่มาตรฐานหรือส่งผลต่อเคร่ืองจกัรในการผลิตไฟฟ้า 
และท าใหโ้ครงการโรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิต 150-200 MW ไม่คุม้การลงทุน 

 ควำมเส่ียงจำกควำมพร้อมของสำธำรณูปโภค ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีส าคัญมากต่อการผลิตและส่งจ่าย
กระแสไฟฟ้าไปยงัผูใ้ช ้ซ่ึงปัจจุบนัยงัมิไดมี้การก่อสร้างสาธารณูปโภคไว ้ท าให้บริษทัฯ และ APU มี
ความเส่ียงจากการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีอาจไม่เสร็จตามก าหนด มีคุณภาพท่ีดอ้ยกวา่มาตรฐาน
ท่ีก าหนด หรือตอ้งใชเ้งินลงทุนท่ีสูงกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ 

 ควำมเส่ียงจำกปัจจยัภำยนอก ในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ เช่น ภยัธรรมชาติ การประทว้งโดยประชาชน 
หรือกลุ่ม NGO การเปล่ียนแปลงทางการเมืองในประเทศพม่าการอนุมติัรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
(EIA) เป็นตน้  

 
o ควำมเส่ียงจำกกำรหำแหล่งเงนิทุนเพือ่น ำมำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ 150-200 MW ซ่ึงมี

มูลค่าเบ้ืองตน้ประมาณ 7,850 ลา้นบาท โดยเง่ือนไขใน PPA อยูร่ะหวา่งการเจรจาท าใหมี้ความเส่ียงท่ีบริษทัฯ 
หรือ APU จะไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนไดเ้พียงพอ และ เน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอน บริษทัฯ จึงยงัมิได้
พิจารณาถึงแหล่งเงินทุนในอนาคต หาก APU ตอ้งลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 ดงักล่าว 

 
o ควำมเส่ียงจำกกำรมไิด้มกีำรตรวจสอบข้อมูลทำงกฎหมำยทีป่ระเทศพม่ำ เน่ืองจากสญัญาเก่ียวกบัการ

ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ จะตกลงภายใตก้ฎหมายประเทศพม่า ซ่ึงบริษทัฯ มิไดมี้การวา่จา้งท่ีปรึกษา
กฎหมายในการตรวจสอบขอ้มูลเชิงลึก (Due Diligence) เก่ียวกบัขอ้กฎหมายประเทศพม่าท าใหมี้ความเส่ียง
ทางดา้นกฎหมายต่างๆ ท่ีอาจส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจของ APU ไม่เป็นไปตามแผน และอาจส่งผลต่อการ
ด าเนินการตาม SPA โดยการศึกษาเบ้ืองตน้ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพบวา่มีความเส่ียงต่อการถูกยดึกิจการ
โดยรัฐ (nationalisation) และ การเวนคืนทรัพยสิ์นของเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (expropriation) และ การ
ส่งเงินลงทุนกลบั (capital repatriation) เป็นตน้ 

 
o ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในธุรกจิทีย่งัไม่มปีระสบกำรณ์ เน่ืองจากในอดีตบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจพฒันาเกม

คอมพิวเตอร์ และต่อมาไดเ้ปล่ียนมาด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ท าใหไ้ม่เคยมีการลงทุนในธุรกิจ
พลงังาน โดยเฉพาะธุรกิจพลงังานไฟฟ้า ท าใหมี้ความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจท่ียงัไม่มีประสบการณ์ อยา่งไร
ก็ตาม ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัฯ เป็นอดีตกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง 
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จ ากดั (มหาชน) และเคยเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงในการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงมีประสบการณ์ในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ามายาวนานกวา่ 30 ปี ท าใหบ้ริษทัฯ มัน่ใจวา่จะสามารถการลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าไดป้ระสบ
ความส าเร็จ 

 
ควำมเส่ียงจำกกำรมไิด้ถือหุ้นแบบเบ็ดเสร็จ 100% หากทา้ยท่ีสุดบริษทัฯ สามารถซ้ือหุน้ไดเ้พียงไม่นอ้ย

กวา่ 75% (ตามสดัส่วนขั้นต ่า) และมีผูถื้อหุน้อ่ืนถือหุน้อีกไม่เกินกวา่ 25% ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ จะส่งผล
ใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมผลการออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเบด็เสร็จ อยา่งไรก็ตาม ผูข้ายไดใ้ห้
ค  ารับรองวา่ผูถื้อหุน้ทั้งหมดยกเวน้ราย Energy Central Limited รวมจ านวนหุน้ทั้งหมดร้อยละ 93 ของทุนจด
ทะเบียนของ APU ภายหลงัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ตกลงท่ีจะขายหุน้ท่ีแต่ละรายถืออยูท่ั้งหมดใหแ้ก่บริษทั ตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในสญัญาซ้ือขายหุน้สามญัไดอ้ยา่งแน่นอน 

 
นอกจากน้ี การเขา้ท ารายการน้ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงหากบริษทัฯ ไม่ด าเนินการใหโ้ปร่งใส จะเป็น

ประเด็นท่ีท าใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยมีความกงัวล อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากการเขา้ท ารายการกบับุคลท่ีเก่ียวโยงในคร้ังน้ี มีขอ้
ไดเ้ปรียบโครงการอ่ืน เน่ืองจาก APU เป็นบริษทัเอกชนไทยรายแรกท่ีไดรั้บสญัญา PPA กบัทางการพม่า และเร่ิม COD 
แลว้ จึงเป็นจุดแขง็เม่ือเทียบกบัผูล้งทุนรายอ่ืนท่ีจะเขา้ไปลงทุนในลกัษณะเดียวกนั ท่ีอาจมีเง่ือนไขการลงทุนท่ีดอ้ยกวา่ 
หรือมีความเส่ียงท่ีมากกวา่ ดงันั้น ทีป่รึกษำทำงกำรเงนิอสิระ จงึสรุปว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์และรำยกำร
เกีย่วโยงในคร้ังนีไ้ม่สมเหตุสมผล 

 
ในเร่ืองความเหมาะสมของราคาท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของหุน้ APU โดยวธีิมูลค่า

ปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด ซ่ึงไดร้ะหวา่ง 90.04 – 120.44 ลา้นบาท หรือ 26.48 -35.42 บาทต่อหุน้ ส าหรับสดัส่วน
การถือหุน้ 75% - 100% ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ ซ่ึงต ่ากวา่ราคาซ้ือหุน้ท่ี 255-340 ลา้นบาท 

 
ทั้งน้ี การช าระเงินตามสญัญาซ้ือขายหุน้แบ่งไดเ้ป็น 2 งวด ซ่ึงเม่ือพิจารณากบัมูลค่ายติุธรรมแลว้สรุปไดด้งัน้ี 
การช าระเงินงวดแรกจ านวนเงิน 187.50-250.00 ลา้นบาทนั้น ไม่เหมำะสม เน่ืองจากสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมท่ี

ประเมินไดร้ะหวา่ง 90.04 - 120.44 ลา้นบาท ส าหรับสดัส่วนการถือหุน้ 75% - 100% ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ 
การช าระเงินงวดท่ีสองเพ่ิมอีก 67.50-90.00 ลา้นบาท ถือเป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้ (Premium) นั้นไม่เหมำะสม 

ส าหรับการท่ี APU จะไดส้ญัญาสมัปทานการขายไฟฟ้า ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิต 150 – 200 MW ซ่ึงมี
มูลค่าลงทุนเบ้ืองตน้ประมาณ 7,850 ลา้นบาท (มาจากประมาณการลงทุนของ APU) ยงัไม่มีขอ้มูลเร่ืองรายละเอียดเง่ือนไข
ใน PPA เช่น ราคาขายไฟ สูตรในการคิดค านวณค่าไฟ ปริมาณการซ้ือไฟฟ้าในแต่ช่วงเวลาซ่ึง ณ ปัจจุบนัยงัไม่มีความ
แน่นอน และไม่มีขอ้มูลอา้งอิงได ้ท าใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินมูลค่าได ้อยา่งไรก็ตาม การท่ีบริษทั
จะช าระเงินงวด 2 จ านวน 67.50-90.00 ลา้นบาท เม่ือ APU ไดรั้บ PPA เรียบร้อยแลว้  

 
ดงันั้น ราคาซ้ือหุน้ APU ท่ี 100 บาทต่อหุน้ หรือมูลค่าเท่ากบั 255.00-340.00 ลา้นบาท โดยแบ่งการช าระเงินเป็น 2 

งวดคือ งวดแรกจ านวน 187.50-250.00 บาท และงวดท่ีสอง จ านวน 67.50-90.00 ลา้นบาทนั้น ไม่เหมำะสม 
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โดยสรุป ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ ผู้ถือหุ้น ไม่ควรอนุมตักิำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์และ
รำยกำรเกีย่วโยง ในคร้ังน้ีนอกจากน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นเพ่ิมเติมวา่ หาก APU มีขอ้มูลท่ีชดัเจน เพื่อให้
มัน่ใจวา่ APU จะไดรั้บสญัญาสมัปทานการขายไฟฟ้า  หรืออาจพิจารณาการเขา้ซ้ือหุน้ของ APU ภายหลงัการไดส้ญัญา
สมัปทานการขายไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิต 150 -200 MW อาจช่วยใหบ้ริษทัฯ มีความเส่ียงในการลงทุนท่ี
ลดลงไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

 
ทั้งน้ี ส าหรับความคืบหนา้ของเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาซ้ือขายหุน้สามญั APU  ท่ีบริษทัฯไดเ้ปิดเผยต่อ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2558 นั้น สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  

 เงือ่นไขก่อนกำรซื้อ สถำนะ เหตุผล 
1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดของ APU ไดรั้บการจองซ้ือ 

และ APU ไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเรียบร้อย
แลว้ 

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จภายใน
ส้ินเดือนสิงหาคม 2558 

2 ผูข้ายไดด้ าเนินการให ้ APU และ Star Sapphire Co., 
Ltd. ลงนามใน side agreement ซ่ึงก าหนดให ้ Star 
Sapphire Co., Ltd. จะตอ้งท าการส่งมอบเงินท่ีไดรั้บเงิน
จากรัฐบาลประเทศพม่าไปยงั APU ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดใน side agreement  

 

 ด าเนินการแลว้ Side agreement ไดมี้การลง
นามแลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 
2558 
 
ทั้งน้ี Star Sapphire Co., Ltd. 
ไดมี้การส่งมอบเงินค่าเช่า
เคร่ืองป่ันไฟล่วงหนา้จ านวน 2 
เดือน ท่ีใชใ้นการผลิตไฟ เป็น
จ านวนเงิน 492,480 USD 
ใหแ้ก่ APU แลว้เม่ือวนัท่ี 11 
มิถุนายน 2558  
 
ส าหรับค่าเช่าเคร่ืองป่ันไฟ
ส าหรับการผลิตไฟในเดือน
มิถุนายน 2558 ท่ีไดเ้ร่ิม (COD) 
จ่ายไฟเม่ือวนัท่ี 17 มิ.ย. 58 ไป
แลว้นั้น APU ไดอ้อกใบ 
invoice เรียกเก็บเงินไปแลว้แต่
ยงัไม่ไดรั้บเงิน 

3 APU ไดช้ าระคืนเงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้ของ APU 
เรียบร้อยแลว้ 
 

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จภายใน
ส้ินเดือนสิงหาคม 2558 

4 APU ไดแ้สดงหลกัฐานในรูปแบบท่ีบริษทัพึงพอใจวา่ 1) ไดล้งนามแลว้เม่ือวนัท่ี 25 ทั้งน้ี ค่าปรับในกรณีหากเกิด
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 เงือ่นไขก่อนกำรซื้อ สถำนะ เหตุผล 
ไดมี้การเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยส์ าหรับโรงไฟฟ้าแลว้ 
(ลงนามแลว้ณ มิถุนายน 2558) และ 2) ไม่มีคู่สญัญาฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึงของสญัญาเช่าเคร่ืองผลิตไฟฟ้าและซ้ือขาย
ไฟฟ้า  กระท าการผิดสญัญา หรือมีความรับผิด รวมถึงไม่
มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายภายใตส้ญัญาสมัปทาน
ขายไฟฟ้า (PPA)   

มิถุนายน 2558  ความล่าชา้และไม่สามารถเร่ิม
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ระบบ 
(COD) ไดภ้ายในวนัท่ี 26 
ธนัวาคม 2557 นั้น (APU ไดมี้
การจ าหน่ายและขายไฟฟ้าแลว้
เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2558) 
บริษทัฯก าหนดใหเ้ป็นเง่ือนไข
บงัคบัก่อนการช าระค่าซ้ือหุน้ 
วา่ตอ้งไดรั้บการยกเวน้ในเร่ือง
ค่าปรับท่ีเกิดจากความล่าชา้
ของวนัเร่ิมขายไฟฟ้าหรือ 
COD ดว้ย  

5 บริษทัฯไดรั้บการอนุมติัใหเ้ขา้ท าการซ้ือหุน้สามญัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

รอขออนุมติั รออนุมติัวนัท่ี 28 ส.ค. 58 

6 ไม่มีเหตุการณ์เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั ต่อฐานะ
ทางการเงิน ทรัพยสิ์น และธุรกิจของ APU 

ยงัไม่มีความเปล่ียนแปลง
อยา่งมีนยัส าคญั 

ยงัไม่มีความเปล่ียนแปลงอยา่ง
มีนยัส าคญั 

 
อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อหุน้ควรจะศึกษาขอ้มูลในเอกสารต่างๆ ท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี เพ่ือใช้

ประกอบการพิจารณาในการตดัสินใจส าหรับการลงมติ ซ่ึงการพิจารณาอนุมติัการรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ และรายการ
เก่ียวโยงดงักล่าว ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจและการตดัสินใจของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 
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โดยรายละเอียดประกอบความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

กำรเข้ำซ้ือหุ้นสำมญัของบริษัท อนัดำมนัเพำเวอร์ แอนด์ ยูทลิติี ้จ ำกดั (“APU”) 

 
1. ลกัษณะและรำยละเอยีดของรำยกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์ และรำยกำรเกีย่วโยง 

 
1.1 วตัถุประสงค์ของกำรท ำรำยกำรและทีม่ำของรำยกำร 

ตามท่ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การอนุมติัโดยมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 
30 เมษายน 2558 ใหซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ ากดั (“APU”) ทั้งหมดหรือคิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 100 ของทุนท่ีช าระแลว้ เน่ืองจากเห็นวา่ APU ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตไฟฟ้า โดยเป็นบริษทัเอกชนไทยราย
แรกท่ีไดล้งนามในสญัญาขายไฟฟ้า (PPA) กบัทางรัฐบาลพม่า ท่ีเมืองทวาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ ในการ
ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจพลงังาน โดยโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติของ APU (เฟส 1) ก าลงัการผลิต 6 - 20 MW เร่ิม
ขายไฟฟ้า (COD)ไดแ้ลว้ในเดือนมิถุนายน 2558 ซ่ึงจะส่งผลดีต่อบริษทัฯ ในฐานะผูถื้อหุน้ท่ีจะรับรู้รายไดโ้ดยเร็ว 
นอกจากน้ี APU มีโอกาสท่ีจะไดรั้บสญัญาสมัปทานการขายไฟฟ้า (PPA) กบัรัฐบาลพม่า เป็นระยะเวลา 30 ปี ในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ (เฟส 2) ก าลงัการผลิต 150 - 200 MW หากประสบความส าเร็จในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานก๊าซธรรมชาติ (เฟส 1) และสามารถเจรากบัทางรัฐบาลพม่าไดส้ าเร็จ ซ่ึงจะเป็นโอกาสท่ีบริษทัฯ จะสามารถมีผล
การด าเนินงานท่ีดีข้ึนจากโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ดงักล่าว แต่โครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 ยงัไม่มีความชดัเจน และมี
ความไม่แน่นอน เน่ืองจากมีเพียงบนัทึกขอ้ตกลง (MOA) และยงัไม่ไดรั้บสญัญา PPA ส าหรับโครงการดงักล่าว 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจาก ภายหลงัจากท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ไดมี้มติ
อนุมติัดงักล่าว กลุ่มผูข้ายแจง้วา่ไม่สามารถด าเนินการรวบรวมหุน้ไดค้รบ ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
11/2558 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฏาคม 2558 ไดน้ าเร่ืองดงักล่าวเขา้พิจารณาเพ่ือขอมติอนุมติัการซ้ือหุน้สามญัของ APU อีกคร้ัง 
ซ่ึงประกอบดว้ยหุน้สามญัเดิมท่ีมีอยู ่ 1,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และหุน้สามญัท่ี APU จะเพ่ิมทุนอีก
จ านวน 2,400,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็นจ านวน 3,400,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดย
บริษทัฯจะเขา้ซ้ือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 75.00 - 100.00 หรือคิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีจะซ้ือระหวา่ง 2,550,000 - 
3,400,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 100 บาท รวมมีมูลค่าเงินลงทุนในการซ้ือหุน้สามญั APU ดงักล่าวเป็นเงินจ านวน 
255,000,000 - 340,000,000 บาท จากกลุ่มผูถื้อหุน้ของ APU  

 
1.2  วนัทีเ่กดิรำยกำร 

ภายหลงัจากไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงจะประชุมวนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 โดย
คาดการณ์วา่จะท ารายการเสร็จส้ิน หลงัจากผูข้ายไดด้ าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Conditions Precedent) ครบถว้น 
(รายละเอียดเง่ือนไขตามสญัญาซ้ือขายหุน้ อธิบายในขอ้ 1.10 เง่ือนไขในการเขา้ท ารายการ) 
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1.3 คู่สัญญำ 
ผูซ้ื้อ : บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (UPA) 
ผูข้าย : ผูถื้อหุน้ของ บริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ ากดั (“ผูข้าย”) จ านวน 10 ราย  

 รายช่ือผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ % 
1 นายอุปกิต ปาจรียางกรู 600,000 60.00% 
2 นายววิฒัน์ มทัวานนท ์ 100,000 10.00% 
3 นายชาคริส กาจก าจรเดช 95,000 9.50% 
4 บริษทั เอน็เนอจ้ี เซ็นทรัล ลิมิเตด็(Energy Central Limited)* 70,000 7.00% 
5 นายทูน มิ ลทั 30,000 3.00% 
6 นายเฉลิมโชค ล ่าซ า 27,692 2.77% 
7 นายวรเศษฐ ์ธานีศิริอคัรเดช 20,000 2.00% 
8 นายดรีม ยงั กลูตูลา 20,000 2.00% 
9 นายประสาน อุทยาน 20,000 2.00% 
10 นายสุรพร รักตประจิต 17,308 1.73% 

รวม 1,000,000 100.00% 
หมายเหต:ุ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
* บริษทั เอน็เนอร์จ้ี เซ็นทรัล ลิมิเตด็ เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศ British Virgin Islands จดัตั้งในปี 2556 มีผู ้
ถือหุน้ร้อยละ 100 คือ บริษทั All Asia Asset Energy Limited ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 100 โดยบริษทั All Asia Asset 
Capital Limited ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์London Stock Exchange โดยมีผูถื้อหุน้ 10 รายแรก
ดงัน้ี 

 รายช่ือผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ % 
1 Dr. Sri Hartati Kurniawan 29,829,150 14.02% 
2  Robert John Sali 15,666,667 7.36% 
3  Blake Gordon Olafson 15,000,000 7.05% 
4  Robert Anthony Rowland Berkeley 14,914,575 7.01% 
5  Yuhi Horiguchi (indirectly through Oxbow Enterprise Limited) 14,914,575 7.01% 
6  Calveston Worldwide Limited 13,333,334 6.26% 
7  Master Assets Group Limited 13,333,334 6.26% 
8  Stephen Gillard 12,304,859 5.78% 
9  Red Legend Global Limited 11,666,667 5.48% 
10  Best Growth Developments Limited 11,666,667 5.48% 

รวม 152,629,828 71.71% 
ท่ีมา: Website ของ All Asia Asset Capital Limited ตามขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 
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1.4 ควำมสัมพนัธ์และลกัษณะขอบเขตของส่วนได้เสียในกำรเข้ำท ำรำยกำร 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ต าแหน่งใน APU ความสมัพนัธ์กบับริษทั 
นายอุปกิต ปาจรียางกรู - เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ APU ใน

สดัส่วนร้อยละ 60 ของจ านวนหุน้
ท่ีช าระแลว้  

- เป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนามใน 
APU 

- เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั โดยถือหุน้จ านวน 
1,670,000,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 25.04 
ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ 

- เป็นบุคคลเก่ียวโยง 
- ทั้งน้ี หากท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการเขา้ท ารายการ
นายอุปกิต มิไดเ้ขา้มาเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ และไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ  

 
1.5 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรำยกำร และขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 
บริษทัจะเขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด ์ ยทิูลิต้ี จ ากดั (“APU”) จ านวน 3,400,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัเดิมจ านวน 1,000,000 หุน้ และหุน้สามญัท่ีจะเพ่ิมทุนอีกจ านวน 2,400,000 
หุน้ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 340,000,000 บาท โดยบริษทัฯจะเขา้ซ้ือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 75.00 - 100.00 หรือคิดเป็น
จ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีจะซ้ือระหวา่ง 2,550,000-3,400,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 100 บาท รวมมีมูลค่าเงินลงทุนในการซ้ือหุน้
สามญั APU ดงักล่าวเป็นเงินจ านวน 255,000,000-340,000,000 บาท จากกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของ APU ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ใหญ่เป็น
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษทั 

การค านวณขนาดของรายการ 
1.5.1 รำยกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์ 
การเขา้ท ารายการดงักล่าวถือเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงเม่ือ

ค านวณตามเกณฑต์่างๆ ท่ีก าหนดโดยใชมู้ลค่าสูงสุดท่ีค านวณไดจ้ากหลกัเกณฑใ์ดเกณฑห์น่ึง โดยอา้งอิงจากงบการเงิน
รวมของบริษทัส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 พบวา่มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 7.32-9.76 ตามเกณฑมู์ลค่าของ
สินทรัพยซ่ึ์งต ่ากวา่ร้อยละ 15 ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารอนุมติัของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม หากค านวณขนาด
รายการโดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษทั ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 
33.27-44.35 ตามเกณฑมู์ลค่าของสินทรัพย ์ ซ่ึงสูงกวา่ร้อยละ 15 แต่ต  ่ากวา่ร้อยละ 50 ดงันั้น บริษทัฯ มีหนา้ท่ีเปิดเผย
สารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส่งหนงัสือสารสนเทศเวยีนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่
วนัท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการ 

การค านวณขนาดของรายการท่ีจะไดม้าซ่ึงสินทรัพยมี์รายละเอียดดงัน้ี 
 ขอ้มูลทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) UPA 
ณ 30 ก.ย. 2557 

สอบทาน 

UPA 
ณ 31 มี.ค. 2558 

สอบทาน 

APU 
ณ 31 ธ.ค. 2557 
ตรวจสอบ 

สินทรัพยร์วม 766.55 3,483.44 145.47 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.21 0.75 - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) UPA 
ณ 30 ก.ย. 2557 

สอบทาน 

UPA 
ณ 31 มี.ค. 2558 

สอบทาน 

APU 
ณ 31 ธ.ค. 2557 
ตรวจสอบ 

หน้ีสินรวม 64.81 114.68 123.66 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 0.88 0.68 - 
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 700.65 3,367.33 21.82 
ก าไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด ขาดทุนสุทธิ1/ ขาดทุนสุทธิ2/ ขาดทุนสุทธิ 
หมายเหต:ุ  อา้งอิงจากงบการเงินท่ีผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ UPA ส้ินสุดวนัท่ี 31 มี.ค. 2558 และ

งบการเงินตรวจสอบแลว้ของ APU ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 
1/ ค านวณจากงบการเงินของ UPA ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 30 กนัยายน 2557 
2/ ค  านวณจากงบการเงินของ UPA 1 เม.ย. 2557 – 31 มี.ค. 2558 และ APU ระหวา่งวนัท่ี 1 ม.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 

2557 
 การค านวณขนาดรายการตามเกณฑค์ านวณเปรียบเทียบ 

 กำรค ำนวณ* มูลค่ำ (ร้อยละ) 
อ้ำงองิจำกงบ 
31 ม.ีค.2558 

มูลค่ำ (ร้อยละ) 
อ้ำงองิจำกงบ 
30 ก.ย. 2557 

1. มูลค่าทรัพยสิ์น NTA ของ APU x สดัส่วนซ้ือหุน้
(100%) / NTA ของ UPA 

0.49-0.65% 2.33-3.11% 

2. ก าไรสุทธิจากการด าเนินการ 

(4 ไตรมาสล่าสุด) 

ก าไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุดของ APU 
xสดัส่วนซ้ือหุน้ (100%)/ ก าไรสุทธิ  
4 ไตรมาสล่าสุดของ UPA 

ไม่สามารถค านวณ
ไดเ้น่ืองจาก APU 
และ UPA มีผล
ขาดทุนสุทธิ 

ไม่สามารถ
ค านวณได้
เน่ืองจาก APU 
และ UPA มีผล
ขาดทุนสุทธิ 

3. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ราคาซ้ือหุน้ของ APU / สินทรัพย์
รวมของUPA 

7.32-9.76% 33.27-44.35% 

4. มูลค่าหุน้ทุนท่ีบริษทัจด
ทะเบียนออกเพ่ือช าระค่า
สินทรัพย ์

ไม่มีการออกหุน้ใหม่ ไม่มีการออกหุน้
ใหม่ 

ไม่มีการออกหุน้
ใหม่ 

 
อยา่งไรก็ตาม เม่ือนบัรวมขนาดรายการในช่วง 6 เดือนก่อนหนา้ ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 

4/2558 ไดมี้การอนุมติัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ 1 รายการ คือ การซ้ือท่ีดินจงัหวดัพงังา คิดเป็นขนาดรายการ
สูงสุดร้อยละ 14.30 ของสินทรัพยร์วมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และร้อยละ 48.14 ของสินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557  

ดงันั้น เม่ือรวมรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในช่วง 6 เดือนก่อนหนา้ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 
21.62 - 24.06 ของมูลค่าสินทรัพยร์วมซ่ึงสูงกวา่ร้อยละ 15 แต่ต  ่ากวา่ร้อยละ 50 ดงันั้น บริษทั มีหนา้ท่ีเปิดเผยสารสนเทศ
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การเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส่งหนงัสือสารสนเทศเวยีนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัท่ีเปิดเผย
สารสนเทศการเขา้ท ารายการ 

และหากค านวณตามท่ีหารือกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน กลต. โดยอา้งอิงงบการเงิน ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2557 จะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 81.41-92.49 ของมูลค่าสินทรัพยร์วมซ่ึงสูงกวา่ร้อยละ 50 แต่ต  ่ากวา่
ร้อยละ 100 ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งขออนุมติัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยร์ายการซ้ือหุน้ APU จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียและจดัท ารายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดงักล่าว 

 
 โดยสรุปขนาดรายการทั้งหมดไดด้งัน้ี 

การค านวณโดยอา้งอิงจากงบการเงินรวม มูลค่ารายการ (ร้อยละ) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 รายการท่ีขออนุมติั รายการท่ีเกิดข้ึน 6 

เดือนก่อนหนา้* 
รวม 

 ซ้ือหุน้ APU ซ้ือท่ีดิน  
1. มูลค่าทรัพยสิ์น 0.49-0.65% เป็นการซ้ือท่ีดินเปล่า 0.49-0.65% 

2. ก าไรสุทธิจากการด าเนินการ (4 ไตรมาสล่าสุด) ไม่สามารถค านวณได ้
เน่ืองจาก APU มีผล
ขาดทุนสุทธิ 

เป็นการซ้ือท่ีดินเปล่า  

3. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 7.32-9.76% 14.30% 21.62-24.06% 

4. มูลค่าหุน้ทุนท่ีบริษทัจดทะเบียนออกเพ่ือช าระค่า
สินทรัพย ์

ไม่มีการออกหุน้ใหม่ ไม่มีการออกหุน้ใหม่  

หมายเหต:ุ * ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2558 
 

การค านวณโดยอา้งอิงจากงบการเงินรวม มูลค่ารายการ (ร้อยละ) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 รายการท่ีขออนุมติั รายการท่ีเกิดข้ึน 6 

เดือนก่อนหนา้* 
รวม 

 ซ้ือหุน้ APU ซ้ือท่ีดิน  
1. มูลค่าทรัพยสิ์น 2.33-3.11% เป็นการซ้ือท่ีดินเปล่า 2.33-3.11% 

2. ก าไรสุทธิจากการด าเนินการ (4 ไตรมาสล่าสุด) ไม่สามารถค านวณได ้
เน่ืองจาก APU มีผล
ขาดทุนสุทธิ 

เป็นการซ้ือท่ีดินเปล่า  

3. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 33.27-44.35% 48.14% 81.41-92.49% 

4. มูลค่าหุน้ทุนท่ีบริษทัจดทะเบียนออกเพ่ือช าระค่า ไม่มีการออกหุน้ใหม่ ไม่มีการออกหุน้ใหม่  



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการเก่ียวโยง  
บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ  ากดั (มหาชน)  

18 
 

 

การค านวณโดยอา้งอิงจากงบการเงินรวม มูลค่ารายการ (ร้อยละ) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 รายการท่ีขออนุมติั รายการท่ีเกิดข้ึน 6 

เดือนก่อนหนา้* 
รวม 

 ซ้ือหุน้ APU ซ้ือท่ีดิน  
สินทรัพย ์

หมายเหต:ุ * ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2558 
 

1.5.2  รำยกำรเกีย่วโยง 
ทั้งน้ีในการเขา้ท ารายการเน่ืองจากผูข้ายหน่ึงรายคือนายอุปกิต ปาจรียางกรู เป็นบุคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษทั 

