หนังสือชีช้ วน

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด
Amata B.Grimm Power SPV1 Company Limited
เสนอขาย
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ คู ํ ้าประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
"หุ้นกู้มีผ้ คู าํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2563" ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")
โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 2.68 ต่อปี จํานวนไม่เกิน 1,800,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,800,000,000 บาท
"หุ้นกู้มีผ้ คู าํ ้ ประกันของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2564" ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")
โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี จํานวนไม่เกิน 600,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 600,000,000 บาท
"หุ้นกู้มีผ้ คู าํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2565" ("หุ้นกู้ชุดที่ 3")
้ ้นไม่เกิน 1,500,000,000 บาท
โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี จํานวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
"หุ้นกู้มีผ้ คู าํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2566" ("หุ้นกู้ชุดที่ 4")
โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.58 ต่อปี จํานวนไม่เกิน 900,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 900,000,000 บาท
"หุ้นกู้มีผ้ คู าํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 5 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567" ("หุ้นกู้ชุดที่ 5")
โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.76 ต่อปี จํานวนไม่เกิน 900,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 900,000,000 บาท
"หุ้นกู้มีผ้ คู าํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 6 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2569" ("หุ้นกู้ชุดที่ 6")
โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.01 ต่อปี จํานวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
"หุ้นกู้มีผ้ คู าํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 7 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2570" ("หุ้นกู้ชุดที่ 7")
้ ้นไม่เกิน 1,500,000,000 บาท
โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.17 ต่อปี จํานวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
"หุ้นกู้มีผ้ คู าํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 8 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2571" ("หุ้นกู้ชุดที่ 8")
โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.33 ต่อปี จํานวนไม่เกิน 800,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 800,000,000 บาท
"หุ้นกู้มีผ้ คู าํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 9 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2572" ("หุ้นกู้ชุดที่ 9")
โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.35 ต่อปี จํานวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
"หุ้นกู้มีผ้ คู าํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 10 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2573" ("หุ้นกู้ชุดที่ 10")
โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.48 ต่อปี จํานวนไม่เกิน 600,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 600,000,000 บาท
"หุ้นกู้มีผ้ คู าํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 11 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2575" ("หุ้นกู้ชุดที่ 11")
้ ้นไม่เกิน 900,000,000 บาท
โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.79 ต่อปี จํานวนไม่เกิน 900,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
(รวมเรี ยกหุ้นกู้ชดที่ 1 หุ้นกู้ชดุ ที่ 2 หุ้นกู้ชดุ ที่ 3 หุ้นกู้ชดุ ที่ 4 หุ้นกู้ชดุ ที่ 5 หุ้นกู้ชดุ ที่ 6 หุ้นกู้ชดุ ที่ 7 หุ้นกู้ชดุ ที่ 8 หุ้นกู้ชดุ ที่ 9 หุ้นกู้ชดุ ที่ 10 และหุ้นกู้ชดุ ที่ 11 ว่า "หุ้นกู้")
โดยมีการชําระดอกเบี ้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด
มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
้ ้นไม่เกิน 11,500,000,000 บาท
หุ้นกู้ที่เสนอขายทัง้ 11 ชุด มีจํานวนรวมกันไม่เกิน 11,500,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเสนอขายรวมทังสิ
คํา้ ประกันโดย
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จํากัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํากัด
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A-" แนวโน้ ม "Stable" โดยบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560
ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ อย่างต่อเนื่องตลอดอายุห้ นุ กู้
เสนอขายแก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้จดั การการจัดจําหน่ ายหุ้นกู้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ผู้แทนผุ้ถือหุ้นกู้
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลาการจองซือ้ หุ้นกู้
วันที่ 18 – 20 เมษายน พ.ศ. 2560
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี ้ชวน : วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับใช้ : วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560
้
นและความเสี่ยงที่
คําเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขของหุ้นกู้ รวมทังความเหมาะสมในการลงทุ
เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บังคับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่ างหนังสือชีช้ วนนี ้ มิไ ด้ เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกํา กับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ ลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรื อมิได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
หรื อรับรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนนี ้เป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหุ้นกู้
หากหนังสือชี ้ชวนมีข้อความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ ซื ้อหุ้นกู้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่ร่างหนังสือชี ้ชวนและแบบแสดงรายการข้ อมูลการ
้ ้ ภายใน 1 ปี นับ
เสนอขายหุ้นกู้นนมี
ั ้ ผลใช้ บงั คับ มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้หรื อเจ้ าของหุ้นกู้ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี
แต่วนั ที่ได้ ร้ ูหรื อควรได้ ร้ ูวา่ ร่างหนังสือชี ้ชวนเป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ร่างหนังสือชี ้ชวนและแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นกู้มีผล
ใช้ บงั คับ
ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบหรื อขอรับสําเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชีช้ วนได้ ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจัก ร กรุ ง เทพฯ ในทุก วัน ทํ า การของสํ า นัก งาน ระหว่า งเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรื อ ทาง
http://www.sec.or.th
คําเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
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Disclaimer
หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้จัดทําขึ ้น เพื่อเผยแพร่ ต่อ "ผู้ลงทุนสถาบัน" และ "ผู้ลงทุนรายใหญ่ " ตามคํานิยามที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 เรื่ อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 (ตามที่มี
การแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่) และตามคํานิยามที่ระบุใน ข้ อ 4 และข้ อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่ อง การ
กําหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่) เพื่อใช้
เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นสําหรับการพิจารณาลงทุนใน "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ ้าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2563" "หุ้นกู้มีผ้ ูคํ ้าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564" "หุ้นกู้มีผ้ ูคํ ้าประกันของบริ ษัท
อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565" "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ ้าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด
ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566" "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ ้าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 5 ครบกําหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2567" "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ ้าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 6 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ ้าประกันของ
บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 7 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570" "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ ้าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1
จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 8 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ ้าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 9 ครบกําหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572" "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ ้าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 10 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573" และ "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ ้า
ประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 11 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575" (ต่อไปนี ้รวมเรี ยกว่า "หุ้นกู้") ที่จะออกโดย บริ ษัท
อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ("บริษัท" หรื อ "ผู้ออกหุ้นกู้") ซึง่ หนี ้หุ้นกู้นี ้จะได้ รับการคํ ้าประกันโดยบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ 3 จํากัด บริ ษัท อมตะ บี.
กริ ม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัด และบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํากัด (ต่อไปนี ้รวมเรี ยกว่า "ผู้คํา้ ประกัน") ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
หนังสือคํ ้าประกันแต่ละฉบับ โดยการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ เป็ นการออกและเสนอขายหุ้นกู้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ดงั กล่าวข้ างต้ น
เท่านัน้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะดําเนินการจดข้ อจํากัดการโอนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ("สํานั กงาน ก.ล.ต.") ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 9/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่) เพื่อจํากัดการโอนหุ้นกู้ให้ อยู่เฉพาะภายในกลุม่ ของผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัท ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด
(มหาชน)และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ("ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายหุ้นกู้") ไม่อนุญาตให้ ใช้ ข้อมูลในหนังสือชี ้ชวน
้
อบางส่วน หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นใดที่มิใช่ผ้ ลู งทุนสถาบันและผู้ลงทุนราย
ฉบับนี ้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรื อจัดทําข้ อมูลดังกล่าวขึ ้นใหม่ ไม่ว่าทังหมดหรื
ใหญ่ตามที่ระบุไว้ ในข้ างต้ น
ข้ อมูลทังหมดที
้
่เกี่ยวกับบริ ษัท ผู้คํา้ ประกันและหุ้นกู้ รวมถึงข้ อมูลที่จัดทําเกี่ยวกับธุรกิจในปั จจุบันและผลการดําเนินการในอดีตของบริ ษัทและผู้คํ ้าประกัน และ
แผนงานเกี่ยวกับการดําเนินการของบริ ษัทและผู้คํ ้าประกันเป็ นข้ อมูลที่ได้ รับจากและจัดเตรี ยมขึ ้นโดยบริ ษัท นอกจากนัน้ หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ยังมีข้อความที่มีลกั ษณะ
เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่เกี่ยวข้ องกับบทวิเคราะห์และข้ อมูลอื่นๆ ซึง่ บริ ษัทได้ พิจารณาจากการคาดคะเนผลการดําเนินงานใน
อนาคตของผู้คํ ้าประกัน และประมาณการรายได้ ในอนาคตที่ยงั ไม่อาจกําหนดได้ ในขณะนี ้ โดยข้ อความในลักษณะดังกล่าวที่เกี่ยวกับโอกาส โครงการดําเนินงาน และ
กลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้คํ ้าประกันในอนาคตเป็ นข้ อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคตตามความเห็นของบริ ษัทในปั จจุบนั เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ซึง่
มิได้ เป็ นการรับรองผลประกอบการในอนาคตของบริ ษัทหรื อผู้คํ ้าประกันแต่อย่างใด ดังนัน้ ผลที่จะเกิดขึ ้นจริ งในอนาคตจึงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจาก
ข้ อมูลที่ปรากฏอยู่ในข้ อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าว เนื่องจากปั จจัยต่างๆ ดังกล่าว นักลงทุนจึงควรพิจารณาและไม่อาจยึดถือตามข้ อความ
ที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคตได้
ถึงแม้ ว่าข้ อมูลที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนนี ้เป็ นข้ อมูลที่ได้ รับจากแหล่งข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ไม่รับรองหรื อยืนยันความถูกต้ องหรื อความสมบูรณ์
ของข้ อมูลใดๆ ดังกล่าวข้ างต้ น และข้ อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคตโดยไม่มีการแจ้ งล่วงหน้ า ทัง้ นี ้ ผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายหุ้นกู้ไม่มีความ
รับผิดชอบในความถูกต้ องหรื อความสมบูรณ์ของข้ อมูลที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้แต่อย่างใด
การลงทุนในหุ้นกู้เป็ นการลงทุนที่มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรใช้ วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสี่ยงในการเข้ าลงทุน และผู้ลงทุนควรทําการศึกษาและ
ทําความเข้ าใจในความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้ดงั กล่าวเป็ นอย่างดี
หนังสือชี ้ชวนนี ้ควรพิจารณาควบคู่กบั เอกสารที่แนบมา (ถ้ ามี) ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของหนังสือชี ้ชวนนี ้ ผู้ลงทุนจะต้ องตัดสินใจในการลงทุนด้ วยตัวเอง โดยใช้ ข้อมูลจาก
หนังสือชี ้ชวนนี ้เป็ นเพียงเอกสารประกอบข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัท ผู้คํ ้าประกันและหุ้นกู้ และผู้ที่ได้ รับหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้จะต้ องไม่ถือว่าข้ อมูลที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนฉบับ
นี ้ เป็ นการให้ คําปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ หรื อภาษี ผู้ที่ได้ รับหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี เกี่ยวกับข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุน
ในหุ้นกู้นี ้ด้ วยตนเอง
การจัดส่งหนังสือชีช้ วนฉบับนีห้ รื อการเสนอขายหุ้นกู้ครั ง้ นี ้ มิได้ เป็ นการรั บรองโดยผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ว่าข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนฉบับนีถ้ ูกต้ องครบถ้ วน
สมบูรณ์ ไม่วา่ ในวันที่ออกหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้หรื อภายหลังจากนัน้ นอกจากนี ้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ รับรองความถูกต้ อง
หรื อความสมบูรณ์ของหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ด้ วยแต่อย่างใด
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สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที่ 1
ส่ วนที่ 2
ส่ วนที่ 3

