แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ (แบบ 69-1)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ย่ ี จากัด (มหาชน)
GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

สาหรับการเสนอขายต่ อประชาชน
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนประมาณ 365,265,200 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 27.00 บาท
สาหรับการเสนอขายต่ อกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 9,310,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 18.00 บาท
(การจัดสรรหุ้นอยูใ่ นดุลยพินิจของบริษัทและผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์)
ระยะเวลาจองซือ้
ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 8, 11 และ 12 พฤษภาคม 2558
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรั บประกันการจาหน่ าย
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
วันที่ย่ นื แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และร่ างหนังสือชีช้ วน: 28 พฤศจิกายน 2557
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และหนังสือชีช้ วนมีผลใช้ บังคับ: 7 พฤษภาคม 2558
ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครัง้ นี ้ บริษัทมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท
จานวนไม่เกิน 9,310,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 2.49 ของจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังหมดที
้
่เสนอขายในครัง้ นี ้ ในราคาหุ้นละ 18.00 บาท ซึ่งเป็ น
ราคาที่ต่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนคิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ดังนัน้ เมื่อหุ้นสามัญของบริ ษัทเข้ าทาการซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ผู้ลงทุนอาจได้ รับผลกระทบจากราคาหุ้นที่ลดลง (Price Dilution) จากการที่กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริษัทดังกล่าวนาหุ้นออกขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม หุ้นทังหมดที
้
่เสนอขายให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ดังกล่าวจะถูกห้ ามขาย (Lock-up) เป็ นระยะเวลา 24 เดือน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ ามขายได้ ค ราว
ละไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรเมื่อครบกาหนด 12, 18 และ 24 เดือน นับแต่วนั ที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทเริ่ มทาการซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทัง้
ความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
หนังสือชีช้ วนนี ้ มิได้ เป็ นการแสดงว่า คณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ ค ณะกรรมการกากับ ตลาดทุน หรื อส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์แ ละตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ ล งทุน ในหลักทรั พย์ที่ เสนอขาย หรื อมิได้ ป ระกันราคาหรื อผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี ้ชวนแต่
อย่างใด ทังนี
้ ้ การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนีเ้ ป็ นความ
รับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนมีข้อความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งใน
สาระสาคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ ซื ้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนนันมี
้ ผล
ใช้ บงั คับ และยังเป็ นเจ้ าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัทหรื อเจ้ าของหลักทรัพย์ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี
้ ้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้ ร้ ูหรือควรจะได้ ร้ ูวา่ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และหนังสือชี ้ชวนเป็ นเท็จหรือขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ช้ วน
ดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ
คาเตือน:การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนการตัดสินใจลงทุน
บุคคลทัว่ ไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสาเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนได้ ที่ศนู ย์สารสนเทศตลาดทุน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ใน
เวลาทาการของสานักงาน หรือทาง http://www.sec.or.th

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

สารบัญ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
ส่ วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้ เงิน
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสีย่ ง
4. การวิจยั และพัฒนา
5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
8. ข้ อมูลสาคัญอื่น
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
9. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
10. โครงสร้ างการจัดการ
11. การกากับดูแลกิจการ
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
13. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสีย่ ง
14. รายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
15. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
16. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ข้ อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเ่ สนอขาย
ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
ส่ วนที่4

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่ วนที่ 1 หน้ า 1

ส่วนที่ 2.1 หน้ า 1
ส่วนที่ 2.2.1 หน้ า 1
ส่วนที่ 2.2.2 หน้ า 1
ส่วนที่ 2.2.3 หน้ า 1
ส่วนที่ 2.2.4 หน้ า 1
ส่วนที่ 2.2.5 หน้ า 1
ส่วนที่ 2.2.6 หน้ า 1
ส่วนที่ 2.2.7 หน้ า 1
ส่วนที่ 2.2.8 หน้ า 1
ส่วนที่ 2.3.9 หน้ า 1
ส่วนที่ 2.3.10 หน้ า 1
ส่วนที่ 2.3.11 หน้ า 1
ส่วนที่ 2.3.12 หน้ า 1
ส่วนที่ 2.3.13 หน้ า 1
ส่วนที่ 2.3.14 หน้ า 1
ส่วนที่ 2.4.15 หน้ า 1
ส่วนที่ 2.4.16 หน้ า 1

ส่วนที่ 3 หน้ า 1
ส่วนที่ 3 หน้ า 5
ส่วนที่ 3 หน้ า 5
ส่วนที่ 3 หน้ า 6
ส่วนที่ 3 หน้ า 6
ส่วนที่ 3 หน้ า 7