รายการดงักล่าวจึงถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยง ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยง โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 7.57-10.10 
ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษทัฯ ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 (NTA เท่ากบั 
3,367.33 ลา้นบาท) และร้อยละ 36.39-48.53 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษทัฯ ตามงบการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 (NTA เท่ากบั 700.65 ลา้นบาท) ซ่ึงสูงกวา่ 20 ลา้นบาท หรือมากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมูลค่า
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั บริษทัฯ จึงตอ้งขออนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียและจดัท ารายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดงักล่าว 

 
1.6 รำยละเอยีดของสินทรัพย์ทีจ่ะได้มำ 

หุน้สามญัของของบริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ ากดั (“APU”) จ านวน 3,400,000 หุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ100 บาท โดยท่ี 1,000,000 หุน้ และหุน้สามญัท่ี APU จะเพ่ิมทุนอีกจ านวน 2,400,000 หุน้ โดยบริษทัฯ จะเขา้ซ้ือ
หุน้ในสดัส่วนร้อยละ 75.00 - 100.00 หรือคิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีจะซ้ือระหวา่ง 2,550,000 - 3,400,000 หุน้ ในราคา
หุน้ละ 100 บาท รวมมีมูลค่าเงินลงทุนในการซ้ือหุน้สามญั APU ดงักล่าวเป็นเงินจ านวน 255,000,000 - 340,000,000 บาท 
จากกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของ APU ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ใหญ่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษทัฯ โดย APU ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานก๊าซธรรมชาติ ภายใตส้ัญญาขายไฟฟ้าชัว่คราว เป็นระยะเวลา 2 ปี กบัทางการพม่า โดยเร่ิมขายไฟฟ้า (COD) ได้
แลว้เดือนมิถุนายน 2558 ขอ้มูลรายละเอียดของ APU (ตามเอกสารแนบ 2) 

 
1.7 มูลค่ำสินทรัพย์ทีจ่ะได้มำ 

มูลค่าตามบญัชี 
มูลค่าตามบญัชีของ APU ตามงบการเงินภายในปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และงบภายในปี 2558 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เท่ากบั 21.82 ลา้นบาท และ13.25 ลา้นบาท ตามล าดบัเน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้ายอ่ย (Substation) และท่อส่งก๊าซ เพ่ือรองรับการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ ก าลงัการผลิต 6-20 
MW (เฟส 1) และโรงไฟฟ้าก าลงัการผลิต 150 – 200 MW (เฟส 2) ในขณะท่ียงัไม่มีรายได ้เน่ืองจากยงัมิไดมี้การผลิตและ
ขายไฟฟ้า (COD) ณ วนัท่ีปิดงบการเงิน 31 มีนาคม 2558 (ปัจจุบนัเร่ิมมีการ COD แลว้เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2558) 
อยา่งไรก็ตาม ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ APU จะไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 240 ลา้นบาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 340 ลา้นบาท และจะช าระจ านวน 240 ลา้นบาท เพ่ือน าไปช าระหน้ีเงินกูย้มืกรรมการจ านวน 243.34 ลา้นบาท 
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ท าใหมี้ทุนช าระแลว้สุทธิ 340 ลา้นบาท โดยคาดวา่จะด าเนินการเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2558 ดงันั้น มูลค่าตามบญัชี
หลงัเพ่ิมทุนเท่ากบั 253.25 ลา้นบาท 

        
1.8 เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ 

บริษทัจะช าระค่าหุน้ดว้ยเงินสด จ านวนระหวา่ง 255 - 340 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูข้ายภายหลงัจากท่ีประชุมวสิามญั
ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงจะประชุมวนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมติัการเขา้ท ารายการ และภายหลงัผูข้ายด าเนินการ
ตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Conditions Precedent) ครบทั้งหมด โดยแบ่งช าระดงัน้ี 

งวดท่ี 1: จ านวน 187.50-250.00 ลา้นบาท เม่ือด าเนินการตามเง่ือนไขก่อนการซ้ือขาย (Conditions Precedent)  
งวดท่ี 2: จ านวน 67.50-90.00 ลา้นบาท เม่ือมีการลงนามในสญัญาสมัปทานการขายไฟฟ้า ส าหรับโรงไฟฟ้า 

ก าลงัการผลิต 150 - 200 MW กบัรัฐบาลพม่า 
 

1.9 แหล่งทีม่ำของเงนิทุน 
จากเงินสดคงเหลือของบริษทั ท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนในปี 2557 จ านวน 2,065 ลา้นบาท โดยตามงบการเงิน ณ 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 3,144.71 ลา้นบาท อยา่งไรก็ดี ถา้ APU ได้
ด าเนินโครงการเฟส 2 บริษทัอาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางการเงินซ่ึงขณะน้ีก าลงัอยูร่ะหวา่งด าเนินงาน และ
คาดวา่จะแลว้เสร็จหลงัจากท่ี APU ได ้PPA 

  
1.10   เงือ่นไขในกำรท ำรำยกำร 

เน่ืองจากการเขา้ท ารายการน้ี เป็นการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ตามประกาศการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยง ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันั้น บริษทัตอ้งขออนุมติั
การเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนได้
เสียและจดัท ารายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดงักล่าว ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย คือ นายอุปกิต ปาจรียางกรู 
และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือเก่ียวโยงกบัคุณอุปกิต ปาจรียางกรูไม่เขา้ร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระอนุมติั
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์และรายการเก่ียวโยงน้ี 

 
โดยสรุปสญัญาซ้ือขายหุน้ APU (Sales and Purchases Agreement: SPA) ลงวนัท่ี 25 มิถุนายน 2558ไดด้งัน้ี 

คู่สญัญา ผูซ้ื้อ: บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั 
ผูข้าย:  นายอุปกิต ปาจรียางกรู 

วนัท่ีลงนาม 25 มิถุนายน 2558 

สินทรัพยท่ี์จะซ้ือขาย หุน้สามญัจ านวนคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน หรือคิดเป็นจ านวนหุน้
3,400,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาทของ APU โดยเป็นหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้จ านวน 
10 ราย  
ทั้งน้ี โดยผูข้ายจะท าใหดี้ท่ีสุดในการใหผู้ถื้อหุน้เดิมทุกรายขายหุน้ให ้ แต่ตอ้งไดหุ้น้ไม่นอ้ย
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กวา่ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนของ APU ในการน้ี ผูข้ายมีหนงัสือมายงับริษทัฯ ยนืยนัวา่ 
ผูถื้อหุน้ทั้งหมดยกเวน้ราย Energy Central Limited รวมจ านวนหุน้ไดท้ั้งหมดร้อยละ 93 
ของทุนจดทะเบียนของ APU ภายหลงัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตกลงท่ีจะขายหุน้ท่ีแต่ละราย
ถืออยูท่ั้งหมดใหแ้ก่บริษทัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในสญัญาซ้ือขายหุน้สามญัไดอ้ยา่ง
แน่นอน 
ภายใตส้ญัญาซ้ือขายหุน้ APU ฉบบัดงักล่าว กรณีหากผูข้ายไม่สามารถขายหุน้สามญัใน
จ านวนตามรายละเอียดท่ีกล่าวขา้งตน้ได ้บริษทัมีสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ APU หรือไม่ก็
ไดแ้ต่หากบริษทัเลือกท่ีจะซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข คือ 1) จ านวนหุน้
สามญัของ  APU ท่ีซ้ือขายจะตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน
ของ APU และ 2) บริษทัจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัใหเ้ขา้ท าการซ้ือหุน้สามญัในจ านวน
ดงักล่าวจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ราคาซ้ือขาย และการช าระเงิน ราคาซ้ือขายจ านวน 255-340 ลา้นบาท โดยแบ่งช าระตามเง่ือนไขดงัน้ี 
งวดท่ี 1:  จ านวน 187.50-250.00  ลา้นบาท เม่ือด าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนการซ้ือ
ขาย (Conditions Precedent) ตามท่ีก าหนดในสญัญาซ้ือขายหุน้ APU 
งวดท่ี 2:  จ านวน 67.50-90.00 ลา้นบาท เม่ือมีการลงนามในสญัญาสมัปทานการขายไฟฟ้า 
ส าหรับโรงไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ก าลงัการผลิตประมาณ 150 - 200 
MW กบัรัฐบาลพม่า*   
ในกรณีท่ีไดหุ้น้มาไม่ครบทั้งหมด การช าระเงินใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนหุน้ท่ีซ้ือได ้
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เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั 
(Conditions Precedent) 

เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั (Conditions Precedent) ก่อนการรับโอนหุน้สามญัของ APU 
จากผูข้ายและการช าระเงินค่าซ้ือหุน้สามญั  
1. หุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดของ APU ไดรั้บการจองซ้ือ และ APU ไดจ้ดทะเบียนการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้  
2. ผูข้ายไดด้ าเนินการให ้APU และ Star Sapphire Co., Ltd. ลงนามใน side agreement 

(ลงนามแลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558) ซ่ึงก าหนดให ้Star Sapphire Co., Ltd. จะตอ้ง
ท าการส่งมอบเงินท่ีไดรั้บเงินจากรัฐบาลประเทศพม่าไปยงั APU ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดใน side agreement  

3. APU ไดช้ าระคืนเงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้ของ APU เรียบร้อยแลว้ 
4. APU ไดแ้สดงหลกัฐานในรูปแบบท่ีบริษทัพึงพอใจวา่ 1) ไดมี้การเร่ิมเดินเคร่ืองเชิง

พาณิชยส์ าหรับโรงไฟฟ้าแลว้ (ลงนามแลว้ณ มิถุนายน 2558) และ 2) ไม่มีคู่สญัญา
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงของสญัญาเช่าเคร่ืองผลิตไฟฟ้าและซ้ือขายไฟฟ้า  กระท าการผิดสญัญา 
หรือมีความรับผิด รวมถึงไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายภายใตส้ญัญาสมัปทาน
ขายไฟฟ้า (PPA)   

5. บริษทัไดรั้บการอนุมติัใหเ้ขา้ท าการซ้ือหุน้สามญัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
6. ไม่มีเหตุการณ์เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั (No Material Change) ต่อฐานะทาง

การเงิน ทรัพยสิ์น และธุรกิจของ APU 
อยา่งไรก็ดี สญัญาซ้ือขายหุน้มิไดก้ าหนดระยะเวลาในด าเนินการตามท่ีก าหนดในเง่ือนไข
บงัคบัก่อนท่ีส าคญั (Conditions Precedent) เน่ืองจากในการเจรจาของคู่สญัญามีความ
ประสงคท่ี์จะใหส้ญัญามีความยดืหยุน่และคู่สญัญาก็ทราบวา่เง่ือนไขบงัคบัก่อนต่างๆ ท่ี
ก าหนดก็เป็นเง่ือนไขท่ีคู่สญัญาทั้งสอง สามารถคาดการณ์ถึงความส าเร็จของเง่ือนไขบงัคบั
ก่อนท่ีส าคญัต่างๆ ได ้ ซ่ึงมิไดผ้ิดหลกัการของการตกลงกนัระหวา่งคู่สญัญาแต่ประการใด 
อีกทั้ง ภายใตส้ญัญาซ้ือขายหุน้ดงักล่าว บริษทัก็มิไดเ้สียประโยชน์เน่ืองจากบริษทัจะไม่มี
การช าระค่าหุน้สามญัและรับโอนหุน้สามญั APU จนกวา่เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั 
(Conditions Precedent) จะไดรั้บการปฏิบติัจนส าเร็จลง 

เง่ือนไขอ่ืนๆ - คู่สญัญาจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหุน้ของตน 
- สญัญาน้ีอยูภ่ายใตก้ฎหมายไทย 

หมายเหต:ุ ในร่าง SPA ระบุก าลงัการผลิต 150 - 200 MW เน่ืองจากลกัษณะของสญัญา PPA อาจะไดรั้บช่วงแรก 150 
MW ก่อน แลว้ค่อยเพ่ิมข้ึนเป็น 200 MW ในอนาคต ตามความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า โดยตวัเลขดงักล่าวเป็นเพียงการ
คาดการณ์ของ APU ภายหลงัมีการเจรจาเบ้ืองตน้กบัทางการพม่า 

                        ทั้งน้ี ค่าปรับในกรณีหากเกิดความล่าชา้และไม่สามารถเร่ิมจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ระบบ (COD) ไดภ้ายใน
วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557 นั้น (APU ไดมี้การจ าหน่ายและขายไฟฟ้าแลว้เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2558) บริษทัฯก าหนดใหเ้ป็น
เง่ือนไขบงัคบัก่อนการช าระค่าซ้ือหุน้ วา่ตอ้งไดรั้บการยกเวน้ในเร่ืองค่าปรับท่ีเกิดจากความล่าชา้ของวนัเร่ิมขายไฟฟ้า
หรือ COD ดว้ย  
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2 ข้อมูลของบริษัท ยูไนเตด็ เพำเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบัน้ี 

 
3 ควำมสมเหตุสมผล และประโยชน์ของกำรท ำรำยกำร 

ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในคร้ังน้ี 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิ้จารณาจากปัจจยัส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 
3.1 วตัถุประสงค์และควำมจ ำเป็นในกำรท ำรำยกำร 

 เพ่ือเป็นการลงทุนในธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ ในการขยายการลงทุน
ไปสู่ธุรกิจพลังงานนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยAPU เป็น
บริษทัเอกชนไทยรายแรกท่ีไดล้งนามในสัญญาขายไฟฟ้า (PPA) กบัทางรัฐบาลพม่า ท่ีเมืองทวาย โดยโรงไฟฟ้าพลงังาน
ก๊าซธรรมชาติของ APU (เฟส 1) ก าลงัการผลิต 6 - 20 MW เร่ิมขายไฟฟ้าแลว้ในเดือนมิถุนายน 2558 ตามสัญญา PPA เป็น
ระยะเวลา  2 ปี  ( เ ป็นการซ้ือไฟฟ้าชั่วคราวระหว่างการเตรียมด า เนินโครงการโรงไฟฟ้า ก าลังการผลิต 
150 - 200 MW) ซ่ึงจะส่งผลดีต่อบริษทัฯ ในฐานะผูถื้อหุ้นท่ีจะรับรู้รายไดโ้ดยเร็ว ในระยะเวลา 2 ปี นอกจากน้ี APU มี
โอกาสท่ีจะไดรั้บสญัญาสมัปทานการขายไฟฟ้า (PPA) กบัรัฐบาลพม่า เป็นระยะเวลา 30 ปี ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ก๊าซธรรมชาติ (เฟส 2) ก าลงัการผลิต 150 - 200 MW หากประสบความส าเร็จในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ 
(เฟส 1) และสามารถเจรจากบัรัฐบาลพม่าไดส้ าเร็จ ซ่ึงจะเป็นโอกาสท่ีบริษทัฯ จะสามารถมีผลการด าเนินงานท่ีดีในระยะ
ยาวจากโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีพม่าดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของรัฐบาลพม่า ซ่ึงหาก APU 
ไม่ไดรั้บสญัญา PPA ส าหรับโครงการเฟส 2 ก็จะไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากโครงการดงักล่าว 

 
3.2 เปรียบเทยีบข้อดแีละข้อด้อยของกำรเข้ำท ำรำยกำรและไม่เข้ำท ำรำยกำร 

 
(1) ข้อดแีละประโยชน์ของกำรเข้ำท ำรำยกำร 

1) เป็นการลงทุนในธุรกิจพลงังานในประเทศพม่า ซ่ึงเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ 
APU เป็นบริษทัเอกชนไทยรายแรกท่ีไดส้ญัญาขายไฟฟ้า (PPA) เพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซ

ธรรมชาติในพ้ืนท่ีจงัหวดัทวาย รัฐทะนินทาย ีประเทศพม่า ซ่ึงเป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่ท่ีรัฐบาลพม่าใหก้ารส่งเสริมการลงทุน 
และมีโอกาสเติบโตในอนาคตโดยความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในประเทศพม่าก็มีแนวโนม้เพ่ิมข้ีนทุกปี ท าใหรั้ฐบาลพม่ามีความ
จ าเป็นตอ้งเพ่ิมอุปทานของการผลิตไฟฟ้าใหส้อดคลอ้งกนั 
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ท่ีมา: http://breakingenergy.com 

 
โดยในปัจจุบนั จากการส ารวจของ APU ปริมาณอุปทานของการผลิตไฟฟ้ายงัไม่เพียงพอกบัการคาดการณ์ความ

ตอ้งการใชไ้ฟฟ้า ทั้งน้ี แมโ้ครงการโรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิต 6 - 20 MW ในเฟส 1 ซ่ึงเป็นโครงการ Pilot Project ท่ีเร่ิมขาย
ไฟฟ้าแลว้ในเดือนมิถุนายน 2558 จะมีสญัญาขั้นต ่าท่ี 6 MW แต่ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในพ้ืนท่ีดงักล่าวในปัจจุบนัมีอยูใ่น
ระดบัสูง เน่ืองจากอยูใ่นช่วงการพฒันาเมืองใหม่ โดยคาดวา่จะมีความตอ้งการสูงถึง 20 MW ท าให ้ APU มีโอกาสไดรั้บ
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า อยา่งนอ้ยเป็นระยะเวลา 2 ปี ตาม PPAส าหรับโครงการดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถลงทุนใน
ธุรกิจพลงังานไดต้ามแผนธุรกิจของบริษทัฯ 

 
2) APU มีโอกาสในการไดส้ญัญาสมัปทานการขายไฟฟ้า (PPA) ในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จาก

รัฐบาลพม่า 
นอกจากไดรั้บ PPA ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าในเฟส 1 ขนาดก าลงัผลิต 6 – 20 MW แลว้ APU ยงัไดมี้การลงนาม

ใน MOA หรือบนัทึกขอ้ตกลงในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ ก าลงัการผลิต150-200 MW (เฟส 2) 
มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 7,850 ลา้นบาท ซ่ึงหาก APU ประสบความส าเร็จในการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิต 
6-20 MW (เฟส 1) (ซ่ึงปัจจุบนัเร่ิม COD แลว้ตั้งแต่วนัท่ี 17 มิถุนายน 2558) จะท าใหมี้โอกาสไดรั้บ PPA เพื่อด าเนิน
โครงการเฟส 2ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ ก าลงัการผลิต 150 – 200 MW เป็นระยะเวลา 30 ปี ต่อไป
ซ่ึงหากเป็นไปตามคาดการณ์ท่ีจะไดรั้บ PPA ดงักล่าว APU จะมีโอกาสสร้างรายไดจ้ากธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และส่งผล
ใหบ้ริษทัฯ ในฐานะผูถื้อหุน้ร้อยละ 100 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ มีผลการด าเนินงานจากธุรกิจท่ีมัน่คงในระยะยาว 

 
3) เง่ือนไขการช าระเงินในสญัญาซ้ือขายหุน้ (SPA) ช่วยลดความเส่ียงใหแ้ก่บริษทัฯ จากโครงการโรงไฟฟ้า

เฟส 1 ก าลงัการผลิต 6 - 20 MW 
จากการเจรจางวดการช าระเงินของบริษทัฯ (ในฐานะผูซ้ื้อ) ใหแ้ก่ผูข้าย โดยแบ่งเป็น 2 งวด ดงัน้ี 
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งวดท่ี 1: จ านวน 187.50-250.00 ล้านบาท เม่ือด าเนินการตามเง่ือนไขบังคับก่อนการซ้ือขาย 
(Conditions Precedent) ตามท่ีก าหนดในสญัญาซ้ือขายหุน้ APU 

งวดท่ี 2: จ านวน 67.50-90.00 ลา้นบาท เม่ือมีการลงนามในสญัญาสมัปทานการขายไฟฟ้า ส าหรับ
โรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิตประมาณ 150 - 200 MW กบัรัฐบาลพม่า ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีความ
เส่ียงจาก APU ท่ียงัไม่มีรายได ้ และผลการด าเนินงานก่อนการช าระเงินงวดแรกจ านวน 
187.50-250.00 ลา้นบาท 
อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากการซ้ือขายไฟฟ้าจ านวน 150-200 MW เป็นเพียงบนัทึกขอ้ตกลงระหวา่ง
บริษทัและรัฐบาลประเทศพม่า ซ่ึงยงัไม่มีความชดัเจน และมีความไม่แน่นอนวา่ APU จะได้
ท าโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ดงักล่าว เพราะยงัคงตอ้งผา่นกระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
หลายประการ เช่น การเขา้ลงนามในสญัญาสมัปทานขายไฟฟ้า (PPA) ซ่ึงยงัระบุวนั และเวลา
ไม่ไดใ้นขณะน้ี เน่ืองจากบริษทั และ APU ไม่สามารถควบคุมรัฐบาลประเทศพม่าไดท้ าให้
บริษทัไม่สามารถระบุวนัท่ีหรือระบุระยะเวลาท่ีแน่นอนในการลงนามในสญัญาสมัปทานการ
ขายไฟฟ้าดงักล่าวได ้

โดยเง่ือนไขบงัคบัก่อนการซ้ือขายในส่วนของผูข้าย ตามร่างสญัญาซ้ือขายหุน้ APU สรุปไดด้งัน้ี 
1. หุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดของ APU ไดรั้บการจองซ้ือ และ APU ไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเรียบร้อย

แลว้  
2. ผูข้ายไดด้ าเนินการให ้APU และ Star Sapphire Co., Ltd. ลงนามใน side agreement ซ่ึงก าหนดให ้Star Sapphire 

Co., Ltd. จะตอ้งท าการส่งมอบเงินท่ีไดรั้บเงินจากรัฐบาลประเทศพม่าไปยงั APU ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดใน side 
agreement ลงนามแลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558 

3. APU ไดช้ าระคืนเงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้ของ APU เรียบร้อยแลว้ 
4. APU ไดแ้สดงหลกัฐานในรูปแบบท่ีบริษทัพึงพอใจวา่ (1) ไดมี้การเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยส์ าหรับโรงไฟฟ้า

แลว้ และ (2) ไม่มีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงของสญัญาเช่าเคร่ืองผลิตไฟฟ้าและซ้ือขายไฟฟ้า กระท าการผิดสญัญา หรือมีความ
รับผิด รวมถึงไม่มีสิทธิเรียกร้องตอ่คู่สญัญาอีกฝ่ายภายใตส้ญัญาสมัปทานขายไฟฟ้า (PPA) เร่ิมผลิตแลว้เม่ือ มิถุนายน 2558   

5. บริษทัไดรั้บการอนุมติัใหเ้ขา้ท าการซ้ือหุน้สามญัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
6. ไม่มีเหตุการณ์เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั (No Material Change) ต่อฐานะทางการเงิน ทรัพยสิ์น และธุรกิจ

ของ APU 
จากเง่ือนไขดงักล่าวท าใหบ้ริษทัฯ ปิดความเส่ียง 2 ดา้น คือ 
1. บริษทัฯ สามารถลดความเส่ียงจากการท่ี APU อาจไม่สามารถด าเนินการขายไฟฟ้า (COD) ส าหรับโรงไฟฟ้า 

เฟส 1 ได ้ เน่ืองจาก APU ตอ้งมีการขายไฟฟ้า (COD) ไดก่้อนการซ้ือขายหุน้และช าระเงินงวดแรก (ทั้งน้ี APU ไดเ้ร่ิมขาย
ไฟฟ้า และรับรู้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 17 มิถุนายน 2558) อยา่งไรก็ตาม สญัญาซ้ือขายหุน้มิไดร้ะบุเง่ือน
เวลาส าหรับ Conditions Precedent ดงักล่าวทั้งน้ี เป็นไปตามเหตผุลในขอ้ 1.10 

2. บริษทัฯ สามารถลดความเส่ียงจากภาระหน้ีสินของรายการเงินกูย้มืกบัผูถื้อหุน้ของ APU ได ้
3. บริษทัฯ สามารถลดความเส่ียงจากการท่ีบริษทัฯ จ่ายเงิน Premium มูลค่า 67.5-90 ลา้นบาท เพ่ือซ้ือโอกาสท่ี 

APU จะไดด้ าเนินการสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 150 - 200 MW เน่ืองจากการท่ี APU ไดเ้ซ็นสญัญา PPA ยอ่มแสดงถึงความ
แน่นอนในการท่ีบริษทัฯ จะไดโ้ครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 
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4) มีโอกาสทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

จากการท่ี APU ไดส้ญัญาโครงการผลิตไฟฟ้า เฟส 1 ท าให ้ APU ไดง้านท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงไฟฟ้าคือการสร้าง
โรงไฟฟ้ายอ่ย (Substation) ซ่ึงถือเป็นธุรกิจท่ีสามารถท ารายไดอี้กในอนาคต ทั้งน้ียงัไม่รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง 
APU อาจจะไดรั้บงานหรือการสร้างสาธารณูปโภคท่ีมีความจ าเป็นในการส่งไฟฟ้าไปสู่ผูใ้ชท้ั้งภาคครัวเรือน และ
ภาคอุตสาหกรรม 
 

5) เป็นการขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
เน่ืองจากผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 60 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ของ APU คือ คุณอุปกิต เป็น 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ ในสดัส่วนร้อยละ 25.04 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ ในขณะท่ีบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัพลงังาน ดงันั้น APU ซ่ึงด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า จึงเขา้ข่ายเป็นธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ ท าใหมี้ความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ดงันั้น การเขา้ท ารายการซ้ือหุน้ทั้งหมดใน APU จึงเป็นการขจดัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์

 
(2) ข้อด้อยและควำมเส่ียงของกำรเข้ำท ำรำยกำร 

1) APU เพ่ิงเร่ิมมีผลการด าเนินงาน และมีส่วนของผูถื้อหุน้นอ้ย (ตามงบการเงิน 31 ธนัวาคม 2557) 
ตามงบการเงินภายในปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และงบภายในปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2558 มูลค่าตามบญัชีของ APU เท่ากบั 21.82 ลา้นบาท และ13.25 ลา้นบาท ตามล าดบัเน่ืองจาก APU มี
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการด าเนินโครงการในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมาเป็นจ านวนมาก เช่น งานก่อสร้างสาธารณูปโภคส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าก าลงัการผลิต 6-20 MW การก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย (Substation) สถานีและท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ เป็นตน้ ซ่ึงการลงทุนดงักล่าว จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย เน่ืองจากทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไปตอ้งตกเป็นของ
รัฐบาลพม่าในท่ีสุด โดย APU ไดรั้บค่าจา้งก่อสร้างตอบแทน และใชแ้หล่งเงินทุนจากการกูย้มืกรรมการซ่ึงการ
ลงทุนดงักล่าวเพื่อเตรียมรองรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 1 ก าลงัการผลิต 6 – 20 MW ท่ีไดล้งนามใน
สญัญาเช่าเคร่ืองจกัร และซ้ือไฟฟ้าแลว้ส าหรับระยะเวลา 2 ปี (แต่ยงัมิไดมี้การขายไฟฟ้า ณ วนัท่ีปิดบญัชีวนัท่ี 31 
มีนาคม 2558) และรองรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 ก าลงัการผลิต 150 -200 MW ซ่ึงปัจจุบนั APU ยงั
มิไดรั้บสมัปทานการขายไฟฟ้า (PPA) ท าใหบ้ริษทัฯ มีความเส่ียงจากการซ้ือหุน้บริษทัท่ีเพ่ิงเร่ิมรับรู้รายไดจ้าก
ด าเนินงานในเดือนมิถนุายน 2558 ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การเพ่ิมเง่ือนไขในร่างสญัญาซ้ือขายหุน้ (SPA) เก่ียวกบัการ
ช าระเงินงวดแรกภายหลงั APU สามารถขายไฟฟ้า (COD) ไดแ้ลว้ และเง่ือนไขก่อน (Conditions precedent) อ่ืนๆ 
ซ่ึงรวมถึงการเพ่ิมทุน และช าระหน้ีเงินกูย้มืกรรมการ 

โดย ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ APU จะมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 240 ลา้นบาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 340 ลา้นบาท  เงินเพ่ิมทุนท่ีช าระจ านวน 240 ลา้นบาท เพ่ือน าไปช าระหน้ีเงินกูย้มืกรรมการ ท าใหมี้ทุน
ช าระแลว้สุทธิ 340 ลา้นบาท โดยคาดวา่จะด าเนินการเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2558 ดงันั้น มูลคา่ตามบญัชีหลงั
เพ่ิมทุนจะเท่ากบั 253.25 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัมูลค่าเงินท่ีช าระงวดแรกท่ี 187.50-250.00 ลา้นบาท 
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2) มีความเส่ียงจากสญัญาเช่าเคร่ืองจกัร และขายไฟฟ้า 6 – 20 MW กบัทางรัฐบาลพม่า  

ตามสญัญาเช่าเคร่ืองจกัร และขายไฟฟ้ากบัทาง TRG ลงวนัท่ี 26 มิถุนายน 2557 สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

คู่สญัญา - Tanintharyi Regional Government (“TRG”) (“ผูเ้ช่า”) และ 
- บริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ ากดั (“APU” หรือ“ผูใ้หเ้ช่า”) 

วนัท่ีท าสญัญา 26 มิถุนายน 2557 

วตัถุประสงคข์อง
สญัญา 

เพ่ือใหผู้ใ้หเ้ช่าไดรั้บสิทธิในการติดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดสูงสุด 20 MW ผลิตและจดัจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ TRG ในฐานะผูใ้หเ้ช่า  

ทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่า เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้า ก าลงัการผลิต 6 - 20 MW ท่ีก่อสร้างโดย 
APU 

ขอ้สญัญาท่ีส าคญั TRG 
- TRG จะจดัเตรียมท่ีดินขนาด 3 เอเคอร์ (ประมาณ 7.5 ไร่) ในอ าเภอกนับก (Kanbauk City) 
ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของกระทรวงการไฟฟ้าประเทศพม่า (Ministry of Electric Power : 
“MOEP”) แก่ผูใ้หเ้ช่าเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงการ ซ่ึงเป็นภาระหนา้ท่ีของรัฐบาลพม่าโดยไม่มีค่า
เช่า  