ส่ วนที่ 4
ส่ วนที่ 5

สรุ ปข้ อมูลสําคัญของตราสาร (Factsheet)
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
ผู้ออกตราสารหนี ้
ส่วนที่ 3.1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสี่ยง
4. ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสําคัญอื่น
ส่วนที่ 3.2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
8. โครงสร้ างการจัดการ
ส่วนที่ 3.3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
9. ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ
10. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล

เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4

ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
งบการเงิน
รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
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สรุปข้ อมูลสําคัญของหุ้นกู้ (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที" 5 เมษายน 2560

ข้ อมูลสรุ ปนีเ ป็ นส่ วนหนึงของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชีช วน ซึงเป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ป
เกียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสียงของหุ้นกู้และของบริษัททีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ("บริษัท") ดังนัน ผู้ลงทุนต้ องศึกษา
ข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช วนฉบับเต็ม ซึงสามารถขอได้ จากผู้จัดการการจัดจําหน่ ายหุ้นกู้และบริษัท หรืออาจศึกษาข้ อมูล
ได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีช วนทีบริษัทยืนต่ อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ ท ี website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
สรุปข้ อมูลสําคัญของหุ้นกู้ (Factsheet)
"หุ้นกู้มีผ้ ูคํา ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง ที 1/2560 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2563"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคํา ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง ที 1/2560 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2564"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคํา ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง ที 1/2560 ชุดที 3 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2565"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคํา ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง ที 1/2560 ชุดที 4 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2566"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคํา ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง ที 1/2560 ชุดที 5 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคํา ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง ที 1/2560 ชุดที 6 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2569"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคํา ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง ที 1/2560 ชุดที 7 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2570"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคํา ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง ที 1/2560 ชุดที 8 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2571"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคํา ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง ที 1/2560 ชุดที 9 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2572"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคํา ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง ที 1/2560 ชุดที 10 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2573"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคํา ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี จํากัด ครั ง ที 1/2560 ชุดที 11 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2575"
ออกโดย บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ("ผู้ออกหุ้นกู้")
ข้ อมูลทีสาํ คัญของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
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หุ้น กู้ ชนิ ด ระบุชื" อ ผู้ถื อ ประเภทไม่ ด้ อ ยสิ ท ธิ จํานวนหน่ วยทีเสนอขาย
มีผ้ คู ํ 6าประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

1

หุ้นกู้ชดุ ที" 1: ไม่เกิน 1,800,000 (หนึง"
ล้ านแปดแสน) หน่วย
หุ้นกู้ชดุ ที" 2: ไม่เกิน 600,000 (หก
แสน) หน่วย
หุ้นกู้ชดุ ที" 3: ไม่เกิน 1,500,000 (หนึง"
ล้ านห้ าแสน) หน่วย
หุ้นกู้ชดุ ที" 4: ไม่เกิน 900,000 (เก้ า
แสน) หน่วย
หุ้นกู้ชดุ ที" 5: ไม่เกิน 900,000 (เก้ า
แสน) หน่วย
หุ้นกู้ชดุ ที" 6: ไม่เกิน 1,000,000 (หนึง"
ล้ าน) หน่วย
หุ้นกู้ชดุ ที" 7: ไม่เกิน 1,500,000 (หนึง"
ล้ านห้ าแสน) หน่วย
หุ้นกู้ชดุ ที" 8: ไม่เกิน 800,000 (แปด
แสน) หน่วย
หุ้นกู้ชดุ ที" 9: ไม่เกิน 1,000,000 (หนึง"
ล้ าน) หน่วย
หุ้นกู้ชดุ ที" 10: ไม่เกิน 600,000 (หก
20-40647148

สรุปข้ อมูลสําคัญของหุ้นกู้ (Factsheet)

สกุลเงิน
การจัดอันดับความ
น่ าเชือถือ

ข้ อมูล ณ วันที" 5 เมษายน 2560

มูลค่ าทีตราไว้ ต่อหน่ วย
บาท
มูลค่ าการเสนอขายรวม
 ไม่มี
 ผู้คํ 6าประกัน/ผู้รับอาวัล
 ตราสาร
 ผู้ออกตราสาร
"A-" แนวโน้ ม “Stable” จัดอันดับโดยบริ ษัท
ทริ สเรทติ 6ง จํา กัด เมื"อวันที" 29 มีนาคม 2560
ทัง6 นี 6 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัดอันดับความ
น่าเชื"อ ถือของตราสาร จากสถาบันจัด อันดับ
ความน่าเชื" อถือที"สํา นัก งาน ก.ล.ต. ให้ ความ
เห็นชอบ อย่างต่อเนือ" งตลอดอายุห้ นุ กู้