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่อย

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 5

ข้ อมูลทางการเงินเสมือนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
รายงานและงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายงานและงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายงานและงบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

คำนิยำม
นอกจากจะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอืน่ ในเอกสารฉบับนี ้ ให้ คาต่อไปนี ้มีความหมายดังนี ้
24M

หมายถึง

24M Technologies, Inc

BECL

หมายถึง

บริ ษัท ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

BIC

หมายถึง

บริ ษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จากัด

BSA

หมายถึง

บริ ษัท บิซิเนส เซอร์ วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด

CHPP

หมายถึง

บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าและพลังงานร่วม จากัด

CK

หมายถึง

บริ ษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน)

COD

หมายถึง

วันเริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ หรื อ Commercial Operation Date

Deloitte

หมายถึง

บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด

EDL

หมายถึง

Electricite du Laos หรื อ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาว

EGCO

หมายถึง

บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)

EIA

หมายถึง

Environmental Impact Assessment

EW

หมายถึง

บริ ษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน)

IOD

หมายถึง

วันเริ่ มผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าช่วงแรก หรื อ Initial Operation Date

IPP

หมายถึง

ผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ หรื อ Independent Power Producer

IPT

หมายถึง

บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าอิสระ (ประเทศไทย) จากัด

IRPC

หมายถึง

บริ ษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)

IRPC-CP

หมายถึง

บริ ษัทไออาร์ พีซี คลีน พาวเวอร์ จากัด

NL1PC

หมายถึง

บริ ษัท ไฟฟ้ าน ้าลิก 1 จากัด หรื อ Nam Lik1 Power Company Limited

NNEG

หมายถึง

บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จากัด

NSC

หมายถึง

บริ ษัท นที ซินเนอร์ ยี่ จากัด

PT

หมายถึง

บริ ษัท พีที จากัดผู้เดียว

PTTGC

หมายถึง

บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

PTTER

หมายถึง

บริ ษัท พีทีที เอ็นเนอร์ ยี่ รี ซอสเซส จากัดเดิมชื่อ บริ ษัท พีทีที อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด

PTTICT

หมายถึง

บริ ษัท พีทีที ไอซีที โซลูชนั่ ส์ จากัด

QSHE

หมายถึง

Quality, Safety, Health and Environment

PTTIH

หมายถึง

บริ ษัท พีทีที อินเตอร์ เนชัน่ แนล โฮลดิ ้ง จากัด

PTTUT

หมายถึง

บริ ษัท พีทีที ยูทิลติ ี ้ จากัด

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

RPCL

หมายถึง

บริ ษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จากัด

SCOD

หมายถึง

วันเริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้ าตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า หรื อ Scheduled
Commercial Operation Date

SPP

หมายถึง

ผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็ก หรื อSmall Power Producer

SSA

หมายถึง

บริ ษัท สปอร์ ต เซอร์ วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด

SSE1

หมายถึง

บริ ษัท สยามโซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี่ 1 จากัด

TOP

หมายถึง

บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

TP

หมายถึง

บริ ษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จากัด

TSR

หมายถึง

บริ ษัท ไทย โซล่าร์ รี นิวเอเบิล จากัด

VSPP

หมายถึง

ผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็กมาก หรื อ Very Small Power Producer

XPCL

หมายถึง

บริ ษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด หรื อ Xayaburi Power Company
Limited

กกพ.

หมายถึง

คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

กพช.

หมายถึง

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

กฟผ. หรื อ EGAT

หมายถึง

การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟภ. หรื อ PEA

หมายถึง

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค

กฟน. หรื อ MEA

หมายถึง

การไฟฟ้ านครหลวง

ก.ล.ต. หรื อ สานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กัมพูชา

หมายถึง

ราชอาณาจักรกัมพูชา

ค่าเอฟที หรื อ Ft

หมายถึง

อัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัติ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธพส.

หมายถึง

บริ ษัท ธนารักษ์ พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด

บริ ษัท หรื อ GPSC

หมายถึง

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

ปตท.

หมายถึง

บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

เมียนมาร์

หมายถึง

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ศูนย์ราชการฯ

หมายถึง

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

สนพ.

หมายถึง

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สปป.ลาว

หมายถึง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สพช.

หมายถึง

สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

สัญญา Sponsor Support

หมายถึง

สัญญาสนับสนุนทางการเงินโดยผู้ถือหุ้น