- TRG จะรับผดิชอบตน้ทุนของก๊าซธรรมชาติ โดยมีเง่ือนไขวา่ปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีผูใ้ห้
เช่าใชจ้ะตอ้งไม่เกิน 0.0141 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง ซ่ึงปริมาณก๊าซดงักล่าว
เพียงพอส าหรับการผลิตไฟฟ้า หากผูใ้หเ้ช่าใชก๊้าซเกินกวา่ปริมาณท่ีก าหนด ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้ง
รับภาระตน้ทุนส่วนเกินของก๊าซธรรมชาติในอตัราท่ี TRG ช าระใหแ้ก่การไฟฟ้าพม่า 
(Myanma Electric Power Enterprise : “MEPE”) 

- อตัราค่าไฟฟ้า 0.057 ดอลลาร์ต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง (kWh) 
ผูใ้หเ้ช่า 
- ผูใ้หเ้ช่าจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง ค่าติดตั้ง ค่าด าเนินงานและค่าบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าทั้งหมด รวมถึงการจดัหาท่ีพกัและประกนัสุขภาพใหแ้ก่พนกังานของโรงไฟฟ้า 

- ขนาดของโรงไฟฟ้าสูงสุดท่ีระบุไวใ้นสญัญาน้ีจะตอ้งมีขนาดขั้นต ่า 5 MW โดยสามารถเพ่ิม
ไดถึ้ง 20 MW 

- หากมีความตอ้งการใชพ้ลงังานเพ่ิมข้ึนเกินกวา่ 5 MW และหาก TRG ตอ้งการติดตั้ง
เคร่ืองจกัรเพ่ือผลิตไฟฟ้าเพ่ิมผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งด าเนินการติดตั้งเคร่ืองจกัรภายในระยะเวลา 3 
เดือนนบัจากท่ีไดรั้บแจง้จาก TRG 

วนัท่ีเร่ิมขายไฟฟ้า 
(“COD”)   

- ผูใ้หเ้ช่าจะทดสอบระบบของโรงไฟฟ้าในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2557 และจะเร่ิม COD ในวนัท่ี 

26 ธนัวาคม 2557 

- หากผูใ้หเ้ช่าไม่สามารถท า COD ไดเ้น่ืองจากความล่าชา้ของการจดัหาก๊าซธรรมชาติและ/
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หรือความล่าชา้จากการสร้างสถานียอ่ยขนาด 66/11kV และ/หรือความล่าชา้จากการติดตั้ง

สายส่งกระแสไฟฟ้าขนาด 66 kV จาก MEPE วนัท่ีเร่ิมด าเนินการ COD จะยงัคงเป็นวนัท่ี 26 

ธนัวาคม 2557 เช่นเดิมและ TRG จะตอ้งช าระค่าไฟฟ้าใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่านบัตั้งแต่วนัดงักล่าว 

- หากเกิดความล่าชา้ในการท า COD จากผูใ้หเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งจ่ายค่าปรับในอตัรา 5,000 

ดอลลาร์ต่อวนั แก่ TRG (“ค่าปรับเน่ืองจากความล่าชา้”)  

การช าระเงินมดัจ า - TRG จะตอ้งวางเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 492,480 ดอลลาร์ แก่ผูใ้หเ้ช่าภายใน 2 สปัดาห์

หลงัจากท่ีไดรั้บหนงัสือค ้าประกนัโดยธนาคารจากผูใ้หเ้ช่า 
- ค่าไฟฟ้างวดสุดทา้ยจะถูกหกัดว้ยเงินมดัจ าก่อนจะจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า 

 
จากการตรวจสอบสญัญาเช่าเคร่ืองจกัรและขายไฟฟ้า 6 - 20 MW กบัรัฐบาลประเทศพม่า และหารือกบัท่ีปรึกษา

กฎหมายพบวา่ในกรณีหากเกิดความล่าชา้และไม่สามารถเร่ิมจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ระบบ (COD) ไดภ้ายในวนัท่ี 26 
ธนัวาคม 2557 APU จะตอ้งมีหนา้ท่ีจะตอ้งจ่ายค่าปรับในอตัราเท่ากบั 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวนัใหแ้ก่รัฐบาลประเทศ
พม่า  แต่ในสญัญาดงักล่าวระบุใหท้างการพม่ามีหนา้ท่ีส่งก๊าซธรรมชาติ และเตรียมสถานียอ่ยและสายส่งไฟฟ้า ซ่ึงหากไม่ได้
ส่งมอบ APU สามารถเก็บค่าเช่าโรงไฟฟ้าไดต้ั้งแต่ 26 ธนัวาคม 2557 ดงันั้นผูบ้ริหารมีความเห็นวา่ สญัญาดงักล่าวยงัไม่
หมดอาย ุ ถึงแม ้ APU จะ COD ไม่ทนัตามก าหนด ก็สามารถเก็บค่าเช่าโรงไฟฟ้าไดเ้ช่นกนั ทั้งน้ี APU ไดมี้การขายไฟฟ้า 
หรือ COD แลว้ในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2558 อยา่งไรก็ดี จ านวนเงินค่าปรับดงักล่าวรวมกนัแลว้ไม่เกินร้อยละ 7.5 ของมูลค่า
ของสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า ซ่ึงมีมูลค่า 6,000,048 USD หรือประมาณ 204,961,640 บาท ท่ีอตัราแลกเปล่ียน 34.16 ณ วนัท่ี 8 
กรกฎาคม 2558 (คิดเป็นค่าปรับสูงสุดไม่เกินร้อยละ 7.5 ท่ีประมาณ 450,004 USD หรือประมาณ 15,372,123 บาท) ในเร่ือง
ของค่าปรับขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ และไดด้ าเนินการปิดความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าวโดยไดก้ าหนด
เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัก่อนการช าระค่าซ้ือหุน้สามญั APU วา่ผูข้ายจะตอ้งแสดงหลกัฐานในรูปแบบท่ีบริษทัพึงพอใจวา่
ไดมี้การยนืยนัในเร่ืองการก าหนดวนัเร่ิมขายไฟฟ้า หรือ COD ส าหรับโรงไฟฟ้าเฟส 1 กบัรัฐบาลประเทศพม่าแลว้ และการ
ยกเวน้ในเร่ืองของค่าปรับท่ีเกิดจากความล่าชา้ของวนัเร่ิมขายไฟฟ้า หรือ COD ดว้ย  

นอกจากน้ี ในร่างสญัญาซ้ือขายหุน้ บริษทัฯ ไดก้ าหนด Conditions Precedent ใหผู้ข้ายยนืยนัการเล่ือน COD และ
การก าหนด COD และยนืยนัในเร่ืองของค่าปรับท่ีจะไม่มีการปรับระหวา่งคู่สญัญา อยา่งไรก็ตามจากการท่ี ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระไดล้งพ้ืนท่ีก่อสร้าง ของโครงการไฟฟ้าเฟส1 ปัจจุบนัโครงการดงักล่าวยงัมีการท างานอยา่งต่อเน่ือง จนสามารถ 
COD ไดแ้ลว้ในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2558  ท าใหเ้ป็นการบรรลุเง่ือนไขขอ้ดงักล่าวใน เง่ือนไขบงัคบัก่อน (Conditions 
Precedent) ตามสญัญาซ้ือขายหุน้ 
 
งานสถานีไฟฟ้ายอ่ยท่ีจงัหวดัทวาย – รับจา้งก่อสร้าง  

1. งานสถานีไฟฟ้ายอ่ยท่ีอ าเภอกนับก จงัหวดัทวาย - รับจา้งก่อสร้าง 
2. วางท่อก๊าซธรรมชาติระหวา่งโครงการ PTTEPI Zawtika กบัโครงการไฟฟ้าของ APU ท่ีอ  าเภอกนับก - ลงทุนเอง

เพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้า 
3. โรงไฟฟ้า 20 MW ท่ีอ  าเภอกนับก จงัหวดัทวาย - ใหเ้ช่ากบั TRG 
4. Phase 2 โรงไฟฟ้า 200 MW  - ขายไฟฟ้าให ้MEPE 
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สรุปสำระส ำคญัของ Contract No. 10/MEPE(PTP)/2014-2015 for Design, Supply and Installation of the66 KV Dawei 
& Kanbauk Sub-stations 
ช่ือสญัญา: Contract No. 10/MEPE(PTP)/2014-2015 for Design, Supply and Installation of KV 

Dawei&Kanbauk Sub-stations  (สญัญาเป็นภาษาองักฤษ) 
คู่สญัญา: Myanmar Electric Power Enterprise (หรือ “MEPE”, รัฐวสิาหกิจในสงักดั กระทรวง 

พลงังานไฟฟ้าของสหภาพพม่า, ในฐานะ “ผู้ว่ำจ้ำง”); and 
Andaman Power and Utility Co., Ltd. (หรือ “AUP”, ในฐานะ “ผู้รับจ้ำง”) 

วนัท่ีท าสญัญา: ในเดือนกนัยายน ค.ศ. 2014 (ไม่ไดร้ะบุวนัท่ี) 
วตัถุท่ีประสงค:์ MEPE วา่จา้ง APU ในลกัษณะ turnkey contract (หมายถึงสญัญาท่ีผูรั้บจา้งมีหนา้ท่ีกระท าการทุก

อยา่งจนแลว้เสร็จสมบูรณ์ ส่งมอบโรงงานท่ีพร้อมด าเนินงานไดใ้หแ้ก่ผูว้า่จา้ง) ใหก่้อสร้างสถานี
ไฟฟ้ายอ่ย (ซ่ึงรวมถึง: (ก) ออกแบบ; (ข) จดัซ้ือจดัหาเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ วสัดุ และอะไหล่; และ (ค) 
งานโยธาและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ตลอดจนทดลองเดินเคร่ืองจนแสดงใหเ้ห็นวา่สถานียอ่ย
ท างานไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา) ขนาด 66 KV จ านวน 2 สถานียอ่ย คือ: 
(1) สถานียอ่ยทวาย;  และ 
(2) สถานียอ่ยกนับก 
จนแลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลา 10 เดือน นบัแต่วนัท่ีสญัญามีผลบงัคบั ซ่ึงปัจจุบนัไดท้ าการ
ก่อสร้างแลว้เสร็จและส่งมอบไปตามก าหนดแลว้ 

วนัท่ีสญัญามีผล
บงัคบั: 

กนัยายน ค.ศ. 2014 (ระบุไวแ้ต่เดือนกบัปี ไม่ระบุวนัท่ี) 

หนา้ท่ีท่ีส าคญับาง
ประการของผูรั้บจา้ง: 

1) ตอ้งเร่ิมท างานภายใน 28 วนั นบัแต่วนัท่ีสญัญามีผลบงัคบั; 
2) ตอ้งท างานใหแ้ลว้เสร็จ และส่งมอบงานภายใน 10 เดือน นบัแต่วนัท่ีสญัญามีผลบงัคบั 

งานแลว้เสร็จเม่ือสถานียอ่ยผา่น “Operational Acceptance Test”(ซ่ึงไดแ้ก่ การทดสอบ
เดินเคร่ืองขั้นสุดทา้ยเพ่ือใหผู้ว้า่จา้งรับมอบงาน); 

3) ตอ้งวางหนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร โดยมีจ านวนเงินค ้าประกนัเท่ากบั 10% ของค่าจา้ง คือ 
475,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

ผูรั้บเหมาช่วง: ผูรั้บจา้งไดช่้วงงานบางส่วน ใหแ้ก่ผูรั้บเหมาช่วงดงัต่อไปน้ี: 
(ก) Charoenchai Transformer Co., Ltd.; หรือบริษทั เจริญชยัหมอ้แปลงไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
(ข) Demco Public Company Limited; หรือบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) และ 
(ค) Integral Power Transmission Group Co., Ltd. 
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ความรับผิดตาม
สญัญา: 

กรณีส่งมอบงำนล่ำช้ำ: 0.5% ของค่าจา้ง ส าหรับความล่าชา้แต่ละสปัดาห์ สูงสุดไม่เกิน 10% ของ
ค่าจา้ง 
กรณีส่งมอบช ำรุดบกพร่อง: กรณีความช ารุดบกพร่องเกิดข้ึน (เน่ืองจากการออกแบบ, วศิวกรรม, 
วสัดุ, หรือการท างาน) ภายในก าหนดระยะเวลา 540 วนั นบัแต่วนัผูว้า่จา้ง (โดยผูจ้ดัการโครงการ) 
ออก Completion Certificate ใหแ้ก่ผูรั้บจา้ง หรือ 1 ปี นบัแต่วนั Operational Acceptance แลว้แต่วา่
ระยะเวลาใดจะครบก าหนดก่อน  ผูรั้บจา้งตอ้งท าการซ่อม, เปล่ียน หรือท าใหดี้ดว้ยค่าใชจ่้ายของผู ้
รับจา้งเอง 

ค่าจา้งและการจ่าย
ค่าจา้ง: 

ราคาเหมา 4,750,000 ดอลลาร์สหรัฐ, แบ่งช าระ 2 งวด โดยการโอนเงินผา่นธนาคาร (telegraphic 
transfer, หรือ T/T) เขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูรั้บจา้ง ดงัน้ี: 
งวดท่ี 1: 90% ของค่าจา้ง ช าระเม่ือผูว้า่จา้งออก Factory Acceptance Certificate ใหแ้ก่ผุรั้บจา้ง 
งวดท่ี 2: 10% ของค่าจา้ง ช าระเม่ือ Operational Acceptance 

การส้ินสุดสญัญา: 1) เลิกโดยผูว้า่จา้งโดยไม่มีสาเหต ุ (for convenience) โดยผูว้า่จา้งตอ้งจ่ายเงินใหแ้ก่ผูรั้บจา้ง
ส าหรับงานส่วนท่ีไดท้ าไปแลว้, และค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ในการขนยา้ยออกจากบริเวณก่อสร้าง
, ค่าจา้งท่ีผูรั้บจา้งตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บเหมาช่วง 

2) เลิกโดยคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ในกรณีท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงผิดสญัญา 
 
สัญญำเช่ำเคร่ืองจกัรเพือ่ผลติไฟฟ้ำช่ัวครำว 

 รายละเอียดมีดงัต่อไปน้ี 

ช่ือสญัญา สญัญาเช่าเคร่ืองจกัรเพ่ือผลิตไฟฟ้าชัว่คราวก าลงัการผลิต 20 MW (Temporary Power Rental 
Agreement for Generation of 20 MW of Installed Capacity at 11kV-50 Hz) 

คู่สญัญา - Aggreko International Project Limited (“AGGREKO”) (“ผูใ้หเ้ช่า”)* และ 

* ผูใ้หเ้ช่าเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนอยูท่ี่ London Stock Exchange ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัเร่ือง

พลงังาน ใหบ้ริการลูกคา้ทัว่โลกและมีศูนยบ์ริการกวา่200 แห่งและส านกังานท่ีตั้งอยูใ่น 49 

ประเทศ มีมูลค่ากิจการ ณ 1 เมษายน 2558 เท่า 3.94 พนัลา้นปอนด ์

(http://www.aggreko.com/) 

- บริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ ากดั (“APU”) (“ผูเ้ช่า”) 

วนัท่ีลงนาม 24 มิถุนายน 2557 
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ขอ้สญัญาท่ีส าคญั - ผูเ้ช่าจะเช่าเคร่ืองก าเนิดพลงังานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติก าลงัการผลิต 6 เมกะวตัต ์

(เพ่ิมข้ึนไดสู้งสุด 20 MW) จาก AGGREKO โดยระยะเวลาการเช่าเคร่ืองจกัรมีอาย ุ 104 

สปัดาห์ นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิม COD 

- ผูเ้ช่าจะตอ้งจ่ายเงินค่าเช่าเคร่ืองจกัรล่วงหนา้(Advance Payment)13 สปัดาห์ ซ่ึงเป็น

จ านวนเงินทั้งส้ิน 588,370 ดอลลาร์ ใหแ้ก่ Aggreko 

- ผูเ้ช่าจะตอ้งเสียค่าเช่าเคร่ืองจกัรโดยรวมภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 3.5% ในอตัราคงท่ีจ านวน 

46,910 ดอลลาร์ ต่อสปัดาห์ นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิม COD จนหมดอายสุญัญา 

- AGGREKO จะจดัพนกังานเพื่อใหเ้คร่ืองผลิตไฟฟ้าด าเนินงานไดต้ามปกติ 

- ผูเ้ช่าจะเป็นผูรั้บผิดชอบวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้า 

- AGGREKO จะตอ้งรับประกนัวา่เคร่ืองจกัรจะสามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามท่ีก าหนด 

- ในกรณีท่ีเคร่ืองจกัรท่ีใหเ้ช่าไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ผูเ้ช่าได ้  AGGREKO 

จะตอ้งเสียค่าปรับในกรณีต่างๆ ดงัน้ี  

1) กรณีท่ีไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได ้3 ชัว่โมง ถึง 3 วนั AGGREKO จะตอ้งจ่ายค่าปรับใหแ้ก่ผู ้

เช่า ซ่ึงคิดจาก จ านวนวนัท่ีไม่สามารถใหบ้ริการได ้x ค่าเช่าท่ีผูเ้ช่าจ่ายให ้AGGREKO 
- กรณีท่ีไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได ้ มากกวา่ 3 วนั AGGREKO จะตอ้งจ่ายค่าปรับใหแ้ก่ 

ผูเ้ช่า ซ่ึงคิดจาก 1.2 x จ านวนวนัท่ีไม่สามารถใหบ้ริการได ้ x ค่าเช่าท่ีผูเ้ช่าจ่ายให ้
AGGREKO 

การส้ินสุดของสญัญา - ผูเ้ช่าไม่สามารถจ่ายค่าบริการไดภ้ายใน 30วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดสญัญา 

- ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ลม้ละลาย 
- ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีการกระท าละเมิดสญัญาท่ีตกลงกนัไว ้ และไม่มีการแกไ้ขใหเ้สร็จส้ิน

ภายใน 30 วนันบัตั้งแต่ วนัท่ีไดรั้บการแจง้เตือนจากอีกฝ่าย 

 
 ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแลว้วา่ หาก AGGREKO ไม่สามารถส่งเคร่ืองจกัรใหแ้ก่ APU ได ้จะเกิดผล
กระทบต่อการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัรและขายไฟฟ้าดงักล่าว แต่ในปัจจุบนัพบวา่ AGGREKO ไดส่้งเคร่ืองจกัรดงักล่าวใหแ้ก่ APU 
เรียบร้อยแลว้ และสามารถผลิตไฟฟ้า COD ไดแ้ลว้ในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2558 
 

3) ความเส่ียงจากการอาจไม่ไดรั้บสมัปทานการขายไฟฟ้า (PPA) ระยะเวลา 30 ปี กบัรัฐบาลพม่า APU มีความเส่ียง
จากการอาจไม่ไดรั้บสมัปทานการขายไฟฟ้า PPA ระยะเวลา 30 ปี จากรัฐบาลพม่า ซ่ึงหาก APU ท าระบบ
โรงไฟฟ้า 6 - 20 MW ล่าชา้ การเร่ิมโครงการ 150 - 200 MW จะล่าชา้ไปดว้ย เน่ืองจากทางรัฐบาลพม่ารอดูผล
จากโครงการแรก 6 - 20 MW  ก่อน (ทั้งน้ี APU ไดเ้ร่ิมขายไฟฟ้า และรับรู้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าแลว้ตั้งแต่
วนัท่ี 17 มิถุนายน 2558) 

ตามบนัทึกขอ้ตกลง (Memorandum of Agreement: MOA) ส าหรับการก่อสร้าง ด าเนินงาน และส่งมอบ
โรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ ก าลงัการผลิต 150 - 200 MW ระหวา่งกรมพลงังานไฟฟ้ากระทรวงการไฟฟ้า 
ประเทศพม่า และ APU ลงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2557 สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
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ช่ือสญัญา สญัญาบนัทึกขอ้ตกลง (“MOA”) ส าหรับการสร้าง ด าเนินงาน และส่งมอบ (Built-Operate-
Transfer) โรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ ก าลงัการผลิต 150–200MW ท่ีอ าเภอกนับก จงัหวดั
ทวาย รัฐทะนินทาย ีประเทศพม่า 

คู่สญัญา - กรมพลงังานไฟฟ้า ประเทศพม่า (Department of Electric Power : “DEP”)  และ 

- บริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ ากดั (“APU”) 

ขอ้สญัญาท่ีส าคญั - กระทรวงการไฟฟ้า ประเทศพม่า (Ministry of Electric Power : “MOEP”) จะใหสิ้ทธิ

สมัปทานดา้นพ้ืนฐานในการสร้าง ด าเนินงาน และส่งมองBOT (Build-Operate-Transfer) 

โครงการโรงไฟฟ้าแก่ APU 

- APU จะตอ้งจดัตั้งบริษทัท่ีรับผิดชอบโครงการโดยจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายของประเทศ

พม่าเพ่ือด าเนินการสร้าง (1) โรงไฟฟ้าและ (2) สาธารณูปโภคเพ่ิมเติมไดแ้ก่  

1) ท่อส่งแก๊สท่ีจะตอ้งเช่ือมต่อกบัรัฐวสิาหกิจน ้ ามนัและก๊าซพม่า (Myanma Oil and Gas 

Enterprise or : “MOGE”) 

2) หมอ้แปลงขนาด 230 kV และ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า 

- ระยะเวลาการก่อสร้างจะตอ้งไม่เกิน 30 เดือนนบัจากวนัท่ีลงนามสญัญาน้ี 

- ระยะเวลาการด าเนินงานจะไม่เกิน 30 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินกิจการเชิงพาณิชยข์อง

โรงไฟฟ้า (“COD”) 

- สญัญาสมัปทานการขายไฟฟ้าหรือ PPA (“Power Purchase Agreement”) จะมีอาย ุ30 ปี โดย

จะตอ้งท าสญัญาก่อนส้ินปี 2557 

- บริษทัท่ีรับผิดชอบโครงการจะตอ้งท าสญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือด าเนินการสร้างโครงการกบัการ

ไฟฟ้าพม่า(Myanma Electric Power Enterprise : “MEPE”) ในอตัราค่าเช่าปีละ 1 ดอลลาร์ต่อ

ตารางเมตร 

- MEPE จะก่อสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้าขนาด 66 kV และ/หรือ 230kV จากโครงการไปยงัเมือง  

Mawlamyine (เมืองมะละแหม่ง) และ Dawei (เมืองทวาย) 

- MOEP จะตอ้งจดัหาก๊าซธรรมชาติเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ APU จ านวน 15 ลา้นลูกบาศก์

ฟตุต่อวนัในระยะเวลาระหวา่งน้ี และไม่นอ้ยกวา่ 40 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนัหลงัจากปี 2562  

- DEP จะรับซ้ือไฟฟ้าในอตัรา 0.0333 ดอลลาร์ต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง (kWh) 

การส้ินสุดของสญัญา - สญัญา MOA ฉบบัน้ีจะมีผลบงัคบัใชน้บัตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสญัญาและจะมีผลบงัคบัใช้

ต่อไปจนกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาส้ินสุดลง 

- สญัญา MOA ฉบบัน้ีจะส้ินสุดก็ตอ่เม่ือ 

1) ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงกระท าการละเมิดขอ้ตกลงภายใตส้ญัญา MOA โดยไม่ไดรั้บการยนิยอม

จากอีกฝ่ายภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีอีกฝ่ายแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อสอบถามการ

ละเมิดขอ้สญัญาดงักล่าว 

2) ผูพ้ฒันาโครงการลม้ละลาย 

3) เกิดเหตุสุดวสิยัเป็นระยะเวลา 6 เดือนติดตอ่กนั 
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- คู่สญัญายนิยอมยกเลิกขอ้สญัญาร่วมกนัโดยตอ้งแจง้ใหอี้กฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นระยะเวลา 6 
เดือน 

กฎหมายท่ีบงัคบัใช ้ กฎหมายของประเทศพม่า 
 
ซ่ึงจาก MOA ระบุวา่ APU จะตอ้งเขา้ท าสญัญาสมัปทานการขายไฟฟ้า (PPA) ภายในปี 2557 แต่ ณ 

ปัจจุบนัยงัอยูร่ะหวา่งการเจรจา และยงัมิไดมี้การเร่ิมร่างสญัญา PPA โดย ณ วนัท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ตรวจสอบยงัไม่มีความคืบหนา้เก่ียวกบัการเจรจาโดย MOA ขา้งตน้เป็นเพียงการเร่ิมความร่วมมือกบัทางรัฐบาล
พม่า ซ่ึงยงัตอ้งมีขั้นตอน และกระบวนการขอ PPA ท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาส่งผลใหมี้ความไม่แน่นอน และความเส่ียงท่ี 
APU อาจไม่ไดส้ญัญา PPA ตามท่ีคาดการณ์ไว ้ อยา่งไรก็ตาม ผูข้ายคาดวา่หาก APU ประสบความส าเร็จในการ
ขายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิต 6-20 MW (เฟส 1) จะมีโอกาสไดท่ี้จะไดรั้บ PPA ส าหรับโครงการ
ในเฟส 2 เน่ืองจาก APU สามารถไดรั้บสญัญา PPA ส าหรับโครงการขายไฟฟ้า ก าลงัการผลิต 6-20 MW ซ่ึงเป็น
โครงการ Pilot Project มาแลว้ แต่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่พบหลกัฐานอ่ืนใดท่ีจะสนบัสนุนความเช่ือดงักล่าว 

เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดงักล่าว ตามสญัญาซ้ือขายหุน้ APU ไดมี้การแยกงวดการช าระเงินคา่หุน้ท่ี
เหลืออีก 67.5-90 ลา้นบาท โดยจะช าระเม่ือ APU ไดมี้การลงนามในสญัญาสมัปทานการขายไฟฟ้า PPA ก าลงัการ
ผลิต150-200 MW แลว้ ท าใหบ้ริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีลดลงจากการไม่ตอ้งช าระเงินค่าหุน้อีก 67.5-90 ลา้นบาท หาก 
APU ไม่ไดส้ญัญาสมัปทานการขายไฟฟ้าอยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ จะไดรั้บผลกระทบเน่ืองจากมีจะมีรายไดจ้ากการ
ด าเนินงานของโรงไฟฟ้า เฟส 1 เพียงระยะเวลา 2 ปี ตามสญัญาท าใหมี้มูลค่าโครงการจากธุรกิจต ่ากวา่เงินค่าซ้ือ
หุน้งวดแรกจ านวน 187.50-250.00 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี ภายใตส้ญัญาซ้ือขายหุน้ APU นายอุปกิต ปาจรียางกรู ยงัมีหนา้ท่ีในการด าเนินการใดๆ ใน
การช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทัในการบริหารงานบริษทั รวมถึงตอ้งด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นการช่วยเหลือเพ่ือให้
มีการเขา้ท าสญัญาซ้ือขายไฟจ านวน 150 – 200 MW กบัรัฐบาลประเทศพม่าได ้โดยไม่มีค่าตอบแทน 

ทั้งน้ี หากบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัการเขา้ท ารายการ และ APU ไดรั้บสญัญา PPA การขายไฟฟ้าโครงการ
โรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิต 150-200 MW จะมีการน าเขา้ขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และน าขนาดรายการของเฟส 
1 มารวมค านวณ เพื่อด าเนินการใหถู้กตอ้งตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน กลต. ต่อไป 

 
4) มีความเส่ียงจากการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิต 150 -  200 MW 

เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ ก าลงัการผลิต 150 – 200 MW ยงัไม่มีความชดัเจนใน
รายละเอียดต่างๆ เช่น ไม่มีรายละเอียดคุณสมบติัของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ รายละเอียดคุณสมบติัของ 
ก๊าซธรรมชาติ เง่ือนไขของ PPA เป็นตน้ โดยมีเพียงการลงนามใน MOA ซ่ึงมิไดมี้การผกูพนัวา่ APU จะตอ้งไดรั้บ
สญัญาสมัปทานการขายไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิต 150 – 200 MW ดงันั้น จะมีความเส่ียงสรุปได้
ดงัน้ี 

4.1 ความเส่ียงจากปริมาณ และคุณภาพของก๊าซธรรมชาติ 
เน่ืองจากปัจจุบนัยงัมิไดมี้การลงนามในสญัญา PPA หรือสญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติ จึงไม่มีรายละเอียดของ

คุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติ แต่เบ้ืองตน้จะมาจากแหล่งโครงการซอติกา้ (Zawtika) จ านวนประมาณ 15 ลา้น
ลูกบาศกฟ์ตุต่อวนัและไม่นอ้ยกวา่ 40 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั หลงัจากปี 2562 ดงันั้น หากคุณภาพของ 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการเก่ียวโยง  
บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ  ากดั (มหาชน)  

33 
 

 

ก๊าซธรรมชาติไม่เป็นไปตามท่ีตกลง จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า อาจท าใหต้น้ทุนใน
การผลิตสูงข้ึน ประสิทธิภาพลดต ่ากวา่มาตรฐานหรือส่งผลต่อเคร่ืองจกัรในการผลิตไฟฟ้า เป็นตน้ 

4.2 ความเส่ียงจากความพร้อมของสาธารณูปโภค 
ในการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานก๊าซธรรมชาติ สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง เสา

ไฟฟ้า สายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้ายอ่ย (Substation) เป็นตน้ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากต่อการผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า
ไปยงัผูใ้ช ้ซ่ึงปัจจุบนัยงัมิไดมี้การก่อสร้างสาธารณูปโภคไว ้ท าใหบ้ริษทัฯ และ APU มีความเส่ียงจากการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีอาจไม่เสร็จตามก าหนด มีคุณภาพท่ีดอ้ยกวา่มาตรฐานท่ีก าหนด หรือตอ้งใชเ้งินลงทุนท่ีสูง
กวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้เป็นตน้ 

4.3 ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
APU จะความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เช่น ภยัธรรมชาติ 