ราคาเสนอขายหน่ วยละ
ข้ อจํากัดในการขาย/โอน

531409-4-1732

2

แสน) หน่วย
หุ้นกู้ชดุ ที" 11: ไม่เกิน 900,000 (เก้ า
แสน) หน่วย
ทังนี
6 6 หุ้นกู้ทงั 6 11 ชุด มีจํานวนหน่วยที"
เสนอขายรวมไม่เกิน 11,500,000 (สิบ
เอ็ดล้ านห้ าแสน) หน่วย
1,000 บาท
หุ้นกู้ชดุ ที" 1: ไม่เกิน 1,800,000,000
(หนึง" พันแปดร้ อยล้ าน) บาท
หุ้นกู้ชดุ ที" 2: ไม่เกิน 600,000,000
(หกร้ อยล้ าน) บาท
หุ้นกู้ชดุ ที" 3: ไม่เกิน 1,500,000,000
(หนึง" พันห้ าร้ อยล้ าน) บาท
หุ้นกู้ชดุ ที" 4: ไม่เกิน 900,000,000
(เก้ าร้ อยล้ าน) บาท
หุ้นกู้ชดุ ที" 5: ไม่เกิน 900,000,000
(เก้ าร้ อยล้ าน) บาท
หุ้นกู้ชดุ ที" 6: ไม่เกิน 1,000,000,000
(หนึง" พันล้ าน) บาท
หุ้นกู้ชดุ ที" 7: ไม่เกิน 1,500,000,000
(หนึง" พันห้ าร้ อยล้ าน) บาท
หุ้นกู้ชดุ ที" 8: ไม่เกิน 800,000,000
(แปดร้ อยล้ าน) บาท
หุ้นกู้ชดุ ที" 9: ไม่เกิน 1,000,000,000
(หนึง" พันล้ าน) บาท
หุ้นกู้ชดุ ที" 10: ไม่เกิน 600,000,000
(หกร้ อยล้ าน) บาท
หุ้นกู้ชดุ ที" 11: ไม่เกิน 900,000,000
(เก้ าร้ อยล้ าน) บาท
ทังนี
6 6 หุ้นกู้ทงั 6 11 ชุด มีมลู ค่าการเสนอ
ขายรวมไม่ เ กิ น 11,500,000,000
(หนึง" หมื"นหนึง" พันห้ าร้ อยล้ าน) บาท
1,000 (หนึง" พัน) บาท
หุ้นกู้ที"เสนอขายเป็ นการเสนอขายต่อ
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนราย
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ประเภทการเสนอขาย
อัตราดอกเบีย

ข้ อมูล ณ วันที" 5 เมษายน 2560

 PO  PP (II&HNW)
 คงที"  ลอยตัว
หุ้นกู้ชดุ ที" 1: ร้ อยละ 2.68 (สองจุดหกแปด) ต่อ
ปี
หุ้นกู้ชดุ ที" 2: ร้ อยละ 3.00 (สามจุดศูนย์ศนู ย์)
ต่อปี
หุ้นกู้ชดุ ที" 3: ร้ อยละ 3.25 (สามจุดสองห้ า) ต่อ
ปี
หุ้นกู้ชดุ ที" 4: ร้ อยละ 3.58 (สามจุดห้ าแปด) ต่อ
ปี
หุ้นกู้ชดุ ที" 5: ร้ อยละ 3.76 (สามจุดเจ็ดหก) ต่อ
ปี
หุ้นกู้ชดุ ที" 6: ร้ อยละ 4.01 (สีจ" ดุ ศูนย์หนึง" ) ต่อ
ปี
หุ้นกู้ชดุ ที" 7: ร้ อยละ 4.17 (สีจ" ดุ หนึง" เจ็ด) ต่อปี
หุ้นกู้ชดุ ที" 8: ร้ อยละ 4.33 (สีจ" ดุ สามสาม) ต่อปี
หุ้นกู้ชดุ ที" 9: ร้ อยละ 4.35 (สีจ" ดุ สามห้ า) ต่อปี
หุ้นกู้ชดุ ที" 10: ร้ อยละ 4.48 (สีจ" ดุ สีแ" ปด) ต่อปี
หุ้นกู้ชดุ ที" 11: ร้ อยละ 4.79 (สีจ" ดุ เจ็ดเก้ า) ต่อปี
โดยจํานวนดอกเบีย6 สําหรับหุ้นกู้ที"ต้องชําระใน
แต่ ล ะงวดดอกเบี ย6 ให้ คํ า นวณจากเงิ น ต้ น
คงค้ า งของหุ้น กู้ ในอัต ราดอกเบีย6 หุ้น กู้ โดย
อาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึง" ) ปี มี 365 (สามร้ อย
หกสิบห้ า) วัน และโดยการนับจํานวนวันที"ผ่าน
ไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี 6ยที"เกี"ยวข้ อง
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3

ใหญ่ เท่า นัน6 ดังนัน6 ผู้ออกหุ้นกู้ และ/
หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ ขอสงวนสิทธิที"
จะปฏิ เ สธไม่ รั บจดทะเบีย นการโอน
หุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ แก่ผ้ รู ับโอนที"
ไม่ใช่ ผ้ ูลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนราย
ใหญ่ ดังกล่าวข้ า งต้ น เว้ นแต่เป็ นการ
โอนทางมรดก
การไถ่ ถอนก่ อนกําหนด
ไม่มี
การคํา ประกัน/หลักประกัน ผู้คํ 6าประกันแต่ละรายตกลงให้ การคํา6
ประกันอย่างร่ วมกันและแทนกัน โดย
ไม่มีเ งื"อนไขและอย่า งเพิกถอนไม่ไ ด้
ในการชําระหนี 6เงินต้ น รวมจํานวนไม่
เกิน 11,500,000,000 บาท (หนึง" หมื"น
หนึ" ง พั น ห้ า ร้ อยล้ านบาท) และหนี 6
ดอกเบี 6ยหุ้นกู้ ตลอดจนหนีค6 ่าใช้ จ่า ย
ค่ า ธรรมเนีย ม และค่ า เสี ย หายใดๆ
ตามที"ร ะบุไ ว้ ในข้ อกํ าหนดสิทธิ และ
สัญญาแต่งตังผู
6 ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมื"อหนี 6
ใดๆ ดังกล่า วข้ า งต้ นถึง กํ า หนดที"พึง
ชํ า ระ ไม่ ว่ า จะเป็ นกรณี ที" ห้ ุ นกู้ ถู ก
บังคับให้ ถึงกําหนดชําระก่อนวันครบ
กําหนดหรื อโดยประการอื"น โดยผู้ถือ
หุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิได้ รับชําระหนี 6
จากผู้คํา6 ประกัน ตามข้ อกํา หนดและ
เงื"อ นไขของหนังสือคํ า6 ประกัน (ตาม
แบบที"ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิฯ)
ข้ อกําหนดในการดํารง
ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะดํ า เนิ น การให้ ผู้ คํ า6
อัตราส่ วนทางการเงิน
ประกั น แต่ ล ะราย ดํ า รงอั ต ราส่ ว น
(ถ้ ามี)
"หนี 6สิน" (Debt) ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น"
(Shareholders' Equity) ของตน ใน
อั ต ราส่ ว น ไม่ เ กิ น 3 : 1 ณ "วั น
คํานวณ" ใดๆ
(รายละเอีย ดคํ า จํ า กัด ความปรากฏ
ตามข้ อ 6.2 ของข้ อกํ า หนดว่ า ด้ ว ย
สิ ท ธิ แ ละหน้ าที" ข องผู้อ อกหุ้น กู้แ ละ
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ข้ อมูล ณ วันที" 5 เมษายน 2560
ผู้ถือหุ้นกู้)

งวดการจ่ ายดอกเบีย

วันจ่ ายดอกเบีย
งวดแรก

อายุตราสาร

วันทีออกตราสาร
วันทีครบกําหนดอายุ
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ชําระดอกเบีย6 ของหุ้นกู้ทกุ ๆ 6 (หก) เดือน โดย นายทะเบียนหุ้นกู้
ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะชํ า ระดอกเบี ย6 ทุ ก ๆ วั น ที" 21
เมษายน และวันที" 21 ตุลาคม ของทุกปี ตลอด
อายุของหุ้นกู้แต่ละชุด
ผู้คาํ  ประกัน
วันที" 21 ตุลาคม 2560