การประทว้งโดยประชาชน หรือกลุ่ม NGO การเปล่ียนแปลงทางการเมืองในประเทศพม่าการอนุมติัรายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัเดือนมีนาคม 2558 โครงการมีความกา้วหนา้ดา้นสาธารณูปโภค 
คือ การก่อสร้างเสา และสายส่งไฟฟ้า สถานีไฟฟ้ายอ่ย  และท่อส่งก๊าซธรรมชาติซ่ึงอาจท าใหง้านก่อสร้างล่าชา้ มี
ค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึน หรือมีเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเปล่ียนไป อยา่งไรก็ดีส าหรับประเทศพม่า ถา้รัฐบาลอนุมติัการท าสญัญา
เช่นสญัญา PPA การท่ีกลุ่ม NGO จะต่อตา้นการสร้างนั้นน่าจะมีโอกาสนอ้ย 

4.4 ความเส่ียงจากการหาแหล่งเงินทุนเพ่ือน ามาลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 150 – 200 MW 
เน่ืองจากมูลค่าเงินลงทุนท่ีทาง APU ประมาณการเบ้ืองตน้ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิต 

150 – 200 MW มีมูลค่าประมาณ 7,850 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นมูลค่าท่ีสูง ซ่ึงโดยขอ้จ ากดั APU ยงัไม่มีขอ้มูลเร่ือง
รายละเอียดความคืบหนา้ในการขอ license ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการโรงไฟฟ้าน้ี เง่ือนไขใน PPA เช่น ราคา
ขายไฟ สูตรในการคิดค านวณค่าไฟ ปริมาณการซ้ือไฟฟ้าในแต่ช่วงเวลา เป็นตน้ ซ่ึง PPA อยูร่ะหวา่งการเจรจายงั
ไม่แลว้เสร็จ ท าใหมี้ความเส่ียงท่ีบริษทัฯ หรือ APU จะไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนไดเ้พียงพอ และท าใหก้าร
ก่อสร้างโครงการล่าชา้ หรือมีตน้ทุนทางการเงินท่ีสูงข้ึนนอกจากน้ี เน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอน บริษทัฯ จึงยงั
มิไดพิ้จารณาถึงแหล่งเงินทุนในอนาคต หาก APU ตอ้งลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 ดงักล่าว 

นอกจากน้ี ระบบการผลิตไฟฟ้า มีความจ าเป็นตอ้งใชร้ะบบสายส่งกระแสไฟฟ้าโดย APU เป็นผูก่้อสร้าง
สถานีไฟฟ้ายอ่ย (Substation) ส าหรับ 20 MW สายของ 20 MW ใชแ้ค่ 66 kv มีรวมทั้งมีระบบท่อส่งก๊าซมีเรียบร้อย
แลว้ และสามารถ COD ไดแ้ลว้ในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2558 ส าหรับสายส่ง 200 MW ค่าก่อสร้างกิโลเมตรละ
ประมาณ 1 ลา้นเหรียญ 300 กม = 300 ลา้นเหรียญ พม่าก าลงัอนุมติังบอยูต่อ้งท าการก่อสร้างใหม่หมดส าหรับ 200 
MW  

 
5) มีความเส่ียงจากการมิไดมี้การตรวจสอบขอ้มูลทางกฎหมายท่ีประเทศพม่า 

เน่ืองจากสญัญาเก่ียวกบัการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ มีคู่สญัญาคือ ทางการพม่า การบงัคบั
ตามสญัญา จึงอยูภ่ายกฎหมายประเทศพม่า ซ่ึงบริษทัฯ มิไดมี้การวา่จา้งท่ีปรึกษากฎหมาย ในการตรวจสอบขอ้มูล
เชิงลึก (Due Diligence) เก่ียวกบัขอ้กฎหมายประเทศพม่าท าใหมี้ความเส่ียงทางดา้นกฎหมายต่างๆ ท่ีอาจส่งผลให้
การด าเนินธุรกิจของ APU ไม่เป็นไปตามแผน และอาจส่งผลต่อการด าเนินการตามสญัญาซ้ือขายหุน้ (SPA) ซ่ึงท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การตรวจสอบขอ้มูลดา้นกฎหมายดงักล่าวมีความจ าเป็น เน่ืองจากจะท าใหมี้ความ
มัน่ใจไดว้า่ การเขา้ลงทุนไม่มีความเส่ียง หรือมีลดความเส่ียงดา้นกฎหมาย หรือขอ้พิพาทยท่ี์อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
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5.1  ความเส่ียงต่อการถูกยดึกิจการโดยรัฐ (nationalisation) 
(ท่ีมา: OECD Investment Policy Reviews: Myanmar 2014) 
ประเทศสหภาพเมียนมาร์ในปัจจุบนั มีความพยายามท่ีจะดึงดูดการลงทุนทางตรงจากต่างชาติ (foreign 

direct investments) และพยายามแสดงใหเ้ห็นวา่สหภาพเมียนมาร์เป็นประเทศท่ีมีความมัน่คงส าหรับการลงทุน  
โดยไดอ้อกกฎหมายวา่ดว้ยการลงทุนของคนต่างชาติฉบบัท่ี 21/2012 (Foreign Investment Law No. 21/2012) มา
ใชแ้ทนกฎหมายฉบบัเดิม (Foreign Investment Law 1988)  

ในบทท่ี 13 ของกฎหมายวา่ดว้ยการลงทุนของคนต่างชาติฉบบัปัจจุบนั มีบทบญัญติัท่ีใหก้ารรับรองโดย
รัฐบาลกลาง (the Union Government) แก่ผูล้งทุนต่างชาติสามประการ คือ: 

(1) รับรองวา่รัฐจะไม่ยดึกิจการของเอกชน; 
(2) รับรองวา่ผูล้งทุนซ่ึงลงทุนดว้ยเงินทุนท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศ เม่ือครบอายสุญัญา ยอ่มมีสิทธิท่ี

จะส่งเงินลงทุนนั้นกลบัออกไป; และ 
(3) รับรองวา่รัฐจะไม่สัง่ใหห้ยดุการประกอบการท่ีไดรั้บอนุญาตก่อนครบก าหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บ

อนุญาต ซ่ึงเป็นการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนในกรณีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงในอนาคตท่ีอาจ
กระทบต่อการด าเนินกิจการของผูล้งทุน 

อยา่งไรก็ตาม การรับรองดงักล่าวมาขา้งตน้ก็ยงัถูกมองวา่ ในแง่ของกฎหมาย ก็ยงัคงไม่ไดใ้หก้ารรับรอง
ทางกฎหมายท่ีดีข้ึนกวา่เดิมภายใตก้ฎหมายฉบบัเก่าอยา่งมีนยัส าคญัแต่ประการใด   ยงัคงขาดสาระส าคญัตาม
มาตรฐานของการคุม้ครองการลงทุนอนัเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในระดบัสากล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองการยดึ
กิจการโดยรัฐ และการส่งเงินลงทุนกลบั  

5.2 การยดึกิจการโดยรัฐ (nationalisation) 
การใหก้ารรับรองในเร่ือง nationalization น้ี เป็นส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ แต่เป็น

การใหก้ารรับรองท่ีจ ากดัอยูเ่ฉพาะในกรณีท่ี nationalisation แท้ๆ  เท่านั้น  ไม่ไดข้ยายใหค้รอบคลุมถึงการกระท า
ของรัฐในลกัษณะอ่ืนซ่ึงมีผลเท่ากนัเป็นการเอากิจการของเอกชนมาเป็นของรัฐ เช่น การเวนคืนทรัพยสิ์นของ
เอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (expropriation) นอกจากนั้น ผูล้งทุนยงัไม่มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยในกรณีท่ีเป็นการ
เวนคืนโดยชอบดว้ยกฎหมายอีกดว้ย 

5.3  การส่งเงินลงทุนกลบั (capital repatriation) 
การรับรองน้ียงัคงถูกมองวา่มีขอ้จ ากดัในทางปฏิบติั เพราะการโอนเงินตราต่างประเทศจะตอ้งไดรั้บ

อนุญาตจากคณะกรรมการบริหารการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Management Board) 
 

6) มีความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจท่ียงัไม่มีประสบการณ์ 
เน่ืองจากในอดีตบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจพฒันาเกมคอมพิวเตอร์ และต่อมาไดเ้ปล่ียนมาด าเนินธุรกิจ 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ท าใหไ้ม่เคยมีการลงทุนในธุรกิจพลงังาน โดยเฉพาะธุรกิจพลงังานไฟฟ้า ท าใหมี้ 
ความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจท่ียงัไม่มีประสบการณ์ อยา่งไรก็ตาม ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัฯ คือ 
นายนพพลมิลินทางกรู เป็นอดีตกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) และเคย
เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงในการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงมีประสบการณ์ในธุรกิจผลิตไฟฟ้ามายาวนานกวา่ 
30 ปี ท าใหบ้ริษทัฯ มัน่ใจวา่จะสามารถการลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าไดป้ระสบความส าเร็จ 
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7) มีความเส่ียงจากการมิไดถื้อหุน้แบบเบ็ดเสร็จ 100% 
หากทา้ยท่ีสุดบริษทัฯ สามารถซ้ือหุน้ไดเ้พียงไม่นอ้ยกวา่ 75% (ตามสดัส่วนขั้นต ่า) และมีผูถื้อหุน้อ่ืนถือ

หุน้อีกไม่เกินกวา่ 25% ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ จะส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมผลการออกเสียงในท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเบ็ดเสร็จ ส าหรับวาระท่ีเป็นมติพเิศษท่ีตอ้งการเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 และตอ้งไม่มีผูถื้อ
หุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 คดัคา้น (Veto) เช่น วาระการเพ่ิมทุน การควบรวมกิจการ เป็นตน้ ส่งผลใหก้ารตดัสินใจ
ด าเนินการบางรายการดงักล่าว อาจประสบปัญหาในอนาคต อยา่งไรก็ตาม ผูข้ายไดใ้หค้  ารับรองวา่ผูถื้อหุน้ทั้งหมด
ยกเวน้ราย Energy Central Limited รวมจ านวนหุน้ทั้งหมดร้อยละ 93 ของทุนจดทะเบียนของ APU ภายหลงัการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียน ตกลงท่ีจะขายหุน้ท่ีแต่ละรายถืออยูท่ั้งหมดใหแ้ก่บริษทั ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในสญัญา
ซ้ือขายหุน้สามญัไดอ้ยา่งแน่นอน  

 
(3) ข้อดขีองกำรไม่เข้ำท ำรำยกำร 

1) บริษทัฯ จะมีเงินสดคงเหลือ 255-340 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการลงทุน 
หากไม่เขา้ท ารายการบริษทัฯ จะมีเงินสดคงเหลือ 255-340 ลา้นบาท เพ่ือน าไปใชพิ้จารณาลงทุนในธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย ์หรือธุรกิจพลงังานโครงการอ่ืนๆ ท่ีมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ หรือใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่ 
 

2) บริษทัฯ จะไม่มีความเส่ียงจากสญัญาเช่าเคร่ืองจกัร และขายไฟฟ้า 6-20MW กบัทางพม่า  
ตามสญัญาเช่าเคร่ืองจกัร และขายไฟฟ้ากบัทาง TRG APU ตอ้งเร่ิมขายไฟฟ้า (COD) ใหไ้ดภ้ายในวนัท่ี 

26 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงในกรณีเช่นน้ี ภายใตส้ญัญาเช่าเคร่ืองจกัร และขายไฟฟ้ากบัทาง TRG นั้น APUจะมีภาระ
ค่าปรับในอตัรา 5,000 USD หรือ 170,800 บาท ท่ีอตัราแลกเปล่ียน 34.16 ณ วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 คิดเป็นต่อวนั 
นบัจากก าหนดดงักล่าว ซ่ึงหากทาง TRG เรียกร้องค่าปรับจนถึงวนัท่ีขายไฟฟ้าได ้ โดยมีค่าปรับสูงสุดท่ี ประมาณ 
15,372,123 บาท  ดงันั้น หากบริษทัฯ ไม่เขา้ท ารายการบริษทัฯ จะไม่มีความเส่ียงดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม APU ได้
เร่ิมขายไฟฟ้า และรับรู้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 17 มิถุนายน 2558 

 
3) บริษทัฯ จะไม่มีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า 

หากไม่เขา้ท ารายการ บริษทัฯ จะมีเพียงการด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ช่นเดิม โดยไม่มีความ
เส่ียงจากการลงทุน และด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าภายใต ้ APU อยา่งไรก็ตามแมว้า่ APU ไดเ้ร่ิมขายไฟฟ้า และรับรู้
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 17 มิถุนายน 2558 ท่ีผา่นมา แตห่ากประสบปัญหาอ่ืนๆในการผลิตหรือ
การจ่ายไฟฟ้า อาจจะส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานของ APU ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้

 
4) บริษทัฯ จะไม่มีความเส่ียงจากการอาจไม่ไดรั้บสญัญาสมัปทานการขายไฟฟ้าก าลงัการผลิต 150 - 200 

MW 
หากไม่เขา้ท ารายการ บริษทัฯ จะไม่มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาสมัปทานการขายไฟฟ้า ก าลงัการ

ผลิต 150 - 200 MW ท่ียงัไม่ชดัเจนวา่จะไดรั้บสญัญาPPA หรือไม่ และไม่ตอ้งเสียเงินลงทุนในการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคต่างๆ เพ่ือรองรับการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ซ่ึง APU ไดมี้การลงทุนไปบา้งแลว้ 
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(4) ข้อด้อยของกำรไม่เข้ำท ำรำยกำร 
1) บริษทัฯ จะเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

บริษทัฯ จะเสียโอกาสในการลงทุนใน APU ซ่ึงด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีประเทศพม่า และเสียโอกาสใน
การอาจไดรั้บสญัญาสมัปทานการขายไฟฟ้า (PPA) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ ขนาดก าลงัการ
ผลิต150 - 200MW(เฟส 2) ตามท่ี APU ไดมี้การลงนามใน MOA กบักระทรวงการไฟฟ้า ของพม่าไปแลว้ ซ่ึงหาก 
APU ประสบความส าเร็จในโครงการเฟส 1 และไดรั้บสญัญา PPAโครงการเฟส 2 เป็นระยะเวลา 30 ปี กบัทาง
รัฐบาลพม่า จะเป็นโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีจะสร้างรายได ้ และผลตอบแทนระยะยาว และมัน่คงใหแ้ก่
บริษทัฯ ในอนาคต 

 
2) บริษทัฯ ตอ้งใชเ้วลาในการพิจารณาลงทุนโครงการพลงังานอ่ืนๆ ต่อไป 

หากไม่เขา้ท ารายการลงทุนในคร้ังน้ี บริษทัฯ จะมีเพียงธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ท่ีไดมี้การลงทุนไปแลว้ 
และจะขยายการลงทุนในอนาคต ซ่ึงหากบริษทัฯ ยงัคงมีนโยบายลงทุนในธุรกิจพลงังาน จะตอ้งใชเ้วลาในการสรร
หาโครงการ หรือบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีก าหนดต่อไป ซ่ึงปัจจุบนัยงัมิไดมี้การศึกษา
โครงการอ่ืนใด 

 
3.3 เปรียบเทยีบข้อดแีละข้อด้อยของกำรเข้ำท ำรำยกำรและไม่เข้ำท ำรำยกำรกบับุคคลทีเ่กีย่วโยง และบุคคลภำยนอก 

(1) ข้อดขีองกำรท ำรำยกำรกบับุคคลเกีย่วโยง 
1) APU เป็นบริษทัไทยรายแรกท่ีร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติท่ีเมืองทวาย 

APU เป็นบริษทัเอกชนไทยรายแรกท่ีไดส้ญัญาขายไฟฟ้า เพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซ
ธรรมชาติท่ีเมืองทวาย ในประเทศพม่า แมโ้ครงการ 6-20 MW ในเฟส 1 จะเป็นเพียงโครงการ Pilot Projectท่ีขาย
ไฟฟ้าชัว่คราวเป็นระยะเวลา 2 ปี แต่จะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีท าใหA้PU อาจไดรั้บโอกาสลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
อ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต 

ดงันั้น หากบริษทัฯ มีความประสงคจ์ะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าท่ีเมืองทวาย ประเทศพม่า อาจตอ้งหา
ผูร่้วมทุน หรือลงทุนในโครงการอ่ืน ซ่ึงปัจจุบนัมีเพียงไม่ก่ีรายท่ีมีโอกาสไดรั้บสญัญา PPA จากทางการพม่า ใน
พ้ืนท่ีเมืองทวายดงักล่าว และมีโอกาสประสบความส าเร็จยาก หรืออาจมีความเส่ียงในระดบัท่ีสูงกวา่ 

 
(2) ข้อด้อยของกำรท ำรำยกำรกบับุคคลเกีย่วโยง 

1) การท ารายการเก่ียวโยง หากไม่ด าเนินการใหโ้ปร่งใส่ จะเป็นประเด็นท่ีท าใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยมีความ
กงัวล 
เน่ืองจากเป็นรายการเก่ียวโยง กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ โดยเง่ือนไขการลงทุนมีความเส่ียงดงัท่ี

อธิบายในขอ้ 3.2 (2) ขา้งตน้ หากการเขา้ท ารายการไม่ด าเนินการใหโ้ปร่งใส่ จะเป็นประเดน็ท่ีท าใหผู้ถื้อหุน้ราย
ยอ่ยมีความกงัวล วา่จะเป็นรายการท่ีใหป้ระโยชน์แก่ผูถื้อหุน้ใหญ่ และอาจส่งผลใหบ้ริษทัฯ เสียประโยชน์ 
เน่ืองจากนายอุปกิต ถือหุน้ใน APU ถึงร้อยละ 60 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ ในขณะท่ีถือหุน้ในบริษทัฯ เพียงร้อย
ละ 25 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ อยา่งไรก็ตาม การท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ก็สามารถด าเนินการให้
ชดัเจน และโปร่งใสได ้ ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้นใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาตดัสินใจ และท าใหผู้ถื้อหุน้มีความ
มัน่ใจวา่การเขา้ท ารายการเกิดประโยชน์สูงสุดกบับริษทัฯ  
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(1) ข้อดขีองกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก (ทีไ่ม่เกีย่วโยง) 
1) ผูถื้อหุน้รายยอ่ยจะมีมุมมองดีกวา่การท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง 

เม่ือเปรียบเทียบการลงทุนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั และเง่ือนไขเหมือนกนั การเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีไม่
เก่ียวโยงกบับริษทั อาจท าใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยมีมุมมองท่ีดีกวา่ เน่ืองจากผูข้ายไม่มีส่วนไดเ้สียอ่ืนกบับริษทัฯ 
นอกจากวตัถุประสงคเ์พื่อธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม การท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ก็สามารถด าเนินการให้
ชดัเจน และโปร่งใสได ้ ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้นใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาตดัสินใจ และท าใหผู้ถื้อหุน้มีความ
มัน่ใจในการเขา้ท ารายการ 

 
2) ขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)  

เน่ืองจากผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 60 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ของ APU คือ คุณอุปกิต เป็นผูถื้อ
หุน้ใหญ่ของบริษทัฯ ในสดัส่วนร้อยละ 25.04 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ ในขณะท่ีบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนิน
ธุรกิจเก่ียวกบัพลงังาน ดงันั้น APU ซ่ึงด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า จึงเขา้ข่ายเป็นธุรกิจท่ีแขง่ขนักบับริษทัฯ 
ท าใหมี้ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ดงันั้น หากบริษทัฯ มิไดเ้ขา้ท ารายการน้ี ความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์จะไม่เกิดข้ีนกรณีท่ีบริษทัฯ ตดัสินใจลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 

 

(2) ข้อด้อยของกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก (ทีไ่ม่เกีย่วโยง) 
1) บริษทัฯ อาจไม่สามารถหาโครงการ หรือบริษทัอ่ืนท่ีลงทุนในโครงการลกัษณะเดียวกบั APU ในพม่าได ้

เน่ืองจาก APU เป็นบริษทัเอกชนไทยรายแรกท่ีไดส้ญัญาขายไฟฟ้า(PPA) กบัทางการพม่าในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ทวาย จึงเป็นจุดแขง็เม่ือเทียบกบัผูล้งทุนรายอ่ืนท่ีจะเขา้ไปลงทุนในลกัษณะเดียวกนัในพ้ืนท่ีดงักล่าว ดงันั้น การหา
โครงการหรือบริษทัอ่ืนๆ ท่ีด าเนินธุรกิจเหมือนกบั APU ท่ีเมืองทวายอาจเป็นไปไดย้าก หรืออาจมีเง่ือนไขการ
ลงทุนท่ีดอ้ยกวา่ และมีความเส่ียงท่ีมากกวา่ 
 
จากขอ้ดี และขอ้ดอ้ยขา้งตน้การเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการเก่ียวโยงในคร้ังน้ี จะท าใหบ้ริษทัฯ ได้

ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานตามแผนธุรกิจของบริษทัฯรวมทั้ง มีโอกาสในการไดรั้บสญัญาสมัปทานการขายไฟฟ้า
(PPA) ส าหรับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จากรัฐบาลพม่า รวมทั้งธุรกิจท่ีต่อเน่ืองกบัโรงไฟฟ้าต่อไปอยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ จะมี
ความเส่ียงจาก APU เพ่ิงเร่ิมมีผลการด าเนินงาน และมีส่วนของผูถื้อหุน้นอ้ย ความเส่ียงจากสญัญาเช่าเคร่ืองจกัร และขาย
ไฟฟ้า 6-20 MW กบัทางพม่า ความเส่ียงจากการอาจไม่ไดรั้บสมัปทานการขายไฟฟ้า (PPA) ระยะเวลา 30 ปี กบัรัฐบาลพม่า 
ความเส่ียงจากการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิต 150 – 200 MW ซ่ึงยงัไม่มีความชดัเจน เช่น ความเส่ียงจาก
ปริมาณ และคุณภาพของก๊าซธรรมชาติ ความเส่ียงจากความพร้อมของสาธารณูปโภคต่าง ความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก ใน
การก่อสร้างโรงไฟฟ้า และความเส่ียงจากการหาแหล่งเงินทุนเพ่ือน ามาลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 150 – 200 
MW รวมทั้ง เป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ท่ีบริษทัฯ ยงัไม่มีประสบการณ์ 

 
นอกจากน้ี การเขา้ท ารายการน้ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงหากบริษทัฯ ไม่ด าเนินการใหโ้ปร่งใส จะเป็นประเด็น

ท่ีท าใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยมีความกงัวล อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากการเขา้ท ารายการกบับุคลท่ีเก่ียวโยงในคร้ังน้ี มีขอ้ไดเ้ปรียบ
โครงการอ่ืน เน่ืองจาก APU เป็นบริษทัเอกชนไทยรายแรกท่ีไดรั้บสญัญา PPA กบัทางการพม่า และเร่ิม COD แลว้ จึงเป็น
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จุดแขง็เม่ือเทียบกบัผูล้งทุนรายอ่ืนท่ีจะเขา้ไปลงทุนในลกัษณะเดียวกนั ท่ีอาจมีเง่ือนไขการลงทุนท่ีดอ้ยกวา่ หรือมีความเส่ียง
ท่ีมากกวา่ 

จากเหตผุลต่างๆ ท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่กำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำซ่ึง
สินทรัพย์ และรำยกำรเกีย่วโยงในคร้ังนีไ้ม่สมเหตุสมผล 
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4. ควำมเห็นของทีป่รึกษำทำงกำรเงนิอสิระเกีย่วกบัควำมเหมำะสมของมูลค่ำสินทรัพย์ทีจ่ะได้มำ 
 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของราคาหุน้ของAPUโดยอา้งอิงจากขอ้มูลและสมมติฐาน
การด าเนินธุรกิจท่ีไดรั้บจาก APU การสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง รายงานการศึกษาความเป็นไปไดก้าร
ส ารวจโครงการ (Site Visit) รวมถึงขอ้มูลท่ีบริษทัเปิดเผยแก่สาธารณะ ในเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ (www.set.or.th) และเวบ็ไซตข์องธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) 

การใหมู้ลค่าในคร้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาถึงมูลคา่ของโครงการโรงไฟฟ้า 6-20 MW เท่านั้น 
เพราะ APU ไดรั้บ PPA เรียบร้อยแลว้ ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า 150-200 MW นั้น ไม่มีขอ้มูลเพียงพอประกอบการ
ประเมินมูลค่าได ้เพราะยงัไม่มีความแน่ชดัในเร่ือง PPA (ท่ีมาจาก APU) จึงไม่สามารถประเมินมูลค่าโครงการดงักล่าวได ้ 

 
อยา่งไรก็ตาม ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยูบ่นสมมติฐานวา่ขอ้มูล และเอกสารส าคญัดงักล่าว

เป็นขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ ครบถว้น และถูกตอ้งรวมทั้งเป็นการพิจารณาจากสถานการณ์ และขอ้มูลท่ีสามารถรับรู้ไดใ้นปัจจุบนั
ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆอาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจรวมถึงการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ได ้

 
โดย KTBSไดพิ้จารณาความเหมาะสมของมูลค่าหุน้ของAPUดว้ยวิธีการต่างๆ จ านวน 6 วธีิ ไดแ้ก่ 

1. วธีิมูลค่าหุน้ตามบญัชี (Book Value Approach) 
2. วธีิมูลค่าตามบญัชีท่ีปรับปรุงแลว้ (Adjusted Book Value Approach) 
3. วธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio) 
4. วธีิอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio) 
5. วธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด (Market Value Approach) 
6. วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
หลงัจากท่ีไดศึ้กษาขอ้มูลและเอกสารของ APU รวมทั้งขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

สามารถสรุปความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคาหุน้APU ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

4.1 วธีิมูลค่ำหุ้นตำมบัญชี (Book Value Approach) 
การประเมินมูลค่าหุน้โดยวธีิน้ี จะแสดงใหเ้ห็นถึงมูลค่าของบริษทั ซ่ึงปรากฏตามบญัชี ณ ขณะใดขณะหน่ึง

โดยในท่ีน้ีเป็นการประเมินจากมูลค่าหุน้ตามบญัชีของ APU ตามงบการเงินภายในงวด 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 และเป็นงบการเงินงวด 12 เดือนล่าสุดท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทั้งน้ี สามารถน างบการเงิน
ดงักล่าวมาค านวณหามูลค่าหุน้ตามบญัชีของ APU ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
สินทรัพยร์วม 145.47 
หน้ีสินรวม 123.66 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 21.82 
จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ทั้งหมดของ APU (ลา้นหุน้)  1.00 
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท) 21.82 
หมายเหต:ุ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวเ้ท่ากบัหุน้ละ 100 บาท 

http://www.bot.or.th/
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โดยสรุปจะไดมู้ลค่าหุน้ของ APU เท่ากบั21.82 บำทต่อหุ้น (จ านวนหุน้ทั้งหมด 1 ลา้นหุน้)หรือเท่ากบัมูลคา่
บริษทั 21.82 ล้ำนบำท เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาซ้ือท่ี 340 ลา้นบาท จะต ่ากวา่ 318.18 ลา้นบาท หรือต ่ากวา่ร้อยละ 93.58 
ของราคาซ้ือ 

 
4.2 วธีิมูลค่ำตำมบญัชีทีป่รับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินมูลค่าหุน้ดว้ยวธีิน้ี เป็นการน าทรัพยสิ์นรวมของบริษทัหกัดว้ยหน้ีสินทั้งหมดรวมทั้งภาระผกูพนั
และหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซ่ึงปรากฏตามงบการเงินท่ีผา่นการ
ตรวจสอบล่าสุดของ APU ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และปรับปรุงดว้ยรายการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากวนัท่ีปิดงบ
การเงินดงักล่าว หรือรายการท่ีมีผลกระทบท าใหมู้ลค่าตามบญัชีสะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงมากข้ึน เช่น ส่วนเพ่ิมหรือส่วนลด
จากการประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกในงบการเงิน รายการบวกกลบัหน้ีสงสยัจะสูญหรือหน้ีสูญท่ีไดรั้บช าระ
คืน เป็นตน้ หลงัจากนั้น น ามาปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของบริษทั โดยพิจารณาถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

จากการตรวจสอบ APU มีรายท่ีควรน ามาพิจารณาปรับปรุงดงัน้ี 
1) การจดัท างบการเงินภายในปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 (ซ่ึงเป็นงบภายในยงัไม่ไดผ้า่นการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี) โดยสรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 
สินทรัพยร์วม 277.68 
หน้ีสินรวม 264.44 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13.25 
หมายเหต:ุ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวเ้ท่ากบัหุน้ละ 100 บาท 
 

2) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ เพ่ือช าระหน้ีเงินกูย้มืกรรมการ  
ตาม Conditions Precedentในร่างสญัญาซ้ือขายหุน้ APU ระบุให ้ APU ตอ้งท าการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 

240 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 340 ลา้นบาท โดยผูถื้อหุน้ของ APU จะเพ่ิมทุนช าระแลว้  240  ลา้นบาท เพื่อน าเงิน
มาช าระคืนหน้ีเงินกูย้มืกรรมการ ตามเง่ือนไขก่อนการซ้ือขาย (Conditions Precedent) ในร่างสญัญาซ้ือขายหุน้APU กบั
บริษทัฯ โดยคาดวา่จะด าเนินการเสร็จภายในเดือนสิงหาคม  2558 

ในส่วนของค่าปรับจากการไม่สามารถด าเนินการขายไฟฟ้า (Commercial Operation Date) ซ่ึงมีจ านวน
ประมาณ 15.33 ลา้นบาท ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมิไดน้ ามาพิจารณาปรับปรุง เน่ืองจากมีการระบุในร่างสญัญาซ้ือขาย
หุน้ APU แลว้วา่ผูข้ายจะตอ้งแสดงหลกัฐานในรูปแบบท่ีผูซ้ื้อพึงพอใจวา่ไดมี้การยนืยนัในเร่ืองการก าหนดวนัเร่ิม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ละขายไฟฟ้า (Commercial Operation Date) ส าหรับโรงไฟฟ้าเฟส 1 กบัรัฐบาลประเทศพม่าแลว้ ซ่ึง
หากมีความไม่ชดัเจนดงักล่าว บริษทัฯ สามารถพิจารณาใหผู้ข้ายด าเนินการจนมัน่ใจก่อนการช าระเงินงวดแรก 