ผู้จดั จําหน่ าย

หุ้นกู้ชดุ ที" 1: 3 (สาม) ปี
หุ้นกู้ชดุ ที" 2: 4 (สี)" ปี
หุ้นกู้ชดุ ที" 3: 5 (ห้ า) ปี
หุ้นกู้ชดุ ที" 4: 6 (หก) ปี
หุ้นกู้ชดุ ที" 5: 7 (เจ็ด) ปี
หุ้นกู้ชดุ ที" 6: 9 (เก้ า) ปี
หุ้นกู้ชดุ ที" 7: 10 (สิบ) ปี
หุ้นกู้ชดุ ที" 8: 11 (สิบเอ็ด) ปี
หุ้นกู้ชดุ ที" 9: 12 (สิบสอง) ปี
หุ้นกู้ชดุ ที" 10: 13 (สิบสาม) ปี
หุ้นกู้ชดุ ที" 11: 15 (สิบห้ า) ปี
วันที" 21 เมษายน 2560
หุ้นกู้ชดุ ที" 1: วันที" 21 เมษายน 2563
หุ้นกู้ชดุ ที" 2: วันที" 21 เมษายน 2564
หุ้นกู้ชดุ ที" 3: วันที" 21 เมษายน 2565
หุ้นกู้ชดุ ที" 4: วันที" 21 เมษายน 2566
หุ้นกู้ชดุ ที" 5: วันที" 21 เมษายน 2567
หุ้นกู้ชดุ ที" 6: วันที" 21 เมษายน 2569
หุ้นกู้ชดุ ที" 7: วันที" 21 เมษายน 2570

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน)

หนีภ6 ายใต้ ห้ ุน กู้ทัง6 หมดได้ รั บ การคํ า6
ประกันโดย
(ก) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3
จํากัด
(ข) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 1 จํากัด
(ค) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 2 จํากัด
(ต่อไปนี 6รวมเรียกว่า "ผู้คาํ  ประกัน")
ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จํากัด
(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน)
รายละเอี ย ดปรากฏตาม ส่ ว นที" 4
ข้ อมู ล เกี" ย วกั บ การเสนอขายหุ้ นกู้
หัว ข้ อ 3.2 ผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ย
หุ้น กู้ ของแบบแสดงรายการข้ อมูล
และหนังสือ ชี ช6 วนเพื"อ การเสนอขาย
หุ้นกู้

4
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ระยะเวลาการเสนอ
ขาย

ข้ อมูล ณ วันที" 5 เมษายน 2560

หุ้นกู้ชดุ ที" 8: วันที" 21 เมษายน 2571
หุ้นกู้ชดุ ที" 9: วันที" 21 เมษายน 2572
หุ้นกู้ชดุ ที" 10: วันที" 21 เมษายน 2573
หุ้นกู้ชดุ ที" 11: วันที" 21 เมษายน 2575
วันที" 18 – 20 เมษายน 2560

ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน)

ลําดับการได้ รับชําระหนีก รณีผ้ อู อกตราสารล้ มละลายหรือเลิกกิจการ

ความเสียงของตราสาร
อายุตราสาร
มากกว่ า 5 ปี


หุ้นกู้ชุดที 4
หุ้นกู้ชุดที 5
หุ้นกู้ชุดที 6
หุ้นกู้ชุดที 7
หุ้นกู้ชุดที 8
หุ้นกู้ชุดที 9
หุ้นกู้ชุดที 10
หุ้นกู้ชุดที 11