นอกจากน้ี ไม่พบรายการอ่ืนใดท่ียงัมิไดบ้นัทึกบญัชี ไม่มีราคาประเมินทรัพยสิ์นท่ีสามารถน าพิจารณา
ปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีและไม่มีผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีข้ึนทะเบียนกบัก.ล.ต ใหค้วามเห็นตอ่รายการทรัพยสิ์นของ
บริษทัได ้
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ดงันั้น จากรายการ 2 รายการขา้งตน้ สามารถสรุปมูลค่าตามบญัชีท่ีปรับปรุงแลว้ของ APU ไดด้งัน้ี 
สินทรัพยร์วม 277.68 
หน้ีสินรวม 264.44 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 13.25 
เงินสดจากการเพ่ิมทุนช าระแลว้ 240 ลา้นบาท 240.00 
ช าระหน้ีเงินกูย้มืกรรมการ 243.34 
ส่วนของผู้ถือหุ้นหลงัเพิม่ทุนและช ำระหนี ้ 249.91 
จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ทั้งหมดของ APU (ลา้นหุน้)  3.40 
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท) 73.50 

 
สรุปสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง  ณ 31 มีนาคม 2558 (จากงบภายในของ APU) 
เงินมดัจ าจ่ายล่วงหนา้ค่าเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  19.08 ลา้นบาท  
งานระหวา่งก่อสร้าง (Substation) 42.46 ลา้นบาท 
งานระหวา่งก่อสร้าง โรงไฟฟ้า 20 MW 171.86 ลา้นบาท 
                 รวม 233.40 ลา้นบาท 
หนีสิ้นทีส่ ำคญั  
หน้ีเงินกูย้มืกรรมการ 243.34 ลา้นบาท 

 
โดยสรุปจะไดมู้ลค่าหุน้ของ APU เท่ากบั 73.50 บำทต่อหุ้น(จ านวนหุน้ทั้งหมด 3.40 ลา้นหุน้) หรือเท่ากบั

มูลค่าบริษทั 249.91 ล้ำนบำทเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาซ้ือท่ี 340 ลา้นบาท จะต ่ากวา่ 90.09 ลา้นบาท หรือต ่ากวา่ร้อยละ 
26.50 ของราคาซ้ือและงบการเงินไม่ไดรั้บการสอบบญัชีโดยผูส้อบบญัชีข้ึนทะเบียนกบั ก.ล.ต. จากการตรวจสอบพบวา่
รายการส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างตามท่ีเปิดเผยโดย APU ประกอบกบัไม่มีการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
ดงันั้น KTBS หรือท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงไม่ไดเ้ลือกการประเมินมูลค่าวธีิน้ี 

เน่ืองจาก งบการเงินของ APU เพ่ิงเร่ิมก่อตั้ง และผูส้อบบญัชีมิไดข้ึ้นทะเบียนกบั ก.ล.ต. รายการส่วนใหญ่คือ
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างตามท่ีเปิดเผยโดย APU ซ่ึงมิไดมี้การประเมินราคาทรัพยสิ์น ดงัน้ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ   
ไม่สามารถตรวจสอบรายการดงักล่าวได ้ดงันั้นจึงมิไดเ้ลือกวธีิน้ีมาใชป้ระเมินมูลค่า 

 
4.3 วธีิอตัรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach : P/BV Ratio) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดป้ระเมินมูลค่าหุน้สามญัของ APU โดยการน ามูลค่าทางบญัชี (Book Value per 
Share) ตามท่ีปรากฏในงบการเงินภายในของ APU งวด 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงเท่ากบั 21.82 บาทต่อ
หุน้ คูณดว้ยค่ามธัยฐาน (Median) ของ P/BV Ratio ของค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average: MA) ส าหรับระยะเวลา 7 วนั 
15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั และ 360 วนั ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ในหมวดธุรกิจ
พลงังาน จ านวน 4 บริษทัท่ีด าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกบั APU มากท่ีสุด ณ ปัจจุบนัท่ีจะสามารถน ามาเปรียบเทียบได ้เน่ืองจาก
ไม่มีบริษทัเอกชนท่ีผลิตไฟฟ้าท่ีเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศพม่า ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือได ้เป็นขอ้มูล 
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กล่าวคือ การผลิตไฟฟ้าเป็นธุรกิจหลกัของ APU ส่งผลใหบ้ริษทัดงักล่าวมีรายได ้ค่าใชจ่้าย ตน้ทุนทางการเงิน และ
ความเส่ียงดา้นการบริหารในแต่ละโครงการท่ีเกียวขอ้งกบัการผลิตไฟฟ้าใกลเ้คียงกบั APU ซ่ึงจะสะทอ้นใหเ้ห็นราคาหุน้ 
อยา่งไรก็ตามวติถุดิบ และขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้า อาจแตกต่างกนัออกตามบริษทั  
 

บริษทัจดทะเบียน ธุรกิจ ก าลงัการผลิต (MW) 
1. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั 

(มหาชน): RATCH 
ผลิตไฟฟ้าจาก ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลงัน ้ า 4,748 MW 

2. บริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน): 
GLOW 

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม  
(ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน) และไอน ้ า  

3,187 MW 

3. บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน): 
EGCO 

ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 203 MW 

4. บริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั 
(มหาชน): SCG 

จาก ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลงัน ้ า 3,020 MW 

 
ทั้งน้ี อา้งอิงขอ้มูล P/BV Ratio ของบริษทัจดทะเบียนถึงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ค่า P/BV Ratio เฉล่ียยอ้นหลงั (เท่า) 
  7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 360 วนั 

1. RATCH 1.34 1.34 1.35 1.39 1.41 1.42 1.42 1.37 
2. GLOW 2.58 2.60 2.61 2.70 2.71 2.78 2.92 2.89 
3. EGCO 1.09 1.09 1.08 1.08 1.09 1.11 1.15 1.10 
4. SCG 2.26 2.27 2.31 2.34 2.35 2.38 2.44 2.23 

ค่ามธัยฐานของ 4 บริษทั 1.80 1.81 1.83 1.86 1.88 1.90 1.93 1.80 
มูลค่ำหุ้นของ APU(บำท/
หุ้น) 

39.23 39.47 39.92 40.63 41.03 41.38 42.05 39.23 

ท่ีมา: SETSMART 
จากการประเมินโดยวธีิน้ีจะไดมู้ลค่าหุน้ APU อยูร่ะหวา่ง 39.23 – 42.05 บำทต่อหุ้น(จ านวนหุน้ทั้งหมด 1.00 

ลา้นหุน้) หรือเท่ากบัมูลค่าบริษทัระหวา่ง 39.23 – 42.05 ล้ำนบำท เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาซ้ือในสดัส่วนร้อยละ 100 ท่ี 
340 ลา้นบาท จะต ่ากวา่ 297.95 – 300.77 ลา้นบาท หรือต ่ากวา่ร้อยละ 87.63 -88.46 ของราคาซ้ือ 

 
4.4 วธีิอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach : P/E Ratio) 

การประเมินมูลค่าหุน้โดยวธีิน้ีจะน าก าไรต่อหุน้ของบริษทั (Earnings per Share) ตามท่ีปรากฏในงบการเงิน
ภายในของAPU ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 – 31 ธนัวาคม 2557 คูณดว้ยค่ามธัยฐาน (Median) 
ของ P/E Ratioของค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average: MA) ส าหรับระยะเวลา 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั120 วนั 
180 วนั และ 360 วนั ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในหมวดธุรกิจพลงังาน จ านวน 4 บริษทัท่ีด าเนินธุรกิจ
ใกลเ้คียงกบั APU ตามรายละเอียดในขอ้ 4.3 อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจาก APU มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิจึงไม่สามารถ
ค านวณโดยวธีิน้ีได ้
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4.5 วธีิมูลค่ำหุ้นตำมรำคำตลำด(Market Value Approach) 
การประเมินมูลค่าหุน้โดยวธีิน้ีจะน าราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัในตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงัของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เน่ืองจาก APUไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ ดงันั้นจึงไม่สามารถ
ค านวณวธีิน้ีได ้ 
 

4.6 วธีิมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 
การประเมินมูลค่าหุน้ตามวธีิน้ี เป็นวธีิท่ีพิจารณาผลการด าเนินงานของ APU โดยการค านวณหามูลค่าปัจจุบนั

ของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ โดยใชอ้ตัราส่วนลดท่ีเหมาะสม ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดค้  านวณหาอตัรา
ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพ่ือใชเ้ป็นอตัราส่วนลดและ
ค านวณหากระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของ APU ในอนาคต ซ่ึงด าเนินธุรกิจผลิตและขาย
ไฟฟ้า ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ ก าลงัการผลิต 6-20 MW 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากตามสญัญาใหเ้ช่าเคร่ืองจกัรและขายไฟฟ้า (PPA) ของ APU ท่ีไดมี้การลงนามแลว้กบั
ทางการพม่า มีก าหนดระยะเวลาเพียง 2 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการขายไฟฟ้าได ้ ซ่ึง APU เร่ิมขายไฟฟ้า (COD) ไดใ้น
เดือนมิถุนายน 2558 ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงจดัท าประมาณการทางการเงินส าหรับผลการด าเนินงานของ APU 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 ถึงส้ินเดือนมิถนุายน 2560 เท่านั้นภายใตส้มมติฐานวา่ไม่มีการต่อสญัญาขายไฟฟ้าดงักล่าวตาม
หลกั Conservative ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ มิไดน้ าโครงการขายไฟฟ้า ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ 
ก าลงัการผลิต 150 – 200 MW ส าหรับระยะเวลา 30 ปี ท่ี APU ไดมี้การลงนามใน MOA แลว้มาพิจารณาค านวณเพื่อประเมิน
มูลค่าหุน้ APU เน่ืองจากยงัไม่มีความแน่นอน และยงัไม่ชดัเจนวา่จะไดรั้บสญัญา PPA หรือไม่ เม่ือใด และมีรายละเอียด
เคร่ืองจกัรอยา่งไรดงันั้น การประเมินมูลค่า APU จึงอยูภ่ายใตท่ี้มีธุรกิจผลิตและขายไฟฟ้า 6-20 MW ส าหรับระยะเวลา 2 ปี 
เท่านั้น 

ทั้งน้ี สมมติฐานต่างๆ ท่ีน ามาอา้งอิง ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานวา่ธุรกิจของ APU จะยงัคงด าเนินต่อไปอยา่งต่อเน่ือง จน
ครบระยะเวลาประมาณการกลางปี 2560 และไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของ APU อยา่งมี
นยัส าคญั รวมทั้งเป็นไปภายใตภ้าวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบนั 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงินของ APU โดยอา้งอิงขอ้มูล และสมมติฐานท่ีไดรั้บ
จาก APU และจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการพิจารณาหาราคายติุธรรมของหุน้ 
APU เท่านั้น ทั้งน้ี หากภาวะเศรษฐกิจและปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของธุรกิจ หรือสถานการณ์
ภายในของ APU มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัจากสมมติฐานท่ีก าหนด มูลค่าหุน้ท่ีประเมินไดต้ามวธีิน้ีจะ
เปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั 

 
สมมตฐิำนทำงกำรเงนิ 

 
1) รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดข้อง APU เป็น 2 ส่วนคือ  
1)  รายไดจ้ากการสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย (Substation) ซ่ึงท่ีก าหนดใหมี้การรับรู้รายไดเ้ตม็จ านวนภายใน 

ปี 2558 (รายไดค้่าวา่จา้งก่อสร้าง) ซ่ึง APU ไดรั้บการวา่จา้งจาก MEPE ใหส้ร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย และ 
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APU ไดว้า่จา้งบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ใหเ้ป็นผูก่้อสร้าง ดงันั้น APU จึงมีทั้งรายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย
ในการสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย 

2)  รายไดจ้ากการผลิตไฟฟ้าในโครงการ 6-20 MW เป็นระยะเวลา 2 ปี (52 สปัดาห์ เร่ิมรับรู้รายไดแ้บบเตม็
เดือนในเดือน กรกฎาคม 2558 และส้ินสุดการรับรู้รายไดส้ิ้นเดือนมิถุนายน 2560)  

 ระยะเวลาในการขายไฟฟ้า ท่ีปรึกษาทางการเงินก าหนดใหใ้นปี 2558 APU สามารถขายไฟฟ้าเฉล่ียทั้งส้ิน 27 
สปัดาห์ในปีท่ี 1  (1 ปีมี 52 สปัดาห์) เน่ืองจาก APU เร่ิมผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเตม็เดือนไดใ้นเดือนกรกฎาคม 
2558 ขายไฟฟ้าเฉล่ีย 52 สปัดาห์ในปีท่ี 2 และขายไฟฟ้าเฉล่ีย 25 สปัดาห์ ในปีท่ี 3 

 ราคารับซ้ือไฟฟ้า 0.057 USD ต่อ 1 kWh ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
 ก าหนดอตัราแลกเปล่ียนท่ี 34.075 บาทต่อ 1 USD ซ่ึงเป็นอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียถ่วงน าหนกัระหวา่ง

ธนาคารเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2558 -  วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 (ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
และก าหนดใหค้งท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 
(ลา้นบาท) 2558 2559 2560 

ระยะเวลาการผลิต (สปัดาห์) 27 52 25 
ก าลงัการผลิตเฉล่ียต่อปี (MW) 7.35 14.64 14.64 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 64.76 248.41 119.43 
รายไดจ้ากการสร้าง Substation 161.86 0.00 0.00 

*ก าลงัการผลิตนบัแตเ่ปิดใชไ้ฟเฉล่ียปัจจุบนั ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 58 อยูร่ะหวา่ง 2.96 MWh โดยมีการใชไ้ฟสูงสุด
อยูท่ี่ 5.97 MW 
 

2) ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ 
 ก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 100%  คือ 20MW 
 ก าลงัการผลิตในปีท่ี 1 – 3 พิจารณาจากความตอ้งการการใชไ้ฟฟ้าในพ้ืนท่ีของพม่า โดย APU คาดวา่จะมี

อตัราความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีโดยในช่วงปีแรก เฉล่ียท่ีประมาณ 7.35MW (3.6 – 11.16MW) และ
ปรับเพ่ิมข้ึนเป็น 14.64 MW (13.92 – 14.88 MW) ในช่วงระยะเวลาท่ีเหลือ ซ่ึงความตอ้งการมาจากทั้งภาค
ครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมท่ีเขา้ไปลงทุนในเมืองทวาย และพ้ืนท่ีใกลเ้คียงดงักล่าว (เร่ิม COD แลว้เม่ือ
วนัท่ี 17 มิถุนายน 2558) 
 

 2558 2559 2560 
ระยะเวลาการผลิต (สปัดาห์) 27 52 25 
ก าลงัการผลิตเฉล่ียต่อปี (MW) 7.35 14.64 14.64 

 
3) ต้นทุนขำยไฟฟ้ำ และ Substation 

 ประมาณการตน้ทุนของ Substation ท่ี 140.78 ลา้นบาทในปี 2558 อา้งอิงจากตน้ทุนค่าก่อสร้างจริง และ
ประมาณการของ APU ปัจจุบนัก่อสร้างเสร็จ และเร่ิม COD แลว้ในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2558 
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 ค่าเช่าเคร่ืองจกัรในการผลิตไฟฟ้า (เคร่ืองป่ันไฟฟ้า) ก าหนดค่าเช่าเป็นอตัราโดยตรงกบัปริมาณการขายไฟฟ้า 
โดยคิดค่าเช่าเคร่ืองป่ันไฟท่ี 7,818.33 USD ต่อสปัดาห์ ต่อ 1 MW อา้งอิงจากสญัญาเช่าเคร่ืองจกัรกบั Supplier 

 ค่าจา้งพนกังานระดบัปฏิบติัการในการผลิตไฟฟ้า (คิดเป็นรายสปัดาห์) 
 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาหารและท่ีพกัของผูค้วบคุมจากผูใ้หเ้ช่าเคร่ือง (Supplier) อตัราสปัดาห์ละ 1,000 USD 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่นค่าท าวซ่ีา ค่าเดินทางปีละประมาณ 20,000 USD 
 ค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ประมาณค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 3 ปีโดย

ก าหนดใหไ้ม่มีการต่อ หรือขยายสญัญา การขายไฟฟ้า ของโครงการ เฟส 1 
 

(ล้ำนบำท) 2558F 2559F 2560F 

รวมต้นทุน Substation  140.78 0.00 0.00 

รวมต้นทุนค่ำไฟฟ้ำ 98.59 251.44 140.74 
ค่าเช่าเคร่ืองป่ันไฟ 57.55 207.80 99.90 
ค่าจา้งคนงาน 1.88 3.63 1.74 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาหารและท่ีพกั 0.92 1.77 0.85 
ค่าใชจ่้ายเร่ือง VISA  0.68 0.68 0.68 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 0.68 0.68 0.68 
ค่าเส่ือมราคา 36.88 36.88 36.88 

 
4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหารซ่ึงประกอบดว้ยค่าติดต่อประสานงาน เงินเดือน ค่าเช่าส านกังาน ค่าติดต่อ
ประสานงาน ค่ารับรอง ค่าท่ีปรึกษาวศิวกรรมเป็นตน้โดยอตัราการเติบโตเงินเดือนคือร้อยละ 5 ตอ่ปี ค่าเช่า
ส านกังานคงท่ีในช่วง 3 ปี ส่วนค่ารับรอง และค่าเช่าใหค้งท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 ค่าติดต่อประสานงาน ซ่ึงรวมถึงค่าใชจ่้ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสญัญา PPA กบัทางพม่า (ค่าติดต่อประสานงาน
ไดแ้ก่ค่าเล้ียงรับรอง ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกัและค่าอ านวนความสะดวกอ่ืนๆส าหรับ แขก VIP และหน่วยงาน
ราชการท่ีตอ้งเขา้ไปตรวจสอบโครงการ)ค่าวชิาชีพวศิวกรรมในการวา่จา้งบริษทัท่ีปรึกษางานก่อสร้าง และ
การผลิตไฟฟ้าไดแ้ก่ค่าจา้งท่ีปรึกษาทางเทคนิคดา้น ส่ิงแวดลอ้ม Environmental Impact Assessment “EIA”, 
Social Impact Assessment “SIA”, Technical Feasibilites เป็นตน้ก าหนดปรับเพ่ิมข้ึนในปี 2558 โดยประเมิน
จากงบการเงินภายใน ณ 31 มีนาคม 2558 

 ค่าเส่ือมในช่วง 3 ปีท่ีปรึกษาทางการเงินประเมินค่าเส่ือมจากส านกังานตามอายกุารใชง้าน 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 2557A 2558F 2559F 2560F 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 21.25 38.50 26.51 11.32 
เงินเดือน 4.87 5.11 5.37 2.82 
ค่าติดต่อประสานงาน* 4.46 16.17 8.08 4.04 
ค่าเช่า 5.66 5.66 5.66 2.83 
ค่ารับรอง 1.18 1.18 1.18 0.59 
ค่าวชิาชีพวศิวกรรม 3.06 8.33 4.16 0.00 
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ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 2.03 2.03 2.03 1.01 
ค่าเส่ือม 0.00 0.03 0.03 0.03 

หมายเหต:ุ * ค่าประสานงาน ส่วนใหญ่เป็นค่าด าเนินการผา่นบริษทัท่ีปรึกษาท่ีพม่า ซ่ึงรวมถึงค่าประสานงานต่างๆ
ท่ีบริษทัตอ้งช าระใหแ้ก่ท่ีปรึกษาและเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการเดินทาง ท่ีพกั รับรอง เจา้หนา้ท่ีฝ่ังพม่า ซ่ึงมีการเขา้ไปดูพ้ืนท่ี
อยูเ่ป็นประจ า 

 
5) ภำษีเงนิได้นติบุิคคล 

อา้งอิงจากอตัราภาษีร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิก่อนภาษี และคงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ 
 
6) ค่ำใช้จ่ำยลงทุน (Capital Expenditure) 

ไม่มีค่าใชจ่้ายในการลงทุนเพ่ิม 
 

7) เงนิกู้จำกสถำบนักำรเงนิ 
APU ไม่มีเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
 

8) กำรเพิม่ทุน และช ำระหนีเ้งนิกู้กรรมกำร 
APU จะมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ จ านวน 240 ลา้นบาท เพ่ือน าเงินมาช าระคืนหน้ีเงินกูย้มื

กรรมการจ านวน 243.34 ลา้นบาทโดยจะด าเนินการเสร็จส้ินภายในเดือนสิงหาคมคม 2558 ตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนการ
ซ้ือขาย (Conditions Precedent) ท่ีระบุในสญัญาซ้ือขายหุน้ APU (SPA) 

 
9) อตัรำกำรขยำยตวัของกระแสเงนิสดหลงัจำกช่วงระยะเวลำประมำณกำร (Terminal Value) 

ก าหนดใหไ้ม่มี Terminal Value เน่ืองจากระยะเวลาในสญัญา PPA คือ 24 เดือน โดยก าหนดใหไ้ม่มีการต่อ หรือ
ขยายสญัญา การขายไฟฟ้า ของโครงการ เฟส 1 

 
ทั้งน้ี สามารถสรุปประมาณการทางการเงินของ APUในช่วงปี 2558 (เดือนกรกฎาคม 2558) – (เดือนมิถุนายน 

2560)ไดด้งัต่อไปน้ี 
(ลา้นบาท) 2558F 2559F 2560F 

งบดุล 
   

สินทรัพยร์วม* 244.62 217.07 166.24 
หน้ีสินรวม 41.48 43.47 25.27 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 203.14 173.60 140.97 
งบก าไรขาดทุน 

   
รายไดร้วม 226.61 248.41 119.43 
ค่าใชจ่้ายรวม 277.86 277.95 152.06 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (51.25) (29.54) (32.63) 
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หมายเหต:ุ * สินทรัพยร์วม ประกอบดว้ยเงินสด ลูกหน้ีการคา้ งานระหวา่งก่อสร้าง ภาษีคา้งรับ และสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
ซ่ึงตามงบการเงินภายในบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 งานระหวา่งก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย และโรงไฟฟ้า 6-20 MW 
เท่ากบั 42.46 ลา้นบาทซ่ึงภายหลงัก่อสร้างเสร็จและส่งมอบ APU จะมีสินทรัพยเ์ป็นเงินสดจากการโอนสถานีไฟฟ้ายอ่ย 
และส่วนของโรงไฟฟ้า 6-20 MW เป็นสินทรัพยถ์าวร 
 อตัรำส่วนลด (Discount Rate) 

อตัราส่วนลดท่ีใชเ้น่ืองจากไม่มีขอ้มูลเปรียบเทียบบริษทัท่ีท าธุรกิจเดียวกนัในประเทศพม่า ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระ จึงไดอ้า้งอิงขอ้มูลบริษทัท่ีจดทะเบียนอยูใ่นประเทศไทยท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดเพื่อมาเปรียบเทียบ ซ่ึงควรพิจารณาตอ้ง
บวกค่าความเส่ียงของการด าเนินธุรกิจในประเทศพม่าและจะท าใหอ้ตัราส่วนลดมีค่าสูงข้ึนจากการด าเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย 

การค านวณอตัราตอบแทนท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการเป็นเพียงใชเ้พ่ือวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการเท่านั้น ใน
การค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด ไดม้าจากการค านวณตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (Weighted 
Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างทุนของ APU ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดค้  านวณค่า WACC จาก
ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของตน้ทุนของหน้ี (Kd) และตน้ทุนของทุน (Ke) ของ APUซ่ึงมีรายละเอียดการประมาณการอตัรา
ส่วนลด ดงัน้ี 

 
 WACC =  Ke*E/(D+E)  + Kd*(1-T)*D/(D+E) 

Ke  = ตน้ทุนของทุน หรืออตัราผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการ (Re) 
Kd  = ตน้ทุนของหน้ี หรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องบริษทั 
T  = อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
E  = ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
D  = หน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ีย 

ตน้ทุนของทุน (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการ (Re) ค  านวณไดจ้าก Capital Asset Pricing 
Model(CAPM) ดงัน้ี 

 
 Ke(หรือ Re ) =  Rf  + β(Rm - Rf) 
 
โดยท่ี 
Risk Free Rate (Rf) = อา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ 25 ปี มีค่าเท่ากบัร้อยละ 3.73 ต่อปี 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558) ซ่ึงเป็นอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีการออก
และเสนอขายอยา่งต่อเน่ือง  

Beta (β) = อา้งอิงจาก Beta เฉล่ียของ RATCH, GLOW, EGCO and SCG ในช่วงระยะเวลา 1 ปียอ้นหลงั 
(ระหวา่งวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557 – 10 กรกฎาคม 2558) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.62  

Market Risk (Rm) = อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เฉล่ียยอ้นหลงั 25 ปี ตั้งแต่ปี  
2533 – เดือนกรกฎาคม 2558 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 11.95 ต่อปี ซ่ึงน่าจะสะทอ้นอตัราผลตอบแทน
เฉล่ียจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดเ้หมาะสม 
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จากขอ้มูลจะสามารถค านวณอตัราผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการ (Re) ไดร้้อยละ 8.83 ต่อปีซ่ึงยงัไม่ไดบ้วกค่า
ความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจในประเทศพม่า 

 
นอกจากน้ีเน่ืองจากในปัจจุบนั APU ไม่มีการใชเ้งินกูท่ี้มีดอกเบ้ียดงันั้นอตัราส่วนลดเท่ากบัอตัราผลตอบแทนท่ีผู ้

ถือหุน้ตอ้งการตลอดระยะเวลาการประมาณการดงันั้น สรุปกระแสเงินสดสุทธิของกิจการ (Free Cash Flow: FCF) ไดด้งัน้ี 
 
(หน่วย: ลา้นบาท) 2558F 2559F 2560F 
ก าไรสุทธิก่อนภาษีและดอกเบ้ีย(EBIT) (51.25) (29.54) (32.63) 
ค่าเส่ือมราคา 37.10 37.10 37.10 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของกระแสเงินสดจากทรัพยสิ์นและหน้ีสิน* 244.63 0.19 (7.60) 
ค่าใชจ่้ายลงทุน (110.63) 0.00 0.00 
กระแสเงนิสดสุทธิของบริษัทฯ (FCF) 119.84 7.75 (3.13) 

มูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงนิสด 116.51 6.92 (2.69) 
หมายเหต:ุ * APUจะไดเ้งินสดจากการก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยท่ีเสร็จในปี 2558 และส่งมอบใหแ้ก่รัฐบาลพม่า มูลค่า 161.86 

ลา้นบาท 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรวม 120.75 
บวก: เงินสดและเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558* 0.09 
หกั: ภาระหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียงวดล่าสุดณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 (หลงัช าระหน้ีเงินกูบุ้คคลท่ี
เก่ียวขอ้งแลว้) 

- 

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด – สุทธิ  120.84 
จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ (รวมหุน้เพ่ิมทุน เพ่ือน าไปช าระหน้ีเงินกูบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้ง) (ลา้นหุน้) 3.40 
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด (บำทต่อหุ้น) 35.54 

หมายเหต:ุ *ณ 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.09 ลา้นบาท  
 ผลจากการวเิคราะห์มูลค่าหุน้ของกิจการ อยูท่ี่ 35.54 บาทต่อหุน้ หรือ 120.84 ลา้นบาท 
 

นอกจากน้ี  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการวเิคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าหุน้ APU โดย
ปรับค่าของอตัราส่วนลด (Discount Rate) หรือ WACC เพ่ิมข้ึนโดยบวกค่าความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนจากการด าเนินธุรกิจใน
ประเทศพม่าอีกร้อยละ 1-3 ต่อปี 

 อตัราส่วนลด (Discount Rate): WACC (ร้อยละต่อปี) 
 +1% +2% +3% 
 9.83% 10.83% 11.83% 
มูลค่า APU (ลา้นบาท) 120.44 120.05 119.67 
มูลค่าหุน้ (บาทต่อหุน้)                   35.42                  35.31  35.20  
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ผลจากการวเิคราะห์ความไว โดยการเปล่ียนแปลงอตัราส่วนลดโดยเพ่ิมค่าความเส่ียง จะไดมู้ลหุน้ APU อยู่
ระหวา่ง 35.20 – 35.42 บำทต่อหุ้น (จ านวนหุน้ทั้งหมด 3.40 ลา้นหุน้)หรือเท่ากบัมูลค่าบริษทัระหวา่ง 119.67-120.44 ล้ำน
บำท เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาซ้ือท่ี 340 ลา้นบาท จะต ่ากวา่ 219.56 – 220.33 ลา้นบาท หรือต ่ากวา่ร้อยละ 
64.58 -64.80 ของราคาซ้ือ 

 
ทั้งน้ี การประเมินมูลค่าหุน้ดว้ยวธีิน้ีจดัท าโดยอา้งอิงจากสมมติฐานท่ีไดรั้บจาก APU ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจและ

สถานการณ์ปัจจุบนั ดงันั้น การเปล่ียนแปลงใดๆ เก่ียวกบัแผนธุรกิจและนโยบายต่างๆ ของ APU หรือสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนแปลงไป ท าใหเ้กิดความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัจากการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัของบริษทัฯ หรือเปล่ียนแปลงไป
จากประมาณการและตวัแปรท่ีก าหนดไวอ้าจท าใหป้ระมาณการท่ีก าหนดข้ึนภายใตส้มมติฐานท่ีกล่าวมาขา้งตน้เปล่ียนแปลง
ไปอยา่งมีนยัส าคญัและอาจส่งผลกระทบใหมู้ลค่าหุน้ของ APU ท่ีประเมินไดเ้ปล่ียนแปลงไปเช่นกนั 
 
สรุปกำรประเมนิมูลค่ำหุ้น APU 
 

การประเมินมูลค่าหุน้ของ APU สามารถสรุปมูลค่าท่ีค  านวณจากแต่ละวธีิ ไดด้งัต่อไปน้ี  

วธีิกำรประเมนิมูลค่ำหุ้น 
มูลค่ำหุ้น(บำท/หุ้น) มูลค่ำหุ้นทั้งหมด 

(ล้ำนบำท) 
1.  วธีิมูลค่าหุน้ตามบญัชี (Book Value Approach) 21.82 21.82 
2. วธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 73.50 249.91 
3.  วธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าหุน้ตามบญัชี (Price to Book Value Ratio 

Approach) 
39.23 - 42.05 39.23 - 42.05 

4.  วธีิอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio Approach) ไม่สามารถค านวณได ้ ไม่สามารถค านวณได ้
5. วธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด ไม่สามารถค านวณได ้ ไม่สามารถค านวณได ้
6.  วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 35.20 - 35.42 119.67 – 120.44 

หมายเหต:ุ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
  
 วธีิมูลค่าหุน้ตามบญัชี จะสะทอ้นถึงมูลค่าตามบญัชีของหุน้APUณเวลาใดเวลาหน่ึงโดยพจิารณาจากขอ้มูลในอดีตตามงบ

การเงินล่าสุดของบริษทั ซ่ึงมิไดมี้การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีท่ีข้ึนทะเบียนกบัส านกังาน กลต. 
 วธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชีจะมีการพิจารณาปรับรายการต่างๆในงบการเงินใหเ้ป็นปัจจุบนัมากข้ึนวธีิน้ีจะสามารถ

สะทอ้นมูลค่าพ้ืนฐานของบริษทัได ้ เช่น รายการเพ่ิมทุนเพ่ือช าระหน้ีเงินกูบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้ง และงบการเงินภายในล่าสุด 
ณ 31 มีนาคม 2558 ซ่ึงมิไดมี้การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีท่ีข้ึนทะเบียนกบัส านกังาน กลต. 

 วธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าหุน้ตามบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach) และวธีิอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ 
(Price to Earnings Ratio Approach) จะเปรียบเทียบอตัราส่วนทั้งสองของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีด าเนิน
ธุรกิจเหมือนกบั APU ซ่ึงสามารถสะทอ้นความคาดหวงัของนกัลงทุนต่อบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจนั้นๆอยา่งไรก็ตาม 
เน่ืองจาก APU ยงัมิไดมี้การด าเนินธุรกิจ มีเพียงเงินลงทุนในงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า การค านวณโดยวธีิ
อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าหุน้ตามบญัชีจึงไม่สะทอ้นถึงมูลค่าท่ีเหมาะสมของ APU ในขณะท่ี APU มีผลการด าเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ ดงันั้น จึงไม่สามารถค านวณโดยวธีิอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ได ้
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 วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด จะวเิคราะห์ผลของการด าเนินการในอดีตตลอดจนสะทอ้นถึงความสามารถและ
ผลการด าเนินการในอนาคตของAPUโดยประมาณการทางการเงินท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าหุน้ จดัท าข้ึนภายใต้
สมมติฐานและขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก APUและก าหนดข้ึนมาภายใตภ้าวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั โดยพิจารณา
ควบคู่กบัขอ้มูลในอดีตหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ เก่ียวกบัแผนธุรกิจและนโยบายต่างๆ ของ APU หรือสภาวะเศรษฐกิจ
ท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าใหก้ารด าเนินธุรกิจของ APU เปล่ียนแปลงไปจากประมาณการและตวัแปรท่ีก าหนดไว ้ อาจท าให้
ประมาณการท่ีก าหนดข้ึนภายใตส้มมติฐานท่ีกล่าวมาขา้งตน้เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัและอาจส่งผลกระทบให้
มูลค่าหุน้ของ APU ท่ีประเมินไดเ้ปล่ียนแปลงไปเช่นกนั 

 
โดยสรุปท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะใช้

ประเมินมูลค่าหุน้ของ APU ในคร้ังน้ีเน่ืองจากสามารถสะทอ้นถึงความสามารถ และศกัยภาพของธุรกิจของบริษทัใน
อนาคต ภายใตส้มมติฐานท่ีมี ณ ปัจจุบนั ดงันั้น มูลค่ำหุ้นทีเ่หมำะสมของ APU จะอยู่ระหว่ำง 35.20 - 35.42 บำทต่อหุ้น 
หรือคดิเป็นมูลค่ำบริษัทระหว่ำง 119.67 – 120.44 ล้ำนบำท ส ำหรับสัดส่วนกำรถือหุ้น 100% ของจ ำนวนหุ้นทีช่ ำระแล้ว 
หรือมูลค่ำหุ้นระหว่ำง 26.48 -35.42 บำทต่อหุ้น และ 90.04 – 120.44 ล้ำนบำท ส ำหรับสัดส่วนกำรถือหุ้น 75% - 100% 
ของจ ำนวนหุ้นทีช่ ำระแล้ว 

 
ทั้งน้ี มูลค่าหุน้ท่ีประเมินโดยวธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (DCF) นอ้ยกวา่มูลค่าหุน้ตามวธีิ

ปรับปรุงมูลค่าบญัชีของ APU เน่ืองจากวธีิ DCF ค านวณโดยอา้งอิงจากสมมติฐานประมาณการทางการเงินในอนาคต
เพียง 2 ปี ตามสญัญาใหเ้ช่าเคร่ืองจกัรและขายไฟฟ้า 20 MW แต่มูลค่าตามบญัชีของ APU มีสินทรัพยใ์นส่วนงานระหวา่ง
ก่อสร้าง ส าหรับโรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิต 20 MW และงานระหวา่งก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย (Substation) เท่านั้น โดยท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระมิไดน้ ามูลค่าโครงการโรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิต 150 -200 MW มาพิจารณาค านวณมูลค่าหุน้ APU
เน่ืองจากมีความไม่แน่นอน และไม่ชดัเจนวา่จะไดส้ญัญา PPA หรือไม่ 
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สรุปควำมเห็นของทีป่รึกษำทำงกำรเงนิอสิระ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระสรุปความเห็นเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์และรายการเก่ียวโยงไดด้งัน้ี 
ขอ้ดีของการเขา้ท ารายการ 
- เป็นการลงทุนในธุรกิจพลงังานในประเทศพม่า ซ่ึงเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ 
- APU มีโอกาสในการไดส้ญัญาสมัปทานการขายไฟฟ้า (PPA) ในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จากรัฐบาล

พม่า 
- เง่ือนไขการช าระเงินในสญัญาซ้ือขายหุน้ (SPA) ช่วยลดความเส่ียงใหแ้ก่บริษทัฯ จากโครงการโรงไฟฟ้า 
- มีโอกาสในธุรกิจต่อเน่ืองกบัธุรกิจโรงไฟฟ้า 
ขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ 
- APU เพ่ิงเร่ิมมีผลการด าเนินงาน และมีส่วนของผูถื้อหุน้นอ้ย  
- มีความเส่ียงจากสญัญาเช่าเคร่ืองจกัร และขายไฟฟ้า 6-20 MW กบัทางพม่า  
- มีความเส่ียงจากการอาจไม่ไดรั้บสมัปทานขายไฟฟ้า (PPA) ระยะเวลา 30 ปี กบัรัฐบาลพม่า 
- มีความเส่ียงจากการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิต 150 -200 MW 
- มีความเส่ียงจากการมิไดมี้การตรวจสอบขอ้มูลทางกฎหมายท่ีประเทศพม่า 
- มีความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจทียงัไม่มีประสบการณ์ 
- มีความเส่ียงจากการมิไดถื้อหุน้แบบเบ็ดเสร็จ 100% 
ขอ้ดีของการไม่เขา้ท ารายการ 
- บริษทัฯ จะมีเงินสดคงเหลือ 340 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการลงทุน 
- บริษทัฯ จะไม่มีความเส่ียงจากสญัญาเช่าเคร่ืองจกัร และขายไฟฟ้า 6-20 MW กบัทางพม่า 
- บริษทัฯ จะไม่มีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
- บริษทัฯ จะไม่มีความเส่ียงจากการอาจไม่ไดรั้บสญัญาสมัปทานการขายไฟฟ้า ก าลงัการผลิต 150 – 200 MW 
ขอ้ดอ้ยของการไม่เขา้ท ารายการ 
- บริษทัฯ จะเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
- บริษทัฯ ตอ้งใชเ้วลาในการพิจารณาลงทุนโครงการพลงังานอ่ืนๆ ต่อไป 
ขอ้ดีของการท ารายการกบับุคลท่ีเก่ียวโยง 
- APU เป็นบริษทัเอกชนไทยรายแรกท่ีร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติท่ีพม่า 
ขอ้ดอ้ยของการท ารายการกบับุคลท่ีเก่ียวโยง 
- การท ารายเก่ียวโยง หากไม่ด าเนินการใหโ้ปร่งใส่ จะเป็นประเด็นท่ีท าใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยมีความกงัวล 
ขอ้ดีของการท ารายการกบับุคคลภายนอก (ท่ีไม่เก่ียวโยง) 
- ผูถื้อหุน้รายยอ่ยจะมีมุมมองดีกวา่การท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง 
- ขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)  
ขอ้ดอ้ยของการท ารายการกบับุคคลภายนอก (ท่ีไม่เก่ียวโยง) 
- บริษทัฯ อาจไม่สามารถหาโครงการ หรือบริษทัอ่ืนท่ีลงทุนในโครงการลกัษณะเดียวกบั APU ในพม่าได ้
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เม่ือพิจารณาขอ้ดี และขอ้เสียขา้งตน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์
ท่ีดีท่ีจะท าให้บริษทัฯ มีธุรกิจดา้นพลงังาน และมีโอกาสไดรั้บโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัฯ มีผล
การด าเ นินงานท่ี ดีและมั่นคง แต่ เ น่ืองจากยัง มีความไม่ชัด เจนเ ก่ียวกับโครงการดังกล่าว จึงมีความเ ส่ียงใน 
หลายด้าน โดยเฉพาะความเส่ียงจากการอาจไม่ไดรั้บสัญญาสัมปทานการขายไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิต 
150 -200 MW ดงันั้น ทีป่รึกษำทำงกำรเงนิอสิระจงึสรุปว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์และรำยกำรเกี่ยวโยงในคร้ังนี้
ไม่สมเหตุสมผล 

ในเร่ืองความเหมาะสมของราคาท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของหุน้ APU โดยวธีิมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด ซ่ึงไดร้ะหวา่ง 35.20 - 35.42 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นมูลค่าบริษทัระหวา่ง 119.67 – 120.44
ลา้นบาท ดงันั้น รำคำซื้อหุ้น APU ที ่100 บำทต่อหุ้น หรือมูลค่ำเท่ำกบั 255-340 ล้ำนบำท โดยแบ่งกำรช ำระเงนิเป็น 2 งวด
คอื งวดแรกจ ำนวน 187.50-250 บำทนั้นไม่เหมำะสม และงวดทีส่อง จ ำนวน 67.50-90 ล้ำนบำท ส ำหรับสัดส่วนกำรถือหุ้น 
75%-100% ของจ ำนวนหุ้นทีช่ ำระแล้วนั้น ไม่เหมำะสมเน่ืองจาก หากพิจารณามูลค่าแต่ละส่วนของเง่ือนไขการช าระเงิน
ตามสญัญา SPA ซ่ึงแบ่งการช าระเงินออกเป็น 2 งวด สูงกวา่มูลค่ายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ กล่าวคือ  

งวดท่ี 1 จ านวน 187.5 - 250 ลา้นบาทนั้นไม่เหมาะสม เน่ืองจากสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของ APU ท่ีประเมินโดยวธีิ
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (DCF) ซ่ึงอยูร่ะหวา่ง 90.33 – 120.44 ลา้นบาท เน่ืองจากวธีิ DCF ค านวณโดยอา้งอิง
จากสมมติฐานประมาณการทางการเงินในอนาคตของ APU เพียง 2 ปี ตามสญัญาใหเ้ช่าเคร่ืองจกัรและขายไฟฟ้า 6-20 MW 
และรายไดจ้ากการก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย (Substation)  เท่านั้น โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมิไดน้ ามูลค่าโครงการ
โรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิต 150 -200 MW มาพิจารณาค านวณมูลค่าหุน้ APU เน่ืองจากมีความไม่แน่นอน และไม่ชดัเจนวา่จะ
ไดส้ญัญา PPA หรือไม่ 

งวดท่ี 2 จ านวน 67.50-90.00 ลา้นบาทนั้นไม่เหมาะสม เป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้ (Premium)ส าหรับโอกาสในการ
ไดล้งทุนในโรงไฟฟ้าก าลงัการผลิต 150 -200 MW(เฟส 2) อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนั โครงการเฟส 2 ยงัไม่มีความชดัเจน 
และยงัไม่แน่นอนวา่ APU จะไดส้ญัญา PPA หรือไม่ จึงไม่สามารถประเมินมูลค่าโครงการดงักล่าวได ้

ผูถื้อหุน้ควรจะศึกษาขอ้มูลในเอกสารต่างๆ ท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี เพ่ือใชป้ระกอบการ
พิจารณาในการตดัสินใจส าหรับการลงมติ ซ่ึงการพิจารณาอนุมติัการรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ และรายการท่ีเก่ียวโยง
ดงักล่าว ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจและการตดัสินใจของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 
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เอกสารแนบ 1 
ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการด าเนินการงาน 
บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

  
1. ข้อมูลเบือ้งต้น 
ช่ือบริษทั : บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“UPA” หรือ “บริษทัฯ”) 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่    : เลขที่ 1 อำคำรคิวเฮ้ำส์ ลมุพินี ชัน้ท่ี 16 ห้องเลขที่ 1603 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ  
   เขตสาทร กทม. 10120 
โทรศพัท ์ :  0-2677-7151-4 
โทรสาร : 0-2677-7155  
ประเภทธุรกิจ : พฒันาและจ าหน่ายโปรแกรมเกมส์ และพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
เลขทะเบียนบริษทั : 0107552000120    
เวบ็ไซต ์ : http://www.unitedpowerofasia.com  
ทุนจดทะเบียน : 3,475,000,000.00 บาท 
ทุนท่ีช าระแลว้ : 3,335,000,000.00 บาท 
จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ :      6,670,000,000 หุน้ (ราคาพาร์ 0.50 บาทต่อหุน้) 
 
2. ข้อมูลการประกอบธุรกจิ 
2.1 ประวตัคิวามเป็นมา 

บริษทัไซเบอร์แพลนเน็ตอินเตอร์แอคทีฟจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เร่ิมก่อตั้งข้ึนในปี 2543 ดว้ยทุนจดทะเบียน 
1,000.000 บาท โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการประกอบธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์เกมเพ่ือจ าหน่ายและการรับจา้งพฒันา
ซอฟตแ์วร์เกมใหแ้ก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “CyberPlanet Interactive” โดยในระยะเร่ิมตน้
ของการด าเนินธุรกิจบริษทัฯมุ่งเนน้การพฒันาซอฟตแ์วร์เกมส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (“เกมคอมพิวเตอร์”) 
หลงัจากนั้นไดข้ยายขอบเขตการท าธุรกิจไปสู่การพฒันาซอฟตแ์วร์เกมส าหรับโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและการพฒันา ซอฟตแ์วร์
เกมส าหรับเคร่ืองเล่นเกมคอนโซล (Console game) 

ปี 2547 บริษทัฯไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปี 
ปี 2551 บริษทัฯไดรั้บอนุญาตอยา่งเป็นทางการจาก Nintendo Co.,Ltd (“นินเทนโด”) ประเทศญ่ีปุ่นใหส้ามารถ

พฒันาและจ าหน่ายซอฟตแ์วร์เกมคอนโซลส าหรับเคร่ืองเล่นเกม Nintendo Wii และเคร่ืองเล่นเกมพกพา Nintendo DS ซ่ึง
ในขณะนั้นถือวา่เป็นผูป้ระกอบการไทยรายเดียวท่ีไดรั้บสิทธิดงักล่าว 

ปี 2552 บริษทัฯยงัไดรั้บอนุญาตจากโซน่ีใหผ้ลิตเกมบนเคร่ืองเล่นPlaystationและ PSP 
ปี 2553 ไดรั้บอนุญาตจากไมโครซอฟตใ์หผ้ลิตเกมบนเคร่ืองเล่น XBOX ดว้ยเช่นกนั 
ปี 2556 กลุ่มบริษทัฯขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยบริษทัฯไดซ้ื้อท่ีดินน ามาพฒันาและจดัสรรแบ่ง

ขายเป็นแปลงท่ีอ าเภอปากช่องจงัหวดันครราชสีมา (“เขาใหญ่”) การซ้ือท่ีดินดงักล่าวเพ่ือน ามาจดัสรรแบ่งขายเป็นธุรกิจท่ีมี
ศักยภาพและสามารถสร้างผลก าไรให้กับบริษัทฯในอนาคตได้และในอนาคตกลุ่มบริษัทฯยงัคงมีการพฒันาธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพยใ์นรูปแบบต่างๆเช่นอาคารสูงบา้นจดัสรรและคอนโดมิเนียมเป็นตน้บริษทัฯไดเ้พ่ิมผลิตภณัฑแ์ละบริการ
ใหม่ Sale and Leaseback โดยการลงทุนซ้ือและใหเ้ช่ากลบั 
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ปี 2557 จากการท่ีบริษทัฯ ขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯ ไดล้งทุน
ในหุน้สามญัของบริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 49.50 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 98.00) มีผลท าใหบ้ริษทั
ดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั เป็นเจา้ของโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ เป็นหอ้งชุดเพ่ือขาย
จ านวน 40 หอ้ง 

ในเดือนมิถุนายน 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมบางส่วน จ านวน 102.95 ลา้นหุน้ 
และ ในเดือนกนัยายน 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั จ านวน 457.02 ลา้นหุน้ ในราคา
หุน้ละ 0.85 บาท ซ่ึงจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2557 และเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2557 
ตามล าดบั 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน
เพื่อออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั(Private Placement) จ านวนไม่เกิน 5,550,000,000 หุน้ และ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ(CYBER –W1) จ านวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย 
รวมทั้งการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิดงักล่าวจ านวนไม่เกิน 280,000,000 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้(Right Offering) 

ในเดือนธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั จ านวน 3,570 ลา้นหุน้ ซ่ึงจด
ทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ประชุมเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงช่ือของ
บริษทัฯ จากเดิม บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั (มหาชน) หรือ CYBER เป็น บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ 
ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (United Power of Asia Public Company Limited) หรือ UPA 

 
2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

การพฒันาซอฟตแ์วร์เกมเพ่ือจ าหน่าย กลุ่มบริษทัฯจะเป็นผูอ้อกแบบเน้ือหา พฒันาโปรแกรมเกม ออกแบบ
แอนิเมชนั และคอมพิวเตอร์ กราฟฟิค พร้อมทั้งสร้างเสียงและดนตรีประกอบภายในเกม รวมทั้งการทดสอบแกไ้ข
จุดบกพร่องของซอฟตแ์วร์เกม จากนั้นจึงจดัจ าหน่ายผา่นบริษทัฯ โดยลิขสิทธ์ิในซอฟตแ์วร์เกมจะเป็นของกลุ่มบริษทัฯ
ส าหรับการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมในลกัษณะการรับจา้งพฒันา จะแตกต่างจากการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมเพ่ือจ าหน่าย ตรงท่ีผู ้
วา่จา้งจะเป็นผูอ้อกแบบเน้ือหาของเกม และลิขสิทธ์ิในซอฟตแ์วร์เกมจะเป็นของลูกคา้ 

ปัจจุบนับริษทัฯไดรั้บอนุญาตอยา่งเป็นทางการจาก Nintendo Co.,Ltd (“นินเทนโด”) ประเทศญ่ีปุ่นใหส้ามารถ
พฒันาและจ าหน่ายซอฟตแ์วร์เกมคอนโซลส าหรับเคร่ืองเล่นเกม Nintendo Wii และเคร่ืองเล่นเกมพกพา Nintendo DS ซ่ึง
ในขณะนั้นถือวา่เป็นผูป้ระกอบการไทยรายเดียวท่ีไดรั้บสิทธิดงักล่าวอีกทั้งในปี 2552 บริษทัฯยงัไดรั้บอนุญาตจากโซน่ีให้
ผลิตเกมบนเคร่ืองเล่นPlaystationและ PSP และในปี 2553 ไดรั้บอนุญาตจากไมโครซอฟตใ์หผ้ลิตเกมบนเคร่ืองเล่น XBOX 
ดว้ยเช่นกนั 

ต่อมาบริษทัฯขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพยโ์ดยบริษทัฯไดซ้ื้อท่ีดินน ามาพฒันาและจดัสรรแบ่งขายเป็น
แปลงท่ีอ าเภอปากช่องจงัหวดันครราชสีมา(“เขาใหญ่”)การซ้ือท่ีดินดงักล่าวเพ่ือน ามาจดัสรรแบ่งขายเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ
และสามารถสร้างผลก าไรใหก้บับริษทัฯในอนาคตไดแ้ละในอนาคตกลุ่มบริษทัฯยงัคงมีการพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์น
รูปแบบต่างๆเช่นอาคารสูงบา้นจดัสรรและคอนโดมิเนียมเป็นตน้ 
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โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัฯ 

 
 
โครงสร้างรายได ้

โครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทัสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่มธุรกิจ โดยสดัส่วนรายไดแ้ต่ละกลุ่มธุรกิจ ระหวา่งปี 2555- 
2557 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

รายไดข้องกลุ่มบริษทั 
2555 2556 2557 

31 มี.ค. 2558 
(งบทดลอง) 

ลา้นบาท % ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง - - - - 6.73 48.70% 6.52 88.10% 
รายไดจ้ากการบริการ 0.37 9.66% - - - 0.00% - - 
รายไดจ้ากสถาบนัพฒันาทกัษะเดก็  1.97 51.44% 0.45 0.45 0.03 0.22% - - 
รายไดจ้ากการขาย 1.28 33.42% 0.13 0.13 0.01 0.07% - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

- - 2.23 2.23 - 0.00% - - 

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี - 0.00% - - 1.29 9.33% - - 
ดอกเบ้ียรับ - 0.00% - - 5.66 40.96% - - 
รายไดอ่ื้นๆ 0.21 5.48% 0.74 0.74 0.1 0.72% 0.87 11.90% 
รายได้รวม 3.83 100.00% 3.55 3.55 13.8 100.00% 7.4 100.00% 

ท่ีมา : บริษทัฯ  
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3. ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ 
3.1 ผู้ถือหุ้น  

กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ขอ้มูลวนัท่ี 24 กรกฏาคม 2558 
 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ สดัส่วน 
1. นายอุปกิต ปาจรียางกรู 1,670,000,000 25.04% 
2. SHINE WEALTH HOLDINGS LIMITED 1,070,000,000 16.04% 
3. นายธนน รุ่งธนเกียรติ 308,856,500 4.63% 
4. Good Resources Holdings Limited 250,000,000 3.75% 
5. นายสมชาย คล่องประมง 250,000,000 3.75% 
6. นายสมศกัด์ิ รังสิวฒันศกัด์ิ 230,300,000 3.45% 
7. นายยรรยง พนัธ์ุวงศก์ล่อม 215,172,500 3.23% 
8. น.ส.วราภรณ์ พนัธ์ุวงศก์ล่อม 138,765,500 2.08% 
9. นายประสิทธ์ิ จงอศัญากลุ 102,654,400 1.54% 
10. นายวเิชียร เอ้ือสงวนกลุ 100,000,000 1.50% 

 รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 4,335,748,900 65.00% 
 อ่ืนๆ  2,334,251,100 35.00% 
 รวม 6,670,000,000 100.00% 

ท่ีมา : ทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทัฯจากเวบ็ไซท์ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 
3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ 

รายช่ือคณะกรรมการของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 22 กรกฏาคม 2558 
ช่ือ ต าแหน่ง 

นาย ติรวฒัน์ สุจริตกลุ ประธานกรรมการบริษทั/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นาย นพพล มิลินทางกรู ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการ 
นาย กวนิ เฉลิมโรจน ์ กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการ 
นาย สมนึก เจตน์จิราวฒัน ์ กรรมการ 
นาย วนัชยั อ ่าพ่ึงอาตม ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายติรวฒัน์ สุจริตกลุ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
นาย เทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
นาย เกียรติศกัด์ิ เกียรติโชคววิฒัน ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

ท่ีมา : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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4. สรุปรายการส าคญัในงบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 

รายการ 
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 

 ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

 
สินทรัพย์ 

        

สินทรัพย์หมุนเวยีน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.67 33.73 2,251.53 3,144.71 

เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากประจ า -  1.27 1.30 1.30 

ลูกหน้ีการคา้ลูกหน้ีอ่ืน 6.34 2.36 11.30 9.82 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 6.07 0.48 0.04 238.23 

มูลค่างานท่ีเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ - - - 1.84 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ -  132.62 228.66  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7.69 58.08 72.45 57.81 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 25.06  - -  - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 45.83 228.55 2,565.28 3,453.71 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน -  -  -  1.40 

เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจ า 1.24 -  -  - 
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  20.00 17.00 14.59 26.62 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 89.57 49.59 0.20 0.75 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี -  -  0.97 0.97 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 0.57 36.36 0.26 1.40 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 111.39 102.95 16.02 29.73 

รวมสินทรัพย์ 157.22 331.51 2,581.29 3,483.44 

 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น        
หนีสิ้นหมุนเวยีน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน 

23.38 30.47 16.55  16.54 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10.66 9.24 86.81  36.13 
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

0.34 0.37 0.10 56.51 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8.06 -  -  - 
เงินกูย้มืผิดนดัช าระหน้ี 6.89 -  -  - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3.03 2.82 3.53 3.90 
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ี
ถือไวเ้พื่อขาย 

25.29 -  -  - 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 77.64 42.91 106.99 113.09 
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รายการ 
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 

 ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 0.47 0.10 -  - 
เงินกูย้มืระยะยาว -  -  43.94 - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี -  -  0.97 0.97 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 0.90 0.78 0.22 0.26 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ - - - 0.36 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1.37 0.87 45.13 1.58 

รวมหนีสิ้น 79.01 43.78 152.12 114.68 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       

 

ทุนจดทะเบียน 140.00 280.00 2,345.00 3,475.00 
ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 140.00 280.00 2,345.00 3,335.00 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 91.02 225.72 365.95 336.22 
ก าไรสะสม        
จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 0.77 0.77 0.77 -303.90 
ยงัไม่จดัสรร (153.58) (218.76) (283.39)  
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 78.20 287.73 2,428.33 3,368.09 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ย 

-  -  0.85 0.68 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 78.20 287.73 2,429.17 3,368.76 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 157.22 331.51 2,581.29 3,483.44 
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งบก าไรขาดทุน 

รายการ 
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 

 ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

รายได้         

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง -  - 6.73  6.52 
รายไดจ้ากการให้บริการ 0.37 - -  - 
รายไดจ้ากสถาบนัเสริมทกัษะ 1.97 0.45 0.03 - 
รายไดจ้ากการขาย 1.28 0.13 0.01 - 
รายไดอ่ื้น        
   ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือ
ไวเ้พื่อขาย 

 - 2.23  - - 

   ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี -  -  1.29 - 
   ดอกเบ้ียรับ -  -  5.66 - 
   อ่ืนๆ 0.21 0.74 0.09 0.87 
รวมรายได้ 3.83 3.55 13.82 7.40 

 
ค่าใช้จ่าย 

       

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 12.84 13.22 1.52 - 
ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้าง -  -  5.35 6.12 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 3.97 1.26  - 2.35 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 21.25 12.84 21.04 18.10 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 4.86 1.45 0.30 1.39 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  13.71 -  -  - 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  33.00 46.15 - 

   อ่ืนๆ -  2.51 1.51 - 
รวมค่าใช้จ่าย 56.63 64.28 75.87 27.96 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงินได้ (52.79) (60.73) (62.05) (20.56) 
ตน้ทุนทางการเงิน (4.37) (4.44) (2.65) (0.11) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ (57.16) (65.17) (64.70) (20.68) 

ภาษีเงินได ้ -  -  -  - 

ก าไรสุทธิส าหรับปี (57.16) (65.17) (64.70) (20.68) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (57.16) (65.17) (64.70) (20.68) 

ก าไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น) (0.20) (0.15) (0.08) (0.003) 

  
  
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 หนา้ 8 

 
 
 งบกระแสเงินสด 

รายการ 
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 

 ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (20.20) (198.33) (93.85)  (67.53) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 0.34 (8.73) 25.47 (12.02) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 18.35 240.13 2,286.17 972.72 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)
สุทธิ 

(1.50) 33.07 2,217.80 893.18 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี 2.17 0.67 33.73 2,251.53 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 0.67 33.73 2,251.53 3,144.71 

 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั  

 อตัราส่วนทางการเงนิ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.59 5.33 23.98 30.54 
อตัราก าไรขั้นตน้ (254.69)% (2,175.19)% (1.46)% 6% 
อตัราก าไรสุทธิ (1,491.96)% (1,837.28)% (467.63)% (277.21)% 
อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น (53.53)% (35.62)% (4.76)% (4.33) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (30.18)% (24.85)% (4.26)% (4.06)% 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 1.01 0.15 0.06 0.03 

 

 
5. ค าอธิบายฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 
5.1 ผลการด าเนินงาน 

5.1.1 รายได ้
ปี 2556 บริษทัฯ มีรายไดร้วม 3.55 ลา้นบาท ลดลง 0.28 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 7.41 จากปี 2555 