หุ้นกู้ชุดที 1
หุ้นกู้ชุดที 2
หุ้นกู้ชุดที 3

1 – 5 ปี

น้ อยกว่ า 1 ปี
AAA - AA

A - BBB

Non-investment
grade

Unrated

Credit rating

คําเตือนทีสาํ คัญ
• ตลาดตราสารหนี 6ในประเทศไทยมีสภาพคล่องตํ"า การขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนในตลาดรองนันอาจได้
น6 อาจได้ รับมูลค่าขายหุ้นกู้ลดลงหรือเพิ"มขึ 6น
ได้ โดยขึ 6นอยู่กบั สภาวะและความต้ องการของตลาดในขณะนัน6
• อันดับความน่าเชื"อถือของผู้ออกตราสาร เป็ นเพียงข้ อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านัน6 มิใช่เป็ นนการให้
การให้ คําแนะนําให้ ซือ6อ6 ขาย หรื อถือครองหุ้นกู้ที"
เสนอขาย ทังยั
6 งมิได้ เป็ นการรับประกันความสามารถในการชําระหนี 6ของผู้ออกหุ้นกู้แต่อย่างใด
• หุ้นกู้แต่ละชุดมีความเสีย" งไม่เท่ากัน โดยหุ้นกู้ทมี" ีอายุมากกว่าจะมีความเสีย" งทีส" งู กว่า
531409-4-1732
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ลักษณะพิเศษและความเสียงทีสาํ คัญของตราสาร
หุ้นกู้ไม่มีลกั ษณะพิเศษและไม่มีความเสีย" งของหุ้นกู้ในลักษณะพิเศษใดๆ กล่าวคือ มีการกําหนดอัตราดอกเบี 6ยหุ้นกู้ในอัตราคงที"อย่างชัดเจน
และแน่นอน และผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชําระคืนเงินต้ นเต็มจํานวนไม่ว่าในกรณีใดๆ โดยไม่มีข้อกําหนดในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็ นหุ้นหรื อสินทรัพย์อื"นใด และ
ไม่มีเหตุการณ์หรื อเงื"อนไขใดที"อนุญาตให้ มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด นอกจากนัน6 สิทธิหรื อลําดับในการรับชําระหนีข6 องผู้ถือหุ้นกู้ยังเท่าเทียมกับ
ลําดับในการรับชําระหนี 6ของเจ้ าหนี 6สามัญทีไ" ม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้
อย่างไรก็ดี ในกรณีที"ผ้ อู อกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชําระเงินไม่ว่าเงินต้ นหรื อดอกเบีย6 ในวันถึงกําหนดชําระตามที"ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิฯ การผิดนัด
ชําระเงินดังกล่าวจะไม่ถกู ถือเป็ น "เหตุผดิ นัด" ตามที"ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิฯ ของหุ้นกู้ หากการผิดนัดไม่ชําระเงินดังกล่าวเกิดขึ 6นจากระบบหรื อความ
ผิดพลาดทางเทคนิค และได้ มกี ารชําระเงินดังกล่าวแล้ วภายใน 3 (สาม) วันทําการ นับจากวันครบกําหนดชําระเงินนันๆ
6
นอกจากนี 6 ผู้คํ 6าประกันยังมีความเสีย" งด้ านการดํารงอัตราส่วนหนี 6สินทีม" ีภาระดอกเบี 6ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของตน ตามที"ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ของ
ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที"ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สําหรับหุ้นกู้ที"เสนอขายในครัง6 นี 6 ("ข้ อกําหนดสิทธิฯ") ซึ"งระบุให้ ผ้ คู ํ 6าประกันมีหน้ าที"ต้อง
ดํารงอัตราส่วนหนี 6สินที"มีภาระดอกเบี 6ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity) ในอัตราส่วน ไม่เกิน 3 : 1 ตามหลักเกณฑ์ที"ระบุไว้ ใน
ข้ อกําหนดสิทธิ ดังนัน6 หากผู้คํ 6าประกันก่อหนี 6สินที"มีภาระดอกเบี 6ยเป็ นจํานวนทีส" งู จนเกินกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น ก็อาจจะทําให้ เกิดเหตุผิด
นัดตามข้ อกําหนดสิทธิได้ อย่างไรก็ตาม ข้ อกําหนดสิทธิได้ ระบุให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ดําเนินการมิให้ ผ้ คู ํ 6าประกันแต่ละราย ก่อหนี 6เงินกู้ประเภทมีดอกเบี 6ยของตน
เป็ นจํานวนรวมกันเกินกว่า 350,000,000 (สามร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท ซึง" เป็ นข้ อห้ ามการก่อภาระหนี 6เพิ"มอีกชันหนึ
6 ง"
ทังนี
6 6 ข้ อกําหนดสิทธิฯ มีข้อแตกต่างที"สําคัญในเรื" องของเหตุการณ์ที"ถือว่าเป็ นเหตุผิดนัดตามข้ อกําหนดสิทธิฯ กับเหตุผิดนัดตามที"ระบุไว้ ใน
ข้ อกําหนดสิทธิมาตรฐานของสํานักงาน ก.ล.ต. ("ข้ อกําหนดสิทธิมาตรฐาน") ดังนี 6
1) กรณีที"ผ้ อู อกหุ้นกู้ผดิ นัดชําระหนี 6เงินใดๆ ภายใต้ ห้ นุ กู้ตามที"ระบุไว้ ในข้ อ 10.1 (ก) ของข้ อกําหนดสิทธิฯ นัน6 ข้ อกําหนดดังกล่าวได้ ระบุให้ กรณี
ดังกล่าวยังไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัด หากการผิดนัดไม่ชําระเงินนัน6 ๆ เกิดขึ 6นจากระบบการโอนเงินหรื อความผิดพลาดทางเทคนิค และได้ มีการ
ชําระเงินดังกล่าวแล้ วภายใน 3 (สาม) วันทําการ นับจากวันครบกําหนดชําระหนีเ6 งินนันๆ
6 ในขณะที"ข้อกําหนดสิทธิ มาตรฐานมิได้ ระบุถึง
ระยะเวลาผ่อนผันใดๆ สําหรับเหตุผิดนัดดังกล่าว
2) กรณีที"ผ้ อู อกหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้คํ 6าประกันผิดนัดไม่ชําระหนีเ6 งินใดๆ ตามที"ระบุไว้ ในข้ อ 10.1 (ค) ของข้ อกําหนดสิทธิ ฯ นัน6 ข้ อกําหนดสิทธิ
มาตรฐานได้ กําหนดไว้ ว่าเหตุผิดนัดจะเกิดจากการไม่ชําระหนี 6ไม่ว่าใน "มูลหนี 6ใดๆ" รวมเป็ นจํานวนเงินตามที"กําหนด ในขณะที"ข้อ 10.1 (ค)
ของข้ อกําหนดสิทธิฯ ได้ กําหนดให้ เหตุผิดนัดจะเกิดจากการไม่ชําระ "หนี 6เงิน" (Financial Indebtedness) ตามคําจํากัดความในข้ อกําหนด
สิทธิฯ เท่านัน6 ดังนัน6 มูลหนี 6ที"จะก่อให้ เกิดเหตุผดิ นัดตามข้ อกําหนดสิทธิฯ คือ "หนี 6เงิน" (Financial Indebtedness) ซึ"งมีความหมายแคบกว่า
"มูลหนี 6ใดๆ" นอกจากนี 6 ข้ อกําหนดสิทธิฯ ได้ กําหนดเพิ"มเติมให้ เหตุผิดนัดนีเ6 ป็ นการผิดนัดไม่ชําระหนี 6เงินของทังผู
6 ้ ออกหุ้นกู้และผู้คํ 6าประกัน
ในขณะทีข" ้ อกําหนดสิทธิมาตรฐานกําหนดให้ เหตุผดิ นัดดังกล่าวเป็ นการผิดนัดไม่ชําระหนี 6ในมูลหนี 6ใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้เท่านัน6
3) กรณีที"หนี 6เงินใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้คํ 6าประกันถูกเร่งรัดให้ ต้องชําระหนี 6คืนก่อนวันครบกําหนดเดิม ข้ อ 10.1 (ค) (2) ของข้ อกําหนด
สิทธิฯ ได้ กําหนดให้ การเร่งรัดการชําระหนี 6เงินก่อนครบกําหนดดังกล่าวต้ องเป็ นผลมาจากการเกิด "เหตุผดิ นัด" ตามที"ระบุไว้ ในสัญญาของหนี 6
เงินนันๆ
6 เท่านัน6 ในขณะที"ข้อกําหนดสิทธิมาตรฐานมิได้ ระบุว่าเหตุของการเร่งรัดการชําระหนี 6เงินต้ องเป็ นผลมาจากเหตุผิดนัดเท่านัน6 แต่อาจ
มาจากเหตุใดๆ ก็ตามตามสัญญาที"เกี"ยวข้ องที"ทําให้ เจ้ าหนีม6 ีสิทธิ เรี ยกให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้ต้องชําระหนี 6คืนก่อนวันครบกําหนดเดิม นอกจากนี 6
ข้ อกํา หนดสิทธิ ฯ ได้ กํา หนดเพิ"มเติมให้ เหตุผิดนัด นีเ6 ป็ นการเร่ งรั ดชํ าระหนีข6 องทัง6 ผู้ออกหุ้นกู้และผู้คํา6 ประกัน ในขณะที"ข้อกํา หนดสิทธิ
มาตรฐานกําหนดให้ เหตุผิดนัดดังกล่าวเป็ นการเร่งรัดชําระหนี 6ของผู้ออกหุ้นกู้เท่านัน6
4) กรณี ที"มีก ารเริ" มดํ า เนินการเพื"อขอฟื 6นฟูกิ จการของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้คํา6 ประกัน หรื อเพื"อขอให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้คํา6 ประกัน
ล้ มละลายภายใต้ กฎหมายที"เกี"ยวข้ องใดๆ ตามที"ระบุไว้ ในข้ อ 10.1 (ง) ของข้ อกําหนดสิทธิฯ ข้ อกําหนดดังกล่าวได้ ระบุให้ กรณีดงั กล่าวยังไม่
ถือเป็ นเหตุผิดนัด หากเหตุดงั กล่าวถูกยกเลิก เพิกถอน หรื อทําให้ หมดสิ 6นไปภายใน 90 (เก้ าสิบ) วันนับจากวันที"มีการเริ" มดําเนินการนันๆ
6
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ในขณะที"ข้อกําหนดสิทธิ มาตรฐานมิได้ ระบุถึงระยะเวลาผ่อนผันใดๆ สําหรับเหตุผิดนัดดังกล่าว นอกจากนี 6 ข้ อกําหนดสิทธิฯ ได้ กําหนด
เพิ"มเติมให้ เหตุผิดนัดนี 6เป็ นเป็ นดําเนินการทีเ" กี"ยวข้ องกับผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้คํ 6าประกัน ในขณะที"ข้อกําหนดสิทธิมาตรฐานกําหนดให้ เหตุ
ผิดนัดดังกล่าวเป็ นการดําเนินการที"เกี"ยวข้ องกับผู้ออกหุ้นกู้เท่านัน6
5) กรณีที"มคี ําพิพากษาถึงทีส" ดุ หรือคําชี 6ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้คํ 6าประกันชําระเงินเกินกว่าจํานวนที"กําหนดตามที"
ระบุไว้ ในข้ อ 10.1 (จ) ของข้ อกําหนดสิทธิฯ ข้ อกําหนดดังกล่าวได้ ระบุให้ กรณีดงั กล่าวยังไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ (1) สามารถ
แสดงให้ ที"ประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นได้ ว่า คําพิพากษาถึงที"สดุ หรื อคําชีข6 าดถึงที"สดุ ของอนุญาโตตุลาการนัน6 ไม่กระทบต่อ
ความสามารถในการชําระหนี 6ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ (2) ได้ ชําระเงินดังกล่าวภายในระยะเวลาและเงื"อนไขที"กําหนดตามคําพิพากษา
ถึงทีส" ดุ หรือคําชี 6ขาดถึงที"สดุ ของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ในขณะทีข" ้ อกําหนดสิทธิมาตรฐานมิได้ ระบุถงึ เงื"อนไขใดๆ ที"จะผ่อนผันเหตุผิดนัด
ดังกล่าว
รายละเอีย ดของหุ้นกู้ที"เสนอขายปรากฏตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และหนังสือ ชี ช6 วน
ในส่วนที" 4 ข้ อมูลเกี"ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หัวข้ อ 1.1 ลักษณะสําคัญของหุ้นกู้ทเี" สนอขาย หน้ า 1 และ หัวข้ อ 1.2 สรุปสาระสําคัญของข้ อกําหนดสิทธิ
ความเสียงทัวไป
1.

ความเสียงด้ านเครดิต (Credit Risk)
เนื"องด้ วย ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มกี ารประกอบธุรกิจของตนเอง และรายได้ ของผู้ออกหุ้นกู้จะมาจากการชําระหนี 6เงินกู้และดอกเบี 6ยเงินกู้โดยผู้คํ 6าประกัน
แต่ละราย ตามทีผ" ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ให้ เงินกู้แก่ผ้ คู ํ 6าประกันแต่ละรายดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสีย" งที"อาจจะไม่ได้ รับชําระดอกเบี 6ยหรื อเงินต้ น ในกรณีที"ธุรกิจ
และผลการดําเนินงานของผู้คํ 6าประกันไม่ว่ารายใดๆ ไม่เป็ นไปตามที"คาดหมาย ทําให้ ผ้ คู ํา6 ประกันรายดังกล่าวอาจไม่มีเงินชําระหนี 6เงินต้ นและดอกเบี 6ย
สําหรับเงินที"ตนกู้ยืมมาจากผู้ออกหุ้นกู้ อันส่งผลให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่มีเงินชําระหนี 6หุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้อย่างครบถ้ วน ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควร
พิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชําระหนี 6ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้คํ 6าประกันจากข้ อมูลที"ระบุไว้ ในหนังสือชี 6ชวน
2.
ความเสียงด้ านราคา (Price Risk)
ราคาตลาดของหุ้นกู้นนอาจมี
ั6
การเปลีย" นแปลงขึ 6นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี 6ยในตลาดการเงิน นโยบายของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุของหุ้นกู้ หรื ออุปสงค์ส่วนเกินหรื อส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนัน6 ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้ รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีที"มีการซื 6อขายตราสารก่อนครบกําหนดไถ่ถอน ทังนี
6 6 หุ้นกู้ที"มีอายุคงเหลือยาวกว่าจะได้ รับผลกระทบ
จากความผันผวนดังกล่าวมากกว่า
3.
ความเสียงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ทนั ทีในราคาที"ตนเองต้ องการ เนื"องจากการซื 6อขายเปลี"ยนมือของหุ้นกู้ใน
ตลาดรองอาจมีไม่มากหรือไม่มเี ลย ทังนี
6 6 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นําหุ้นกู้ไปจดทะเบียนซื 6อขายในตลาดตราสารหนี 6 (BEX) หรื อตลาดรองใดๆ อย่างไรก็ดี ผู้ถือ
หุ้นกู้อาจซื 6อขายหุ้นกู้ได้ ที"ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อนิติบคุ คลอื"นใด ที"มีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี 6 หากมีผ้ เู สนอซื 6อ
หรือขายหุ้นกู้ผ่านผู้มีใบอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ น นอกจากนี 6 ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้ แก่บคุ คลใดๆ โดยทัว" ไปได้ แต่จะถูกจํากัดให้ ขาย
หรือโอนหุ้นกู้ได้ เฉพาะภายในกลุม่ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านัน6 เนื"องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ จดข้ อจํากัดการโอนไว้ กับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ จํากัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามคํานิยามที"ระบุไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที" กจ.5/2552 เรื"อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี"ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี 6ทุก
ประเภท ฉบับลงวันที" 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที"มีการแก้ ไขเพิ"มเติมหรื อใช้ แทนที") และ ตามประเภทและลักษณะที"นิยามไว้ ในข้ อ 4 และข้ อ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที" กจ. 4/2560 เรื" อง การกําหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้
ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที" 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที"มีการแก้ ไขเพิ"มเติมหรือใช้ แทนที)"
ทัง6 นี 6 โปรดดูรายละเอียดเกี"ยวกับปั จ จัยความเสี"ยงต่างๆ ที"ปรากฎในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี 6 และหนังสือชีช6 วน
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ข้ อมูล ณ วันที" 5 เมษายน 2560

ส่วนที" 3 ผู้ออกตราสารหนี 6 หัวข้ อ 3. ปั จจัยความเสีย" ง
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สรุปข้ อมูลสําคัญของหุ้นกู้ (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที" 5 เมษายน 2560
ข้ อมูลผู้ออกตราสาร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผู้ออกหุ้นกู้เป็ นบริ ษัทในกลุ่มของ บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ("B.Grimm") หนึง" ในผู้ผลิตไฟฟ้ าภายใต้ โครงการรับซือ6 ไฟฟ้าจาก
SPP รายใหญ่ทสี" ดุ ของประเทศไทยเมื"อนับตามกําลังการผลิตไฟฟ้ าติดตัง6 (Installed Capacity) โดยที" B.Grimm ถือหุ้นในผู้ออกหุ้นกู้ผ่านบริ ษัท อมตะ
บี.กริ ม เพาเวอร์ 3 จํากัด ("ABP3") บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัด ("ABPR1") และบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํากัด
("ABPR2") (ABP3 ABPR1 และ ABPR2 เรียกรวมกันว่า "บริษัทเจ้ าของโครงการ" หรือ "ผู้คาํ  ประกัน")
ในปั จจุบัน ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า หรื อธุรกิจใดๆ โดยสําหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ในครัง6 นี 6 เป็ นการ
ระดมทุนเพื"อนําเงินมาปล่อยกู้ต่อให้ แก่บริษัทเจ้ าของโครงการ (Project Company) แต่ละบริษัท ดังนัน6 รายได้ ของผู้ออกหุ้นกู้ทงหมดจึ
ั6
งมาจากการชําระ
หนี 6เงินกู้และดอกเบี 6ยทีจ" ะได้ รับจากบริ ษัทเจ้ าของโครงการ
ทังนี
6 6 บริ ษัทเจ้ าของโครงการแต่ละบริ ษัท เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ของ B.Grimm ซึ"งประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าที"ผลิตได้ จากโรงไฟฟ้ า
พลังความร้ อนร่วมกังหันก๊ าซ โดยที"ธุรกิจหลักของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ คือ (1) การผลิตและขายไฟฟ้ าให้ กับ กฟผ. และลูกค้ าอุตสาหกรรม และ (2)
การผลิตและขายไอนํ 6าให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรมซึง" ประกอบธุรกิจอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกันกับโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการแต่ละ
บริษัท
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2559 บริษัทเจ้ าของโครงการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าจํานวนทังสิ
6 6น 3 โครงการ ประกอบด้ วย (1) โครงการโรงไฟฟ้ าของ
ABP3 ตังอยู
6 ่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี (2) โครงการโรงไฟฟ้ าของ ABPR1 ตังอยู
6 ่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี 6 จังหวัดระยอง และ (3)
โครงการโรงไฟฟ้ าของ ABPR2 ตังอยู
6 ่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี 6 จังหวัดระยอง โดยมีกําลังการผลิตไฟฟ้ าติดตังจํ
6 านวนรวมทังสิ
6 6น 380.2 เมกะวัตต์
และกําลังการผลิตไอนํ 6าติดตังรวม
6 90.0 ตันต่อชัว" โมง
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 2 ปี และไตรมาสล่ าสุดหรือเท่ าทีมีผลการดําเนินงานจริง
ผู้ออกหุ้นกู้
ข้ อมูล

ปี 2559
1,879,619
52,355
1,827,264
6,881
(35,420)
(28,539)
35.9
35.9
(4.15)
0.03
0.00

สินทรัพย์รวม
หนี 6สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
กําไรสุทธิ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี 6เฉลีย" (วัน)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี 6ย (เท่า)
อัตราส่วนหนี 6สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี 6สินทีม" ีภาระดอกเบี 6ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
531409-4-1732
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ปี 2558
1,905,458
49,655
1,855,803
6,951
(36,070)
(29,119)
38.4
38.4
(4.19)
0.03
0.00
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ข้ อมูล ณ วันที" 5 เมษายน 2560

ผู้คาํ  ประกัน
ABP3
ข้ อมูล

ปี 2559
5,240,624,246
3,759,114,345
1,481,509,901
2,728,879,731
(2,194,764,285)
303,848,003
2.4
2.3
53.7
11.1
4.1
2.5
2.4

สินทรัพย์รวม
หนี 6สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุน
กําไรสุทธิ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี 6เฉลีย" (วัน)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี 6ย (เท่า)
อัตราส่วนหนี 6สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี 6สินทีม" ีภาระดอกเบี 6ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น* (เท่า)

ปี 2558
5,428,996,039
3,991,074,141
1,437,921,898
3,134,584,229
(2,606,214,916)
120,629,289
2.3
2.1
57.6
3.8
3.4
2.8
2.6

หมายเหตุ * ผู้คํ 6าประกันจะต้ องดํารงอัตราส่วน "หนี 6สิน" (Debt) ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Shareholders' Equity) ในอัตราส่วน ไม่เกิน 3 : 1 ณ "วันคํานวณ" ใดๆ ตามข้ อกําหนด
สิทธิฯ

ABPR1
ข้ อมูล

ปี 2559
5,406,815,976
4,065,909,879
1,340,906,097
2,598,907,385
2,048,688,462
318,344,700
2.9
2.8
57.6
12.2
4.1
3.0
2.8