ประกอบดว้ยรายการท่ีส าคญัดงัตอ่ไปน้ี  
- รายไดจ้ากการใหบ้ริการในปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ ไดห้ยดุการใหบ้ริการการพฒันาซอฟตแ์วร์ลง และก าลงัอยู่

ระหวา่งการเจรจาดา้นความร่วมมือทางธุรกิจกบับริษทัหลายแห่งไม่วา่จะเป็นดา้นการพฒันาร่วม หรือการจ าหน่าย
ซอฟตแ์วร์เกมออกไป จึงท าใหบ้ริษทัฯ ไม่มีรายไดใ้นส่วนน้ีนบัตั้งแต่ปี 2556 ซ่ึงจากเดิมเม่ือปี 2555 เคยมีรายไดอ้ยูท่ี่ 0.37 
ลา้นบาท 

- รายไดจ้ากสถาบนัเสริมทกัษะจ านวน 0.45 ลา้นบาท ลดลง 1.52 ลา้นบาท หรือร้อยละ 77.71 เม่ือเทียบกบังวดปี 
2555 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯไดท้ยอยขายแฟรนไชส์สถาบนัเสริมทกัษะ ซ่ึงไดเ้ปิดในระหวา่งปี 2554-2555 ออกไปใหก้บัผูท่ี้
สนใจจึงท าใหร้ายไดใ้นส่วนน้ีมีแนวโนมลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

- รายไดจ้ากการขายจ านวน 0.13 ลา้นบาท ลดลง 1.15 ลา้นบาท หรือร้อยละ 89.76 เม่ือเทียบกบังวดปี 2555 
เน่ืองจากการจ าหน่ายเคร่ืองเล่นคอมพิวเตอร์พกพาใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บสิทธิในการเปิดสถาบนัจีเนียส แพลนเน็ต หรือแฟรนไชส์
ซี (Franchisee) มีจ านวนลดลง 
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- รายไดอ่ื้น ในปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีรายไดจ้ากก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย มี
มูลค่าเท่ากบั 2.23 ลา้นบาท ซ่ึงในงวดปี 2555 ไม่มีรายการน้ีเกิดข้ึน 

ปี 2557 บริษทัฯ มีรายไดร้วม 13.82 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 10.27 ลา้นบาท หรือร้อยละ 289.63 จากปี 2556 
ประกอบดว้ยรายการท่ีส าคญัดงัตอ่ไปน้ี  

- ส าหรับปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมมีรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละรับเหมาก่อสร้าง จึง
ท าใหบ้ริษทัฯ มีรายไดใ้นส่วนน้ีเพ่ิมข้ึน 6.73 ลา้นบาท ซ่ึงในงวดปี 2556 ไม่มีรายการน้ีเกิดข้ึน โดยรายไดส่้วนน้ีเป็นรายได้
ท่ีรับรู้รายไดมู้ลค่าตามสญัญาท่ียงัไม่เรียกเก็บจากลูกคา้ 

- รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับจ านวน 5.66 ลา้นบาท ซ่ึงในงวดปี 2556 ไม่มีรายการน้ี เน่ืองจากวนัท่ี 20 สิงหาคม 2556  
บริษทัฯไดท้ าบนัทึกความเขา้ใจกบับริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือซ้ือท่ีดินพร้อมอาคารในโครงการหน่ึง โดยจะเจรจาตกลงใน
ขอ้ก าหนด เง่ือนไขและราคากนั ภายใน 180 วนันบัจากวนัท่ีท าบนัทึกน้ี อยา่งไรก็ตาม หากไม่มีการซ้ือขายท่ีดินพร้อม
อาคารในโครงการตามบนัทึกดงักล่าว  ใหผู้จ้ะขายคืนเงินมดัจ าพร้อมดอกเบ้ียแก่บริษทัฯ ซ่ึงต่อมาไม่มีการซ้ือขายท่ีดิน
ดงักล่าว จึงท าใหบ้ริษทัฯไดรั้บดอกเบ้ียรับตามสญัญาท่ีระบุไวใ้นปี 2557 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯ มีรายไดร้วม 7.40 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7.38 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยรายการท่ีส าคญัดงัตอ่ไปน้ี  

- ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้รายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพยแ์ละรับเหมาก่อสร้างท่ีเพ่ิมมากข้ึน จากการพฒันาดา้นรับเหมาก่อสร้างในปี 2557 ท่ีผา่นมา จึงท าใหบ้ริษทัฯ 
มีรายไดใ้นส่วนน้ีเพ่ิมข้ึน 6.52 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2557 ท่ียงัไม่มีรายการน้ีเกิดข้ึน  

 
5.1.2 ตน้ทุนในการขายและการใหบ้ริการ 
ปี 2556 ตน้ทุนในการขายและการใหบ้ริการจ านวน 13.22 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.38 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

2.96 จากปี 2555 โดยเป็นตน้ทุนท่ีเกิดจากการตดัจ าหน่ายบญัชีการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนธุรกิจสถาบนัพฒันา
ทกัษะส าหรับเด็ก และตน้ทุนจากการจ าหน่ายคอมพิวเตอร์พกพาใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บสิทธิในการเปิดสถาบนั จีเนียส แพลนเน็ต 

ปี 2557 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายและการใหบ้ริการจ านวน 1.52 ลา้นบาท ลดลง 11.70 ลา้นบาท หรือร้อยละ 88.50 
เม่ือเทียบกบังวดปี 2556 เน่ืองจาก ในปี 2557 บริษทัไม่มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการเกิดข้ึนแลว้ แต่ยงัมีตน้ทุนท่ี
เกิดจากการตดัจ าหน่ายบญัชีการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนคา้งอยู ่จึงท าใหมี้รายการน้ีเกิดข้ึน 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ไม่มีรายการเกิดข้ึน เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
ซ่ึงมีมูลค่ารายการเกิดข้ึน 0.70 ลา้นบาท 

 
5.1.3 ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้าง 
ปี 2557 บริษทัฯ มีตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้างจ านวน 5.35 ลา้นบาท จากเดิมเม่ือปี 2556 ไม่มีรายการน้ีเกิดข้ึน

เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละรับเหมาก่อสร้าง 
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯ มีตน้ทุนจากการรับเหมาเป็นมูลค่า 6.12 ลา้นบาท โดยเม่ือ

เทียบกบัณ เวลาเดียวกนัในปี 2557 บริษทัฯ ยงัไม่มีตน้ทุนดา้นน้ีเกิดข้ึน เน่ืองจากยงัไม่เร่ิมประกอบธุรกิจดา้นรับเหมา
ก่อสร้าง 

 
5.1.4 ค่าใชจ่้ายในการขาย 
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ปี 2556 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1.26 ลา้นบาท ลดลง 2.72 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 68.39 
จากปี 2555 โดยค่าใชจ่้ายในการขายของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายหลกั 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนพนกังานฝ่าย
ขาย ค่านายหนา้และค่าคอมมิชชัน่ ค่าประชาสมัพนัธ์ และค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ซ่ึงการลดลงของค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหารนั้นจะแปรตามตามรายไดท่ี้ลดลงไปจากปี  2555 
 ปี2557 บริษทัฯ ไม่มีค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมเติมเน่ืองจากบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการเร่ิมด าเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
และจะทยอยลดบทบาทของกลุ่มธุรกิจเดิม จึงไม่มีค่าใชจ่้ายในการขาย 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึน 2.35 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัไตร
มาสเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงยงัไม่เกิดรายการน้ีข้ึน โดยการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึนตามรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนจากงวด
เดียวกนัในปีท่ีมา   

 
5.1.5 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
ปี 2556 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 12.84 ลา้นบาท ลดลง 8.41 ลา้นบาท หรือร้อยละ 39.56 เม่ือ

เทียบกบัปี 2555 ส่วนใหญ่เกิดจากจ านวนพนกังานท่ีลดลง และค่าใชจ่้ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯก็ลดลงเป็นจ านวนมาก 
โดยค่าใชจ่้ายบริหารท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็นการจา้งงานจากหน่วยงานภายนอก 

ปี 2557 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 21.04 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8.20 ลา้นบาท หรือร้อยละ 63.84 เม่ือ
เทียบกบัปี 2556 เน่ืองจาก เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของค่าปรึกษาต่างๆ ท่ีจา้งบุคคลภายนอก ซ่ึงมีความจ าเป็นส าหรับการเพ่ิม
ทุนแบบบุคคลภายในวงจ ากดั 2 คร้ังของบริษทั 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 18.10 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 
13.75 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.16 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยเพ่ิมจากค่าใชจ่้ายประเภทเงินเดือนและค่าจา้ง
ท่ีปรึกษา ท่ีบริษทัฯ วา่จา้งใหศึ้กษาความเป็นไปไดข้องุรกิจของโครงการต่างๆ 

 
5.1.6  ความสามารถในการท าก าไร 

 อตัราก าไร 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 มนีาคม 2558 
อตัราก าไรขั้นตน้ (254.69)% (2,175.19)% (1.46)% 6% 
อตัราก าไรสุทธิ (1,491.96)% (1,835.77)% (468.12)% (277.21)% 

 
ปี 2556 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีลดลงจากปี 2555  เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในอุตสาหกรรมเกมมี

การเปล่ียนแปลงไป โดยเร่ิมหนัไปยงัเกมบนอุปกรณ์พกพา อาทิ มือถือและแทป็เลต็พีซี รวมถึงเกมบนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กซ่ึงส่งผลใหร้ายไดจ้ากเกมคอนโซลของบริษทัฯลดลง เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของตลาด 

ปี 2557 บริษทัฯ มีอตัราการท าก าไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมลดการใหบ้ริการใน
อุตสาหกรรมเกมบนพีซี และไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ซ่ึงในปี 2557 เร่ิมรับรู้รายไดจ้ากส่วนดงักล่าวแลว้ 
จึงท าใหมี้อตัราส่วนในการท าก าไรดีข้ึน  
 งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัในปีก่อนหนา้  
เน่ืองจาก ในงบรายไตรมาส ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีรายไดจ้ากการด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา่ค่าใชจ่้าย  
 
5.2 ฐานะทางการเงนิ 

5.2.1 สินทรัพย ์
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 ณ ส้ินปี 2556 บริษทัฯมีสินทรัพยร์วม 331.51 ลา้นบาท โดยเป็นการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยห์มุนเวียน 182.73 ลา้น
บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 398.72 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2555  ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
37.07 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4,939.69 จากปี 2555  ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย  ์เพ่ิมข้ึนจ านวน 132.62 ลา้นบาท จาก
เดิมท่ีไม่มีรายการน้ีในปี 2555  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 50.39 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 655.03 และเป็นการลดลง
ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 8.43 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 7.57 ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
35.79 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6,298.74 จากปี 2555 โดยการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนเพ่ือน าเงินไปลงทุนยงัธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์โดยจะมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจท่ีสามารถสร้างผลก าไรได้ใน
ระยะเวลาไม่นานนกั เช่น การลงทุนด าเนินโครงการจดัสรรท่ีดินเพ่ือขายบริเวณอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมาจ านวน 
5 แปลง ซ่ึงปัจจุบนัมียอดจองผ่านตวัแทนจ าหน่ายแลว้ประมาณร้อยละ 20 และคาดวา่จะสามารถเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากการ
จ าหน่ายท่ีดินไดภ้ายในไตรมาส 1 ต่อไตรมาส 2 ของปี 2557 
 ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯมีสินทรัพยร์วม 2,581.29 ลา้นบาท โดยเป็นการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยห์มุนเวียน 2,336.72 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1,022.39 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2556  ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 2,217.80 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6,574.25 ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์เพ่ิมข้ึนจ านวน 96.03 ลา้นบาท หรือร้อย
ละ 72.41 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 14.38 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.75 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2556   และเป็นการ
ลดลงของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 86.94 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 84.44 ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนอ่ืน 36.10 ลา้นบาท หรือร้อยละ 99.29 จากปี 2556  โดยการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนเพื่อน าเงินไปลงทุน โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่ โดยโครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่ เป็นห้องชุดเพ่ือขายซ่ึง
เป็นไปตามแนวทางการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และบริษทัฯ มีแผนการลงทุนในธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
พลังงาน และพลังงานทางเลือกเช่นพลังงานชีวมวล พลังงานไอน ้ า พลังงานความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ และ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพย ์รวมจ านวน 3,483.44 ลา้นบาท เปล่ียนแปลง
เพ่ิมข้ึนจ านวน 902.15 ลา้นบาทนบัจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนจากกระแสเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ซ่ึงเป็นเงินรับค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 893.19 ลา้นบาทและการเพ่ิมข้ึนของอาคารและอุปกรณ์ (ค่า
ตกแต่งอาคารส านกังานแห่งใหม่และรถยนตร์) จ านวน 12.03 ลา้นบาท 
  

5.2.2 หน้ีสิน 
ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมีหน้ีสินรวม 43.78 ลา้นบาท ลดลง 35.23 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 44.59 จาก ณ ส้ินปี 

2555 โดยเป็นการลดลงของหน้ีสินหมุนเวียน 34.74 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 44.74 ส่วนใหญ่จากการเพ่ิมข้ึนของโดย
ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ านวน 7.10 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
30.35 จากส้ินปี 2555 เป็นการลดลงของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายจ านวน 25.29 
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯได้มีการช าระคืนหน้ีในส่วนน้ีแก้เจา้หน้ีทั้งหมด เป็นการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั จ านวน 8.06 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ มีการช าระเงินกูส่้วนน้ีทั้งหมด และเป็นการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
0.50 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 34.14จากปี 2555 

ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯมีหน้ีสินรวม 152.12 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 108.34 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 247.46 จากส้ิน
ปี 2556 โดยเป็นการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินหมุนเวียน 64.09 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 149.36 โดยส่วนใหญ่มาจากการ
เพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 77.58  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 839.88  เป็นการลดลงของเงิน
เบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จ านวน 13.92 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 45.68  และเป็นการเพ่ิมข้ึน
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ของหน้ีสินไม่หมุนเวยีน จ านวน 44.25 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5,056.34 ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้มืระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน  43.94 ลา้นบาท โดยปีก่อนหนา้ไม่มีรายการน้ีเกิดข้ึน วงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง(ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย)์ ของบริษทัยอ่ย 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 114.68 ลา้นบาท เปล่ียนแปลงลดลงจ านวน 
37.44 ลา้นบาทนบัจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 50.68 ลา้นบาท ซ่ึง
รายละเอียดการลดลงของเจา้หน้ีการคา้มาจากการลดลงของเจา้หน้ีอ่ืนท่ีเกิดจากกิจการอ่ืน โดยลดลง 55.56 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 95.61 นบัจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 
5.2.3 ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ณ ส้ินปี 2556 บริษทัฯมีส่วนของผูถื้อหุ้น 287.73 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 209.53 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 267.93 

จาก ณ ส้ินปี 2555 เป็นผลมากจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 140.00 ลา้นบาท เป็น 280 ลา้นบาท 
ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯมีส่วนของผูถื้อหุ้น 2,429.17 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2,141.44 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

744.26 จาก ณ ส้ินปี 2556 เป็นผลมากจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 280.00 ลา้นบาท เป็น 2,345.00 ลา้นบาท เพื่อน า
เงินไปลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจพลงังาน และพลงังานทางเลือกเช่นพลงังานชีว
มวล พลงังานไอน ้ า พลงังานความร้อน พลงังานแสงอาทิตย ์และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ เป็นตน้ 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯมีส่วนของผูถื้อหุน้ 3,368.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 939.59 ลา้น
บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 38.68 จาก ณ ส้ินปี 2557 เป็นผลมาจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,345.00 ลา้นบาท เป็น 
3,475.00 ลา้นบาท โดยช าระแลว้จ านวน 3,335.00 ลา้นบาท คิดเป็นหุน้สามญัจ านวน 6,670 ลา้นหุน้ ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาทกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2558 

 
5.2.4 สภาพคล่อง 
ณ ส้ินปี 2556 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน 33.07 ลา้นบาท จากปีก่อน โดยเป็นการลดลงของกระแสเงิน

สดจากกิจกรรมด าเนินงานและกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 198.33 และ 8.73 ลา้นบาท ตามล าดบั การเพ่ิมข้ึนของ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 240.13 ลา้นบาท  
 ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน 2,217.80 ลา้นบาท จากปีก่อน โดยเป็นการลดลงของกระแส
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 93.85 ลา้นบาท การเพ่ิมข้ึนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน 25.47 และ 2,286.17 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558  บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน 893.18 ลา้นบาท จากปีก่อน โดย
เป็นการลดลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานและกิจกรรมลงทุน 67.53 และ 12.02 ลา้นบาท ตามล าดบั และการ
เพ่ิมข้ึนของกระแสเงินสดจากจากกิจกรรมจดัหาเงิน 972.72 ลา้นบาท 
 
6. ภาวะการณ์แข่งขนัและแนวโน้มอตุสาหกรรม 

เน่ืองจากปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในอุตสาหกรรมเกมมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตเป็นอยา่งมาก กลุ่ม
บริษทัจึงลดบทบาทในการท าการพฒันาเกมส าหรับเคร่ืองเล่นเกมคอนโซล และคอมพิวเตอร์(ออฟไลน์)ลง  ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ 
ได้เล็งเห็นว่าธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นปัจจุบันมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามความต้องการท่ีอยู่อาศัย
โดยเฉพาะในเขตธุรกิจชั้นในของกรุงเทพฯและเขตเมืองหลกัๆในต่างจงัหวดัและธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์ศกัยภาพ 
ในการสร้างผลก าไรให้กบับริษทัฯในอนาคต ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไดมี้การเขา้ไปศึกษาและประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นจาก
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บริษทัหรือจากธุรกิจเป้าหมาย เพื่อเป็นการเอ้ือประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษทัฯ รวมทั้งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งใน
การด าเนินธุรกิจและศกัยภาพในการแข่งขนัของกลุ่มบริษทัฯในอนาคต อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการเพ่ิมรายไดแ้ละ
อตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ไม่วา่จะเป็นเขตกรุงเทพชั้นใน และเขตพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัหวัเมืองใหญ่ๆ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งโครงการมี
ศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวและการพฒันาอสงัหาริมทรัพยท่ี์จะเติบโตไดอี้กมากในอนาคต เห็นไดจ้ากการลงทุนท่ีหลัง่ไหล
เขา้สู่พ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นอยา่งมาก จึงถือวา่เป็นแหล่งท่ีจะก่อให้เกิดรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีดีให้แก่กลุ่มบริษทัฯมากข้ึน ซ่ึง
ถือไดว้า่เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

กลุ่มบริษทัฯมุ่งเนน้แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งหรือธุรกิจอ่ืนท่ีมีศกัยภาพในอนาคตเน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผลการประกอบการของกลุ่มบริษัทฯในอนาคต อาจมีความแตกต่างจากผล
ประกอบการท่ีแสดงในอดีตได ้

 

7. ภาระหนีสิ้น 
1. ยอดรวมตราสารหนี ้

-ไม่มี- 
2. เงนิกู้ยมืทีม่กี าหนดระยะเวลาของบริษัทฯ 

 

ล าดบั ประเภทเงนิกู้ 

ยอดค้าง ณ 
วนัที ่31 ม.ีค. 

2558 
(ล้านบาท) 

หลกัประกนั (ล้านบาท) 

1 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบัน
การเงิน  

16.54 
วงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินค ้า
ประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้าง(ตน้ทุนการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย)์ ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
และโดยกรรมการบางท่าน (ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมท่ีหมายเหตุประกอบงบการเงินไตร
มาส 1/2558 ขอ้ท่ี 17) 

2 หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 56.51 

  รวม 73.05 

 
3. หนีสิ้นประเภทอืน่ของบริษัทฯ 

ล าดบั ประเภทหนีสิ้น 
ยอดค้าง ณ วนัที ่31 
ม.ีค. 2557 (ล้านบาท) 

หลกัประกนั 

1 เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36.13 ไม่มี 

2 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
 

3.91 ไม่มี 

3 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
 

0.97 ไม่มี 

4 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
  

0.26 ไม่มี 

รวม 
  

41.27 
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4. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนดงัน้ี 

- บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีเกิดจากสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินเปล่าลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2558  เน้ือท่ีรวม 18-3-77.6 ไร่ 
(7,577.6 ตารางวา) กบับริษทัแห่งหน่ึง มูลค่าสญัญาคิดเป็นเงิน 325.00 ลา้นบาท  ซ่ึงโอนกรรมสิทธ์ิและจ่ายช าระ
ค่าท่ีดินทั้งจ านวนในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558 

- ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัไดท้ าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีส านกังานกบับริษทัแห่งหน่ึงตามสญัญาลงวนัท่ี 12 มกราคม 
2558 สญัญามีอาย ุ 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนาคม 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.38 
ลา้นบาท  

- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัท่ีเกิดจากสญัญาจา้งงานระบบไฟฟ้าและส่ือสารกบับริษทัแห่งหน่ึง เป็นเงิน 8.88 
ลา้นบาท ภายใตส้ญัญาดงักล่าวบริษทัยอ่ย และคู่สญัญาจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาดงักล่าวเป็นเงิน 1.02  ลา้น
บาทและ 1.12 ลา้นบาท ตามล าดบั 

- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัเก่ียวเน่ืองกบัการจา้งบุคคลภายนอกในการสร้างสรรคซ์อฟตแ์วร์จ านวน 3.15 
ลา้นบาท 

- บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีสถาบนัการเงินออกหนงัสือค ้าเพ่ือค ้าประกนัการกูย้มืเงินของบริษทัฯ 
จ านวน 12.00 ลา้นบาท 

- บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องค่าเสียหายจากบริษทัคู่สญัญาเป็นจ านวน 0.83 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปี 
เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ปฏิบติัตามสญัญาจา้งท าของ ปัจจุบนัคดีฟ้องร้องดงักล่าวยงัไม่ถึงท่ีสุด และผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่บริษทัฯ มีเหตุผลในการต่อสูท่ี้เหมาะสมและเป็นผลดีต่อบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ไดต้ั้ง
ประมาณการหน้ีสินเผื่อความเสียหายของคดีในงบการเงินของบริษทัฯ 

- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัเก่ียวเน่ืองกบัการจา้งบุคคลภายนอกในการตกแต่งภายในและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
จ านวน 4.76 ลา้นบาท และ 7.64 ลา้นบาท  

 

8. คดหีรือข้อเรียกร้องทีส่ าคญัอยู่ระหว่างด าเนินการ 

จากขอ้มูลทางการเงินไตรมาส 1/2558 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัถูกฟ้องร้องค่าเสียหายจากบริษทัคู่สัญญาเป็น
จ านวน 0.83 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปี เน่ืองจากบริษทั ไม่ปฏิบติัตามสัญญาจา้งท าของ ปัจจุบนัคดีฟ้องร้อง
ดงักล่าวยงัไม่ถึงท่ีสุด และผูบ้ริหารของบริษทั เช่ือมัน่วา่บริษทั มีเหตุผลในการต่อสู้ท่ีเหมาะสมและเป็นผลดีต่อบริษทั ดงันั้น 
บริษทั จึงไม่ไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินความเสียหายของคดีในงบการเงินของบริษทั 
 

9. รายการทีเ่กีย่วข้องกนัระหว่างบริษัทฯจดทะเบียนกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้น ทีถ่อืหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั คือครอบครัวปาจรียางกรูซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 25.04 เท่ากนัทั้งสองงวดของทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั (มหาชน) รายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ท่ีครอบครัวปาจรียางกูรเป็นผู ้
ถือหุน้หลกัหรือเป็นกรรมการถือเป็นรายการระหวา่งกนักบับริษทั 
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รายการคา้กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สรุปได้
ดงัน้ี 

 
1. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั  
  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธันวาคม     

2557 
31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ลูกหนีอ้ืน่ – สุทธิ     
 - บริษทั พีโน่ คอนสตรัคชัน่  จ ากดั - - 627 608 
 - บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั - - 16,204 15,099 
 - บริษทัไอ-พีโน่  จ ากดั - - 1,042 1,006 
 - บริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั - - 246 155 
 - นาย อนุพงศ ์ วศัรากิจ 1,038 1,053 - - 
     รวม 1,038 1,053 18,119 16,868 

     
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน – สุทธิ     
 - บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั - - 48,534 48,534 
 - บริษทั พีโน่ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั - - 1,000 1,000 
 - บริษทั ไอ-พีโน่  จ ากดั - - 2,000 2,000 
 - บริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั - - 5,000 5,000 
     รวม - - 56,534 56,534 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ     
บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั - - (48,534) (48,534) 
     รวม - - (48,534) (48,534) 
          สุทธิ - - 8,000 8,000 

เจ้าหนีก้ารค้า     
 - บริษทั พีโน่  คอนสตรัคชัน่   จ ากดั - - 5,173 5,173 
 - บริษทั ไอ-พีโน่  จ ากดั - - 6,964 6,964 
     รวม - - 12,137 12,137 

เจ้าหนีอ้ืน่     
 - บริษทั พีโน่  คอนสตรัคชัน่     จ ากดั - - 161 161 
 - บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั - - 10 10 
 - บริษทั ไอ-พีโน่  จ ากดั - - 1,128 1,128 
 - บริษทั ดิจิตอล พี.ว.ี จ ากดั - 80 - - 
     รวม - 80 1,299 1,299 
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สญัญากูย้มืท่ีส าคญั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

เงินใหกู้ย้มื 
 

วงเงินกู ้
(ลา้นบาท) 

เงินตน้คงเหลือ 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ีย
ต่อปี 

การจ่ายช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย 
 

 2558 2557 2558 2557   
บจ. อินฟอร์เมติกซ์ พลสั  50.00 50.00 48.53 48.53 MOR** เงินตน้พร้อมดอกเบ้ียช าระทั้งจ านวนภายในปี 

2560 
บจ. พีโน่ คอนสตรัคชัน่  1.00 1.00 1.00 1.00 MOR** เงินตน้พร้อมดอกเบ้ียช าระทั้งจ านวนภายใน

เดือนสิงหาคม 2558 
บจ. ไอ-พีโน่  2.00 2.00 2.00 2.00 MOR** - เงินตน้พร้อมดอกเบ้ียช าระทั้งจ านวนภายใน

เดือนสิงหาคม 2558 
บจ. โดมแลนด ์เอสเตท  5.00 5.00 5.00 5.00 MOR** เงินตน้พร้อมดอกเบ้ียช าระทั้งจ านวนภายใน

เดือนสิงหาคม 2558 
** ร้อยละ 7.40 ต่อปี อา้งอิงจากอตัรา MOR ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ณ วนัท่ีในสญัญา 
 
2.  รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั มีดงัน้ี 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกลุ่มบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์     
 - บริษทั ซีวลิไลน์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 6,894 - - - 
ดอกเบีย้รับ     
 - บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั - - 886 888 
 - บริษทั พีโน่ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั - - 18 - 
 - บริษทั ไอ-พีโน่ จ ากดั - - 36 - 
 - บริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั - - 91 - 
 - นายอนุพงศ ์ วศัรากิจ 1,038 - - - 
           รวม 1,038 - 1,031 888 
รายได้อืน่     
 - บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั - - 30 30 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์     
 - บริษทั ซีวลิไลน์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 6,894 - - - 
ดอกเบีย้รับ     
ขาดทุนจากการยกหนีใ้ห้     
 - บริษทั พีโน่ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั - - - 1,154 
ค่าทีป่รึกษา     
-  บริษทั พีโน่ คอนสตรัคชัน่  จ ากดั - - - 342 
 - นายชิติพทัธ์  กล่อมจิตเจริญ  90 - - - 
 - นายรัชพล  ศรีทอง  120 - - - 

รวม    210 - - 342 
ค่าเช่า     
บริษทั ดิจิตอล พี.ว.ี จ ากดั 75 - - - 

 
3. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั 
  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,672 41 3,672 41 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 32 - 32 - 
ค่าตอบแทนกรรมการ 382 517 382 517 
     รวม 4,086 558 4,086 558 
  
4. นโยบายการก าหนดราคาระหวา่งกนั 

รายการธุรกิจ นโยบายการก าหนดราคา 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียรับแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ร้อยละ 4.00-7.00 ต่อปี 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ร้อยละ MOR ต่อปี 
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(ค่าก่อสร้าง) ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
รายไดอ่ื้น (ค่าบริหารงาน) ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
ค่าท่ีปรึกษา ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
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5. ภาระผกูพนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาเช่าและบริการพ้ืนท่ี
ส านกังานกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงตามสัญญาลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2557 สัญญามีอาย ุ1 ปี เร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.03 ลา้นบาท  เท่ากนัทั้ง
สองงวด 

 ในเดือนมกราคม 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไดท้ าสัญญาจา้งเหมาก่อสร้างห้องชุดกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัแห่งหน่ึงเป็นเงิน 68.20 ลา้นบาท ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2557 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดมี้หนงัสือขอ
ยกเลิกส่วนงานระบบไฟฟ้า เป็นเงิน 9.51 ลา้นบาท และในไตรมาสท่ี 4 ปี 2557 บริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญา
จา้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตย ์งานระบบสุขาภิบาล และงานภูมิทศัน์แขง็ เป็นเงิน 13.70 ลา้นบาท รวม
ทั้งส้ินสุทธิ 72.39 ลา้นบาท ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ย และคู่สัญญาจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
ระบุไวใ้นสญัญา  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายตาม
สญัญาดงักล่าวเป็นเงิน 4.60 ลา้นบาท และ 12.14 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

6. ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
ช่ือบริษทั              ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 บริษทั พีโน่ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั มีผูบ้ริหารร่วมกนัและถือหุน้ทางตรง 
 บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั มีผูบ้ริหารร่วมกนัและถือหุน้ทางตรง 
 บริษทั ไอ-พีโน่  จ ากดั มีผูบ้ริหารร่วมกนัและถือหุน้ทางตรง 
 บริษทั โดมแลนด ์เอสเตท  จ ากดั มีผูบ้ริหารร่วมกนัและถือหุน้ทางตรง 
 บริษทั ซีวลิไลน์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั กรรมการผูมี้อ  านาจร่วมกนั 
 บริษทั ดิจิตอล พ.ีว.ี จ ากดั ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลใกลชิ้ดของกรรมการของบริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั 
 นายอนุพงศ ์ วศัรากิจ กรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
 นายชิติพทัธ์  กล่อมจิตเจริญ กรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
 นายรัชพล  ศรีทอง กรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
 

10. คุณสมบัตขิองทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระทีใ่ห้ความเห็นเกีย่วกบัการท ารายการและผู้ประเมนิราคทรัพย์สินอสิระ 
 

1. คุณสมบัตขิองทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระ 
ก. การถือหุน้และความสมัพนัธ์ของท่ีปรึกษาทางการเงินกบับริษทัฯ 
 - ไม่มี-  
ข.  ค ายนิยอมของท่ีปรึกษาทางการเงินใหเ้ผยแพร่ความเห็น  

 บริษทัหลกัทรัพย ์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยนิยอมใหเ้ผยแพร่
ความเห็น  
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ค. วนัท่ีใหค้วามเห็น  
 วนัท่ี 27 กรกฏาคม 2558 

2. คุณสมบัตขิองผู้ประเมนิราคาทรัพย์สินอสิระ 
ก. การถือหุน้และความสมัพนัธ์ของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระกบับริษทัฯ 
 -ไม่มี- 
ข.  ค ายนิยอมของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระใหเ้ผยแพร่รายงาน 
 -ไม่มี- 
ค. วนัท่ีออกรายงาน 

 -ไม่มี- 
 

11. สรุปสาระของสัญญาทีส่ าคญัๆ เกีย่วกบัรายการได้มาซ่ึงทรัพย์สินในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
1. สญัญาซ้ือขายท่ีดิน 

คู่สญัญา : ผูซ้ื้อ:    บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“UPA”) เดิมช่ือ บริษทั ไซเบอร์แพ
ลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั (มหาชน) (“CYBER”) 

ผูข้าย:   บริษทั ภูเก็ตพงังาแลนด ์จ ากดั 

วนัท่ีท ารายการ : 27 มีนาคม 2558  

สินทรัพยท่ี์ซ้ือ : ท่ีดิน จ านวน 5 แปลง เน้ือท่ีรวม 18 ไร่ 3 งาน 77.6 ตารางวา 

ท่ีตั้งสินทรัพย ์ : ถ.บา้นตน้แซะ-บา้นไร่ด่าน ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา 

ราคาซ้ือขาย : รวมมูลค่าท่ีดิน 325 ลา้นบาท 

แต่เม่ือรวมค่าจดัเตรียมสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าโอน แลว้ จะเป็นมูลค่า 369 ลา้นบาท 

ภาระผกูพนัธ์ : ไม่มี 

ความคืบหนา้ล่าสุด : เน่ืองจากบริษทัเพ่ิงเขา้ท ารายการซ้ือท่ีดินดงักล่าว ณ ปัจจุบนั จึงยงัไม่มีความคืบหนา้ในการ
จดัการท่ีดินผืนน้ี 

 
2. สญัญาซ้ือหุน้ 

คู่สญัญา : ผูซ้ื้อ:     บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั (มหาชน) (“CYBER) 

ผูข้าย:   กลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั   

วนัท่ีท ารายการ : ภายในเดือน พฤษภาคม 2557  

สินทรัพยท่ี์ซ้ือ : หุน้สามญั 980,000 หุน้ 

ราคาซ้ือขาย : รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 49,500,000 บาท 
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ความคืบหนา้ล่าสุด : บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทัโดมแลนด์ เอสเตท จ ากดั เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้โดยปัจจุบนัถือ
หุน้ในสดัส่วนร้อยละ 98.00 โดยบริษทั โดมแลนด์ เอสเตท จ ากดั ด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นโครงการ เดอะพี
โน่ เขาใหญ่ ท่ีอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

 
 
 

3. สญัญาซ้ือท่ีดิน 

คู่สญัญา : ผูซ้ื้อ:     บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั (มหาชน) (“CYBER) 

ผูข้าย:   นางศรีอนงค ์กีรติวรานนท ์  

วนัท่ีท ารายการ : 22 สิงหาคม 2556  

สินทรัพยท่ี์ซ้ือ : ท่ีดิน จ านวน 5 แปลง เน้ือท่ีรวม 135 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา 

ท่ีตั้งสินทรัพย ์ : ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

ราคาซ้ือขาย : รวมมูลค่าท่ีดิน 127,329,871 บาท 

แต่เม่ือรวมค่าจดัเตรียมสาธารณูปโภคต่างๆ แลว้ จะเป็นมูลค่า 157,329,871 บาท 

ภาระผกูพนัธ์ : ไม่มี 

ความคืบหนา้ล่าสุด : บริษทัฯ ไดจ้า้งบริษทั ฟิลม์ แอนด ์บรอดคาซทติ์้ง อินเตอร์มีเดีย จ ากดั ด าเนินการปรับพ้ืนท่ี 
เพ่ือก่อสร้างถนนพร้อมบ่อพกั โดยรอบของโครงการแลว้ โดยปัจจุบนับริษทัฯ ไดแ้บ่งท่ีดินจ านวนทั้งส้ิน 80 แปลง จากการ
ซ้ือขายท่ีดินดงักล่าวเพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูส้นใจ 
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เอกสารแนบ 2 
ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการด าเนินการงาน 

บริษัท อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด์ ยูทลิติี ้จ ากดั  
 

1. ข้อมูลทัว่ไปและลกัษณะการประกอบธุรกจิของบริษัท 
1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 
 ช่ือบริษทั : บริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ ากดั (“APU”) 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่   : ส านกังานใหญ่ ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 1 ชั้น 11 หอ้งเลขท่ี 1103 อาคารคิวเฮา้ส์  
 ลุมพินี ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์ : 0-2610-3684 
ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจผลิตและขายไฟฟ้าในประเทศพม่า   
เลขทะเบียนบริษทั : 0105555086821   
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท 
ทุนท่ีช าระแลว้ : 100,000,000 บาท 
มูลค่าท่ีตราไว ้ : 100 บาท/หุน้ 
 
1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบริษัท 

APU เดิมช่ือ บริษทั ทวายเพาเวอร์ แอนด ์ยติูลิต้ี จ ากดั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2555 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 
และช าระแลว้ 100 ลา้นบาท และก าลงัจะเพ่ิมทุนอีก 250 ลา้นบาท ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นทุนจดทะเบียน 350 
ลา้นบาท และทุนช าระแลว้ 340 ลา้นบาท มีวตัถุประสงค ์ เพ่ือด าเนินธุรกิจผลิตและขายไฟฟ้าในประเทศพม่า ปัจจุบนัอยู่
ระหวา่งการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ ก าลงัผลิต 6-20 MW (เฟส 1) ท่ีอ  าเภอกนับก จงัหวดัทวาย รัฐ
ทะนินทาย ีประเทศพม่า ตามสญัญาใหเ้ช่าเคร่ืองจกัรผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ และการซ้ือไฟฟ้า (Agreement for Rental 
of Gas Engines and Power Purchase) ระหวา่งหน่วยงานราชการรัฐทะนินทาย ี (Tanintharyi Regional Government: 
“TRG”) และ APU ลงวนัท่ี 26 มิถุนายน 2557  โดยคาดวา่จะด าเนินการผลิตและขายไฟฟ้า  (Commercial Operation Date: 
COD) ไดภ้ายในเดือนเมษายน 2558 
 นอกจากน้ี APU ไดล้งนามใน บนัทึกขอ้ตกลงระหวา่งกรมพลงังานไฟฟ้า กระทรวงการไฟฟ้า ประเทศพม่า ใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ ก าลงัการผลิตประมาณ  150 - 200 MW (Memorandum of Agreement (MOA) 
for Build, Operate and Transfer of Gas Fired Combined Cycle Power Plant) ลงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2557 ซ่ึงคาดวา่จะ
สามารถไดรั้บสัญญาสัมปทานขายไฟฟ้า ก าลงัการผลิตประมาณ 150 - 200 MW (เฟส 2) ดงักล่าวหากประสบความส าเร็จ
ในการด าเนินโครงการขายไฟฟ้า เฟส 1 อยา่งไรก็ดี MOA ดงักล่าวยงัไม่มีความชดัเจน และไม่แน่นอน และยงัคงตอ้งผ่าน
กระบวนการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ เช่น การเขา้ลงนามในสญัญาสมัปทานขายไฟฟ้า (PPA) เป็นตน้ 
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2. ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท 
1.1 ผู้ถือหุ้นบริษัท 

รายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 16 มกราคม 2558 ซ่ึงเป็นทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด สรุปไดด้งัน้ี 
 รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น % 
1 นายอุปกิต ปาจรียางกรู 600,000 60.00% 
2 นายววิฒัน์ มทัวานนท ์ 100,000 10.00% 
3 นายชาคริส กาจก าจรเดช 95,000 9.50% 
4 บริษทั เอน็เนอจ้ี เซ็นทรัล ลิมิเตด็ (Energy Central Limited)* 70,000 7.00% 
5 นายทูน มิ ลทั 30,000 3.00% 
6 นายเฉลิมโชค ล ่าซ า 27,692 2.77% 
7 นายวรเศษฐ ์ธานีศิริอคัรเดช 20,000 2.00% 
8 นายดรีม ยงั กลูตูลา 20,000 2.00% 
9 นายประสาน อุทยาน 20,000 2.00% 
10 นายสุรพร รักตประจิต 17,308 1.73% 

รวม 1,000,000 100.00% 

หมายเหตุ: มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

* บริษทั เอน็เนอร์จ้ี เซ็นทรัล ลิมิเตด็ เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศ British Virgin Island จดัตั้งในปี 2556 มี
ผูถื้อหุน้ร้อยละ 100 คือ All Asia Asset Energy Limited ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 100 โดย  All Asia Asset Capital 
Limited  ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ London Stock Exchange (www.aaacap.com) โดยมีผู ้
ถือหุน้ 10 รายแรกดงัน้ี 
 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น % 
1 Dr. Sri Hartati Kurniawan  29,829,150 14.02% 
2  Robert John Sali  15,666,667  7.36% 
3  Blake Gordon Olafson  15,000,000  7.05% 
4  Robert Anthony Rowland Berkeley  14,914,575  7.01% 
5  Yuhi Horiguchi (indirectly through Oxbow Enterprise Limited)  14,914,575  7.01% 
6  Calveston Worldwide Limited  13,333,334  6.26% 
7  Master Assets Group Limited  13,333,334  6.26% 
8  Stephen Gillard  12,304,859  5.78% 
9  Red Legend Global Limited  11,666,667  5.48% 
10  Best Growth Developments Limited  11,666,667 5.48% 

รวม       152,629,828  71.71% 

ท่ีมา: Website ของ All Asia Asset Capital Limited ตามขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 
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1.2 คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั ตามหนงัสือรับรอง ณ วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2558 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

นายอุปกิต ปาจรียางกรู* กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการ 
นายทูน มิ ลทั กรรมการ 
นายสมศกัด์ิ รัตนผล กรรมการ 
นายเฉลิมโชค ล ่าซ า กรรมการ 

ท่ีมา: หนงัสือรับรองของ APU 
 

3. สรุปรายการส าคญัในงบการเงนิ 

 สรุปงบการเงิน 
ล้านบาท ปี 2555 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2556 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2557 

(ตรวสอบ) 
วนัที ่31ม.ีค. 2558 

(งบภายใน)* 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.05 0.93 3.84 0.70 
ลูกหน้ีการคา้ 0.13 2.28 - 32.94 
ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 0.21 - 
ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน - - 3.33 - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - - - 220.10 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 24.90 69.92 - - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 0.03 0.86 86.07 4.85 
เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า - - - 19.09 
สินทรัพย์รวม 25.11 73.98 145.47 277.68 
เจา้หน้ีการคา้ 0.01 22.50 - (0.55) 
เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   1.01  
เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน   15.44  
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

  0.60  

หน้ีสืนหมุนเวยีนอ่ืน - -  18.89 
เงินกูย้มืระยะสั้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 104.50 243.34 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน   2.00  
ภาระผกูพนัธ์ผลประโยชน์พนกังาน   0.10  
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 2.76 
หนีสิ้นรวม 0.04 22.50 123.66 264.43 
ทุนช าระแลว้ 25.00 100.00 100.00 100.00 
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ล้านบาท ปี 2555 
(ตรวจสอบ) 

ปี 2556 
(ตรวจสอบ) 

ปี 2557 
(ตรวสอบ) 

วนัที ่31ม.ีค. 2558 
(งบภายใน)* 

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 0.07 (48.52) (78.18) (86.75) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 25.07 51.48 21.82 13.25 
รายไดร้วม 0.13 0.92 33.54 34.56 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 0.03 49.52 44.35 30.29 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.07 (48.59) (39.50) (42.18) 
ก าไรสุทธิต่อหุน้-(บาท) 0.0028 (0.49) (0.40) (0.42) 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 1.00 0.51 0.22 0.13 
 หมายเหต:ุ *  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ APU ไดมี้มติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 240 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 340 ลา้น

บาทเพ่ือช าระหน้ีเงินกูย้มืกรรมการ ท าใหมี้ทุนช าระแลว้สุทธิ 340 ลา้นบาท โดยคาดวา่จะด าเนินการ
เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2558 

 

4. ค าอธิบายฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

4.1 ผลการด าเนินงาน 
4.1.1 รายได ้
ในปี 2556-2557 APU ยงัไม่ไดมี้รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าเน่ืองจากอยู่ในช่วงเวลาการด าเนินงานก่อสร้าง

โรงไฟฟ้า และลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ท าให้รายได้ท่ีเกิดข้ึนนั้น จะเป็นรายได้ประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงไม่ได้เก่ียวกับการ
ด าเนินงานจากธุรกิจหลกัเช่น รายไดเ้งินชดเชยสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ รายไดรั้บคืนเงินค่าเบ้ียประกนั รายไดรั้บคืน
เงินประเมิน   หรือรายไดรั้บคืนเงินค่าจองรถกระบะ เป็นตน้ โดยมีการเปล่ียนแปลงของรายไดด้งัน้ี 

ปี 2556 บริษทัมีรายไดร้วม 0.92 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.79 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 607.69 จากปี 2555  
ปี 2557 บริษทัมีรายไดร้วม 33.54 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 32.62  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3545 จากปี 2556 โดน

ส่วนใหญ่เกิดจากรายไดจ้ากการขายท่ีเพ่ิมข้ึน  
 
4.1.2 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
ปี 2556 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 49.52 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 49.49 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

164,966.67 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ เน่ืองจากบริษทัมีค่าวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการโรงไฟฟ้าท่ีประเทศ
พม่า จ านวน 21.97 ลา้นบาท และ ค่าบริการวชิาชีพวศิวกรรม 12.39 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนมาจากปี 2555 

ปี 2557 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 44.35 ลา้นบาท ลดลง 5.17 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 10.44 จาก
งวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ โดยประกอบดว้ยรายการท่ีส าคญัคือคา่เช่าจ านวน 5.66 ลา้นบาท และเงินเดือนค่าจา้งพนกังาน 
4.01 ลา้นบาทเป็นตน้ 
  
 4.1.3 ก าไรสุทธิ   

ณ ส้ินปี 2556 บริษทัขาดทุนสุทธิส าหรับงวด 48.59 ลา้นบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 48.66 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
69,514.29 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 
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ณ ส้ินปี 2557 บริษทัขาดทุนสุทธิส าหรับงวด 39.50 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 9.09 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 
18.71 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 

 
4.2 ฐานะทางการเงนิ 

4.2.1 สินทรัพย ์
 ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 73.98 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 48.87 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 194.62  เม่ือเทียบ
กบัปีก่อน โดยมีรายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัไดแ้ก่ เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เพ่ิมข้ึน 45.02 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 180.80 
จากปี 2555 เน่ืองจาก บริษทัมีการใหเ้งินกูย้มืแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้การค ้าประกนัดว้ยสินทรัพย์
เตม็จ านวน โดยก าหนดระยะเวลาทวงถามไม่เกิน 1 ปี   
 ณ ส้ินปี 2557 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 145.47 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 71.49 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 96.63 เม่ือเทียบ
กบัปีก่อน โดยมีรายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี งานระหวา่งก่อสร้าง เพ่ิมข้ึน 116.03 ลา้นบาท ซ่ึงในงวดเดียวกนัของปี
ก่อนไม่มีรายการน้ีเกิดข้ึน เน่ืองจาก บริษทัไดด้ าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีเพ่ิงไดรั้บสญัญา PPA จากประเทศพม่า  
 

4.2.2 หน้ีสิน 
ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมีหน้ีสินรวม 22.50 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 22.46 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 56,150.00 จาก ณ 

ส้ินปี 2555 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงคือ เจา้หน้ีการคา้ เพ่ิมข้ึนจ านวน 22.49 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 224,900.00 ซ่ึง
เป็นค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายท่ีใชใ้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีประเทศพม่าซ่ึงทาง Star Sapphire Co.,Ltd. ไดเ้ป็นผูช้  าระล่วงหน้า
ใหก้บัทางผูรั้บเหมาไปก่อน 

ณ ส้ินปี 2557  บริษทัมีหน้ีสินรวม 123.66 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 101.16 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 449.6 จาก ณ ส้ิน
ปี 2556 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงคือ เจา้หน้ีการคา้ลดลงจ านวน 22.50 ลา้นบาท เน่ืองจาก บริษทัมีการช าระค่าใชจ่้ายคา้ง
จ่ายให้แก่ทาง Star Sapphire Co.,Ltd.ท่ีคา้งช าระเม่ือปี 2556 เน่ืองจากค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า และ บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้น
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมข้ึนจ านวน 104.50 ลา้นบาท ซ่ึงในปีก่อนหนา้ไม่มีรายการน้ีเกิดข้ึน เน่ืองจากบริษทัตอ้งน าเงินมา
ช าระค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นโครงการโรงไฟฟ้าท่ีประเทศพม่า แต่มีการเพ่ิมข้ึนของเงิน
กูย้มืระยะสั้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 104.50 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อนหนา้ ซ่ึงไม่มีรายการน้ีเกิดข้ึน 

 
4.2.3 ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ 51.48 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 26.41 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 105.35 จาก ณ 

ส้ินปี 2555 เน่ืองจากบริษทัมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 25 ลา้นบาท เป็น 100 ลา้นบาท 
ณ ส้ินปี 2557 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ 21.82 ลา้นบาท ลดลง 29.66 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 57.61 จาก ณ ส้ิน

ปี 2556 จากการท่ีบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงาน เพราะบริษทัยงัไม่ไดมี้รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าอยา่งเต็ม
ประสิทธิภาพ 
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5. ภาวะการณ์แข่งขนัและแนวโน้มอตุสาหกรรม 
 ความต้องการไฟฟ้าจะเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่า 2 ใน 3 ระหว่างปี 2011 – 2035  โดยประเทศท่ีไม่ใช่ OECD 
(Organization for Economic Co-operation and Development) จะมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนท่ีสูง คือ จีน ร้อย
ละ 36 อินเดีย ร้อยละ 13 เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ร้อยละ 8และภูมิภาคตะวนัออกกลาง ร้อยละ 6 นอกจากน้ี จีนและอินเดียมี
อตัราปริมาณการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าใหม่ในโลก โดยอีกร้อยละ 60 นั้นมาจาก
การพฒันาในประเทศ OECD ซ่ึงเป็นผลมาจากการทดแทนโรงงานไฟฟ้าเก่าท่ีหมดอายกุารใชง้าน การผลิตไฟฟ้ายงัคงพ่ึงพา
กบัเช้ือเพลิงฟอสซิลเป็นหลกั แมว้า่สดัส่วนการผลิตจะลดลงจากร้อยละ 68 ในปี 2011 เหลือร้อยละ 57 ในปี 2035 โดยยงัมี
ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงท่ีส าคญั พลงังานทดแทนจากหลายๆ แหล่ง ก็มีส่วนมากกวา่คร่ึงในการเพ่ิมการผลิตไฟฟ้าของโลกใน
ปี 2035 โดยพลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตยคิ์ดเป็นร้อยละ45 ของการขยายตวัของการใช้พลงังานทดแทนทั้งหมด 
ส าหรับพลังงานนิวเคลียร์นั้น การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานงานนิวเคลียร์จะชะลอตวัลงเน่ืองจากการพิจารณาเร่ือง
กฎระเบียบดา้นความปลอดภยั แต่อยา่งไรก็ดี การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานนิวเคลียร์ยงัคงเพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 2 ใน 3 จากจีน 
เกาหลี อินเดีย และรัสเซีย 
 
6.  สัญญาส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัการเข้าท ารายการ 
6.1  สัญญาเช่าเคร่ืองจกัร และขายไฟฟ้า 6-20 MW ณ ประเทศพม่า 

สญัญาเช่าเคร่ืองจกัร และขายไฟฟ้า 6-20 MW ณ ประเทศพม่ามีรายละเอียดของสญัญาดงัต่อไปน้ี 
 

คู่สญัญา - Tanintharyi Regional Government (“TRG”) และ 
- บริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ ากดั (“APU” หรือ “ผูใ้หเ้ช่า”) 

วนัท่ีท าสญัญา 26 มิถุนายน 2557 
วตัถุประสงคข์อง
สญัญา 

เพ่ือใหผู้ใ้หเ้ช่าไดรั้บสิทธิในการติดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดสูงสุด 20 MW ผลิตและจดัจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ TRG 

ขอ้สญัญาท่ีส าคญั TRG 
- TRG จะจดัเตรียมท่ีดินขนาด 3 ไร่ในอ าเภอกนับก (Kanbauk  City) ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของกระทรวงการไฟฟ้า ประเทศพม่า (Ministry of Electric Power : “MOEP”)  แก่ผูใ้ห้
เช่าเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงการ 
- TRG จะรับผิดชอบตน้ทุนของก๊าซธรรมชาติโดยมีเง่ือนไขวา่ปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ี

ผูใ้หเ้ช่าใชจ้ะตอ้งไม่เกิน 0.0141 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง หากผูใ้หเ้ช่าใชก๊้าซ

เกินกวา่ปริมาณท่ีก าหนด ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งรับภาระตน้ทุนส่วนเกินของก๊าซธรรมชาติใน

อตัราท่ี TRG ช าระใหแ้ก่การไฟฟ้าพม่า (Myanma Electric Power Enterprise : “MEPE”) 
ผูใ้หเ้ช่า 
- ผูใ้หเ้ช่าจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง ค่าติดตั้ง ค่าด าเนินงานและค่าบ ารุงรักษา

โรงไฟฟ้าทั้งหมด รวมถึงการจดัหาท่ีพกัและประกนัสุขภาพใหแ้ก่พนกังานของ

โรงไฟฟ้า 

- ขนาดของโรงไฟฟ้าสูงสุดท่ีระบุไวใ้นสญัญาน้ีจะตอ้งมีขนาดขั้นต ่า 5 MW โดยสามารถ
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เพ่ิมไดถึ้ง 20 MW 

- หากมีความตอ้งการใชพ้ลงังานเพ่ิมข้ึนเกินกวา่ 5 MW และหาก TRG ตอ้งการติดตั้ง

เคร่ืองจกัรเพ่ือผลิตไฟฟ้าเพ่ิม ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งด าเนินการติดตั้งเคร่ืองจกัรภายในระยะเวลา 

3 เดือน นบัจากท่ีไดรั้บแจง้จาก TRG 

วัน ท่ี เ ร่ิมข ายไฟฟ้ า 
(“COD”)   
 
 
 
 

- ผูใ้หเ้ช่าจะทดสอบระบบของโรงไฟฟ้าในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2557 และจะเร่ิม COD ใน

วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557 

- หากผูใ้หเ้ช่าไม่สามารถท า COD ไดเ้น่ืองจากความล่าชา้ของการจดัหาก๊าซธรรมชาติ

และ/หรือความล่าชา้จากการสร้างสถานียอ่ยขนาด 66/11 kV และ/หรือความล่าชา้จาก

การติดตั้งสายส่งกระแสไฟฟ้าขนาด 66 kV จาก MEPE วนัท่ีเร่ิมด าเนินการ COD จะ

ยงัคงเป็นวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557 เช่นเดิม และ TRG จะตอ้งช าระคา่ไฟฟ้าใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า

นบัตั้งแต่วนัดงักล่าว 

- หากเกิดความล่าชา้ในการท า COD จากผูใ้หเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งจ่ายค่าปรับในอตัรา 5,000 

ดอลลาร์ต่อวนั แก่ TRG  (“ค่าปรับเน่ืองจากความล่าชา้”) 

การช าระเงินมดัจ า - TRG จะตอ้งวางเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 492,480 ดอลลาร์ แก่ผูใ้หเ้ช่าภายใน 2 สปัดาห์

หลงัจากท่ีไดรั้บหนงัสือค ้าประกนัโดยธนาคารจากผูใ้หเ้ช่า 
- ค่าไฟฟ้างวดสุดทา้ยจะถูกหกัดว้ยเงินมดัจ าก่อนจะจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า 

 
6.2 สัญญาบันทกึข้อตกลง (“MOA”) ส าหรับการสร้าง ด าเนินงาน และส่งมอบ (Built-Operate-Transfer) โรงไฟฟ้า

พลงังานก๊าซธรรมชาต ิ
 สญัญาบนัทึกขอ้ตกลง (“MOA”) ส าหรับการสร้าง ด าเนินงาน และส่งมอบ (Built-Operate-Transfer) โรงไฟฟ้า
พลงังานก๊าซธรรมชาติ ณ ประเทศพม่ามีรายละเอียดของสญัญาดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือสญัญา สญัญาบนัทึกขอ้ตกลง (“MOA”) ส าหรับการสร้าง ด าเนินงาน และส่งมอบ (Built-Operate-
Transfer) โรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ ก าลงัการผลิต 200MW ท่ีอ  าเภอกนับก จงัหวดัทวาย 
รัฐทะนินทาย ีประเทศพม่า  

คู่สญัญา - กรมพลงังานไฟฟ้า ประเทศพม่า (Department of Electric Power : “DEP”)  และ 

- บริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ ากดั (“APU”) 

ขอ้สญัญาท่ีส าคญั - กระทรวงการไฟฟ้า ประเทศพม่า (Ministry of Electric Power : “MOEP”) จะใหสิ้ทธิ

สมัปทานดา้นพ้ืนฐานในการสร้าง ด าเนินงาน และส่งมอง BOT (Build-Operate-Transfer) 

โครงการโรงไฟฟ้า แก่ APU 

- APU จะตอ้งจดัตั้งบริษทัท่ีรับผิดชอบโครงการโดยจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายของประเทศ

พม่า เพ่ือด าเนินการสร้าง (1) โรงไฟฟ้า และ (2) สาธารณูปโภคเพ่ิมเติม ไดแ้ก่  

1) ท่อส่งแก๊สท่ีจะตอ้งเช่ือมต่อกบัรัฐวสิาหกิจน ้ ามนัและก๊าซพม่า (Myanma Oil and Gas 

Enterprise or : “MOGE”) 

2) หมอ้แปลงขนาด 230 kV และ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า 
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- ระยะเวลาการก่อสร้างจะตอ้งไม่เกิน 30  เดือน นบัจากวนัท่ีลงนามสญัญาน้ี 

- ระยะเวลาการด าเนินงานจะไม่เกิน 30 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินกิจการเชิงพาณิชยข์อง

โรงไฟฟ้า(“COD”)  

- สญัญาสมัปทานการขายไฟฟ้า หรือ PPA (“Power Purchase Agreement”) จะมีอาย ุ30 ปี โดย

จะตอ้งท าสญัญาก่อนส้ินปี 2557 

- บริษทัท่ีรับผิดชอบโครงการจะตอ้งท าสญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือด าเนินการสร้างโครงการกบัการ

ไฟฟ้าพม่า (Myanma Electric Power Enterprise : “MEPE”) ในอตัราค่าเช่าปีละ 1 ดอลลาร์ต่อ

ตารางเมตร 

- MEPE จะก่อสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้าขนาด 66 kV และ/หรือ 230 kV จากโครงการไปยงั

เมือง  Mawlamyine (เมืองมะละแหม่ง) และ Dawei (เมืองทวาย) 

- MOEP จะตอ้งจดัหาก๊าซธรรมชาติเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ APU จ านวน 15 ลา้นลูกบาศก์

ฟตุต่อวนัในระยะเวลาระหวา่งน้ี และไม่นอ้ยกวา่ 40 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนัหลงัจากปี 2562  

- DEP จะรับซ้ือไฟฟ้าในอตัรา 0.0333 ดอลลาร์ต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง (kWh) 

การส้ินสุดของ
สญัญา 

- สญัญา MOA ฉบบัน้ีจะมีผลบงัคบัใชน้บัตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสญัญา และจะมีผลบงัคบัใช้

ต่อไปจนกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาส้ินสุดลง 

- สญัญา MOA ฉบบัน้ีจะส้ินสุดก็ตอ่เม่ือ 

1) ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงกระท าการละเมิดขอ้ตกลงภายใตส้ญัญา MOA โดยไม่ไดรั้บการยนิยอม

จากอีกฝ่ายภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีอีกฝ่ายแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อสอบถามการ

ละเมิดขอ้สญัญาดงักล่าว 

2) ผูพ้ฒันาโครงการลม้ละลาย 

3) เกิดเหตุสุดวสิยัเป็นระยะเวลา 6 เดือนติดตอ่กนั 
- คู่สญัญายนิยอมยกเลิกขอ้สญัญาร่วมกนัโดยตอ้งแจง้ใหอี้กฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นระยะเวลา 6 
เดือน 

กฎหมายท่ีบงัคบั
ใช ้

กฎหมายของประเทศพม่า 

 
 
 