สินทรัพย์รวม
หนี 6สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุน
กําไรสุทธิ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี 6เฉลีย" (วัน)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี 6ย (เท่า)
อัตราส่วนหนี 6สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี 6สินทีม" ีภาระดอกเบี 6ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น* (เท่า)

ปี 2558
5,572,664,340
4,239,805,956
1,332,858,384
2,914,365,033
2,345,807,546
187,118,583
3.0
2.7
58.6
6.4
2.6
3.2
2.9

หมายเหตุ * ผู้คํ 6าประกันจะต้ องดํารงอัตราส่วน "หนี 6สิน" (Debt) ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Shareholders' Equity) ในอัตราส่วน ไม่เกิน 3 : 1 ณ "วันคํานวณ" ใดๆ ตามข้ อกําหนด
สิทธิฯ
531409-4-1732
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ABPR2
ข้ อมูล

ปี 2559
5,510,580,524
4,132,896,560
1,377,683,964
2,370,734,434
1,932,450,823
229,063,286
2.6
2.5
63.3
9.7
4.1
3.0
2.7

สินทรัพย์รวม
หนี 6สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุน
กําไรสุทธิ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี 6เฉลีย" (วัน)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี 6ย (เท่า)
อัตราส่วนหนี 6สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี 6สินทีม" ีภาระดอกเบี 6ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น* (เท่า)

ปี 2558
5,757,253,686
4,328,675,038
1,428,578,648
2,815,315,067
2,290,726,808
141,518,851
2.8
2.5
63.3
5.0
2.4
3.0
2.8

หมายเหตุ * ผู้คํ 6าประกันจะต้ องดํารงอัตราส่วน "หนี 6สิน" (Debt) ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Shareholders' Equity) ในอัตราส่วน ไม่เกิน 3 : 1 ณ "วันคํานวณ" ใดๆ ตามข้ อกําหนด
สิทธิฯ

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
ผู้ออกหุ้นกู้จะนําเงินทีไ" ด้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ เพือ" การดําเนินธุรกิจปกติของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ เพื"อปล่อยกู้ต่อให้ แก่ผ้ คู ํ 6า
ประกันแต่ละราย
ประวัตกิ ารผิดนัดชําระหนี 
 ไม่มี
ถ้ ามี โปรดอธิบาย

 มี
ข้ อมูลผู้ตดิ ต่ อ

1. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิม" เติมและรับหนังสือชี 6ชวนได้ ที"
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ที"อยู่ :
สํานักงานใหญ่ เลขที" 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2626-7000
โทรสาร :
0-2657-3285
Website: http://www.cimbthai.com
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ที"อยู่ :
สํานักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2777-7777
Website: http://www.scb.co.th
531409-4-1732
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สรุปข้ อมูลสําคัญของหุ้นกู้ (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที" 5 เมษายน 2560

2. หากผู้ลงทุนมีข้อร้ องเรียน สามารถติดต่อได้ ที"
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1จํากัด
ที"อยู่ :
เลขที" 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

531409-4-1732
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ส่วนที 2 ข้ อมูลสรุ ป
ส่ วนที 2
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
รายละเอียดเกียวกับผู้เสนอขายหลักทรั พย์
บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด (เดิมชือ บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เซอร์ วิส (ระยอง)
จํากัด) ("บริษัทฯ" หรื อ "ผู้ออกหุ้นกู้") จดทะเบียนจัดตังในปี
,
2554 โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วจํานวน
2,000,000 บาท มีมูลค่าหุ้นทีตราไว้ หุ้นละ 100 บาท ทัง, นี , บริ ษัทฯ ถือหุ้นโดยบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ 3
จํากัด ("ABP3") บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัด ("ABPR1") และบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์
(ระยอง) 2 จํากัด ("ABPR2") (ต่อไปนีร, วมเรี ยก ABP3 ABPR1 และ ABPR2 ว่า "บริ ษัทเจ้ าของโครงการ" หรื อ
"ผู้ คํ า< ประกั น ") โดยที บ ริ ษั ท เจ้ า ของโครงการเป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท บี . กริ ม เพาเวอร์ จํ า กัด (มหาชน)
("B.Grimm")
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ ไม่มีการประกอบกิจการใดๆ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ประสงค์จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในครัง, นี , เพือนําเงินดังกล่าวมาปล่อยกู้ให้ แก่บริ ษัทเจ้ าของโครงการ (Project Company) ดังนัน, รายได้ ของ
บริ ษัทฯ เกือบทังหมดจึ
,
งมาจากการชําระหนี ,เงินกู้และดอกเบี ,ยทีจะได้ รับจากบริ ษัทเจ้ าของโครงการแต่ละบริ ษัท
ทังนี
, , บริ ษัทเจ้ าของโครงการประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าทีผลิตได้ จากโรงไฟฟ้าพลังความร้ อน
ร่ วม โดยที ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษัท เจ้ าของโครงการ คื อ (1) การผลิ ต และขายไฟฟ้ าให้ กับ กฟผ. และลูก ค้ า
อุตสาหกรรม และ (2) การผลิตและขายไอนํา, ให้ แก่ลูกค้ าอุตสาหกรรมซึงประกอบธุรกิจอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
เดียวกันกับโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทเจ้ าของโครงการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าจํานวนทังสิ
, ,น 3 โครงการ
ประกอบด้ วย (1) โครงการโรงไฟฟ้าของ ABP3 ตังอยู
, ่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี (2) โครงการ
โรงไฟฟ้าของ ABPR1 ตังอยู
, ่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี , จังหวัดระยอง และ (3) โครงการโรงไฟฟ้าของ ABPR2
ตังอยู
, ่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี , จังหวัดระยอง โดยมีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตังจํ
, านวนรวมทังสิ
, ,น 380.2 เมกะ
วัตต์ และกําลังการผลิตไอนํ ,าติดตังรวม
, 90.0 ตันต่อชัว โมง
คําอธิบายเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน:
บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัด (ABPR1)
สําหรับรอบปี สิ ,นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 มีรายได้ จากการขายเท่ากับ 2,709.8 ล้ าน
บาท 2,914.4 ล้ านบาท และ 2,598.9 ล้ านบาทตามลําดับ
กําไรขัน, ต้ นของบริ ษัทฯ สําหรั บรอบปี สิน, สุดวันที 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 มีจํานวนรวม
478.3 ล้ านบาท 568.6 ล้ านบาท และ 550.2 ล้ านบาทตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
, นร้ อยละ 17.7 ร้ อย
ละ 19.5 และ ร้ อยละ 21.2 ตามลําดับ
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ส่วนที 2 ข้ อมูลสรุ ป
กําไรสุทธิของบริ ษัทฯ สําหรับรอบปี สิ ,นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 มีจํานวนรวม 191.0
ล้ านบาท 187.1 ล้ านบาท และ 318.3ล้ านบาทตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 7.0 ร้ อยละ 6.4 และ
ร้ อยละ 12.1 ตามลําดับ ในช่วงเวลาเดียวกันสําหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 และ
2559 บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีสิ นทรั พย์ รวม 5,652.2 ล้ านบาท 5,572.7 ล้ านบาท และ 5,406.8 ล้ านบาท
ตามลําดับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีหนี ,สินรวมทังสิ
, ,น 4,276.4 ล้ านบาท
4,239.8 ล้ านบาท และ 4,065.9 ล้ านบาท ตามลําดับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเป็ นจํานวน
รวม 1,375.8 ล้ านบาท 1,332.9 ล้ านบาท และ 1,340.9 ล้ านบาท ตามลําดับ
บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํากัด (ABPR2)
สําหรับรอบปี สิ ,นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 มีรายได้ จากการขายเท่ากับ 2,973.1 ล้ าน
บาท 2,815.3 ล้ านบาท และ 2,370.7 ล้ านบาท ตามลําดับ
กําไรขัน, ต้ นของบริ ษัทฯ สําหรั บรอบปี สิน, สุดวันที 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 มีจํานวนรวม
534.2 ล้ านบาท 524.6 ล้ านบาท และ 438.3 ล้ านบาทตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
, นร้ อยละ 18.0 ร้ อย
ละ 18.6 และ ร้ อยละ 18.5 ตามลําดับ
กําไรสุทธิของบริ ษัทฯ สําหรับรอบปี สิ ,นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 มีจํานวนรวม 280.4
ล้ านบาท 141.5 ล้ านบาท และ 229.1 ล้ านบาทตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 9.4 ร้ อยละ 5.0 และ
ร้ อยละ 9.7 ตามลําดับ ในช่วงเวลาเดียวกันสําหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 และ
2559 บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีสินทรั พย์ รวม 5,857.0 ล้ านบาท 5,757.3 ล้ านบาท และ 5,510.6 ล้ านบาท
ตามลําดับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีหนี ,สินรวมทังสิ
, ,น 4,369.8 ล้ านบาท
4,328.7 ล้ านบาท และ 4,132.9 ล้ านบาท ตามลําดับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเป็ นจํานวน
รวม 1,487.2 ล้ านบาท 1,428.58 ล้ านบาท และ 1,377.7ล้ านบาท ตามลําดับ
บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ 3 จํากัด (ABP3)
สําหรับรอบปี สิ ,นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 มีรายได้ จากการขายเท่ากับ 3,338.0 ล้ าน
บาท 3,134.6 ล้ านบาท และ 2,728.9 ล้ านบาท ตามลําดับ
กําไรขัน, ต้ นของบริ ษัทฯ สําหรั บรอบปี สิน, สุดวันที 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 มีจํานวนรวม
594.0 ล้ านบาท 528.4 ล้ านบาท และ 534.1 ล้ านบาทตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
, นร้ อยละ 17.8 ร้ อย
ละ 16.9 และ ร้ อยละ 19.6 ตามลําดับ
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กําไรสุทธิของบริ ษัทฯ สําหรับรอบปี สิ ,นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 มีจํานวนรวม 276.5
ล้ านบาท 120.6 ล้ านบาท และ 303.8 ล้ านบาทตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 8.3 ร้ อยละ 3.8 และ
ร้ อยละ 11.1 ตามลําดับ ในช่วงเวลาเดียวกันสําหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 และ
2559 บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีสิ นทรั พย์ ร วม 6,031.7 ล้ านบาท 5,429.0 ล้ านบาท และ 5,240.6 ล้ านบาท
ตามลําดับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีหนี ,สินรวมทังสิ
, ,น 4,314.3 ล้ านบาท
3,991.1 ล้ านบาท และ 3,759.1 ล้ านบาท ตามลําดับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเป็ นจํานวน
รวม 1,717.4 ล้ านบาท 1,437.9 ล้ านบาท และ 1,481.5 ล้ านบาท ตามลําดับ
สรุ ปปั จจัยความเสียง
เนืองด้ วยบริ ษัทฯ ไม่ได้ ประกอบธุรกิจใดๆ แต่บริ ษัทฯ จะนําเงินทีได้ จากการออกหุ้นกู้ครั ง, นี ,ไปให้ บริ ษัท
เจ้ าของโครงการกู้ ดังนัน, ความสามารถในการชํ าระหนี ข, องบริ ษัทฯ จึง ขึน, อยู่กับการได้ รับชํ าระหนี เ, งิ นกู้และ
ดอกเบี ,ยจากบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ทังนี
, , ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเจ้ าของโครงการสามารถสรุ ปความเสียงที
สําคัญ อันอาจจะเกิดขึ ,นและส่งผลกระทบต่อกิจการของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ดังนี ,
1.

บริ ษัทฯ มีแหล่งรายได้ เฉพาะการรับชําระหนี ,เงินกู้จากบริ ษัทเจ้ าของโครงการเท่านัน,

2.

บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีความเสียงจากความผันผวนของราคาเชื ,อเพลิง และบริ ษัทเจ้ าของโครงการอาจ
ไม่สามารถผลักภาระจากความผันผวนดังกล่าวให้ แก่ลกู ค้ าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ ทงหมด
ั,

3.

บริ ษัทเจ้ าของโครงการกําหนดราคาขายไฟฟ้าแก่ลูกค้ าอุตสาหกรรมในประเทศไทยในอัตราส่วนลดจาก
อัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ซึง อาจไม่สอดคล้ องกับต้ นทุนเชื ,อเพลิงทีแท้ จริ งของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ และ
อาจไม่ได้ ปรับเปลียนตามกลไกทีกําหนดไว้

4.

ธุรกิจของบริ ษัทเจ้ าของโครงการพึง พิง กฟผ.

5.

บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีความเสียงทีสําคัญด้ านสัญญาภายใต้ สญ
ั ญาซื ,อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.

6.

การแข่งขันในการดําเนินธุรกิจขายไฟฟ้าให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรม

7.

การบํารุ งรักษา หรื อ ปรับปรุ งโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการมีความเสียงสูง ซึง รวมถึงการ
หยุดเครื องกําเนิดไฟฟ้านอกเหนือจากกําหนดการ หรื อทําให้ ปริ มาณการผลิตไฟฟ้าลดลง หรื อมีต้นทุนใน
การบํารุ งรักษาทีสงู กว่าทีบริ ษัทเจ้ าของโครงการคาดการณ์ไว้

8.

บริ ษัทเจ้ าของโครงการประกอบกิจการในอุตสาหกรรมทีมีการใช้ กฎหมายและกฎเกณฑ์ในการกํากับดูแล
อย่างเข้ มงวดซึง กฎหมายและกฎเกณฑ์ดงั กล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได้
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9.

การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เจ้ า ของโครงการพึ ง พิ ง การจัด หาและความสามารถในการจัด ส่ ง ก๊ า ซ
ธรรมชาติของปตท. ให้ กบั บริ ษัทเจ้ าของโครงการ

10.

การประกอบกิ จการของบริ ษัทเจ้ าของโครงการอาจจะหยุดชะงักเนื องจากปั จจัย ที อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ

11.

ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัทเจ้ าของโครงการอาจไม่ครอบคลุมความเสียงและความ
เสียหายทีอาจเกิดขึ ,นได้ ทงหมด
ั,
และบริ ษัทเจ้ าของโครงการอาจต้ องชําระค่าเบี ,ยประกันภัยเพิมขึ ,น

12.

การทําสัญญาระยะยาวทําให้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีข้อจํากัดบางประการในการประกอบกิจการและ
จํากัดความยืดหยุ่นและคล่องตัวทางการเงินของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ

13.

การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านสิงแวดล้ อม สุขภาพ และความปลอดภัย อาจทําให้ ต้นทุนการ
ประกอบธุรกิจของบริ ษัทเจ้ าของโครงการเพิมขึ ,น

14.

บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีความเสียงทางด้ านอัตราแลกเปลียน

15.

การประกอบธุรกิจของบริ ษัทเจ้ าของโครงการพึง พิงผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ

16.

บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีความเสียงด้ านการดํารงอัตราส่วนทางการเงินของบริ ษัท

17.

ความเสียงเกียวกับหุ้นกู้
(1)

ความเสียงด้ านเครดิต (Credit Risk)

(2)

ความเสียงด้ านราคา (Price Risk)

(3)

ความเสียงด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

(4)

ความเสียงด้ านอัตราดอกเบี ,ย (Interest Rate Risk)

(5)

ความเสียงด้ านอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate Risk)

(6)

อันดับความน่าเชือถือของหุ้นกู้อาจไม่สามารถสะท้ อนความเสียงทังหมดที
,
อาจเกิดขึน, จากการ
ลงทุนในหุ้นกู้ และอันดับความน่าเชือถืออาจมีการยกเลิกหรื อเปลียนแปลงได้ ตลอดอายุของหุ้น
กู้

(7)

ผู้ถือหุ้นกู้ต้องผูกพันตามการตัดสินใจของการลงมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ทังนี
, , ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดปั จจัยความเสียงได้ ในส่วนที 3.1.3 (ปั จจัยความเสียง) ของส่วนที
3 (ผู้ออกตราสารหนี ,) ของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ,และร่ างหนังสือชี ,ชวน
สรุ ปรายละเอียดหุ้นกู้ท จี ะเสนอขาย
บริ ษัทฯ ประสงค์ทีจะเสนอขาย "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ ,าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง,
ที 1/2560 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563" ("หุ้นกู้ชุดที 1") "หุ้นกู้มีผ้ ูคํ ,าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม
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เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง, ที 1/2560 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564" ("หุ้นกู้ชุดที 2") "หุ้นกู้มีผ้ ูคํา,
ประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง, ที 1/2560 ชุดที 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565"
("หุ้นกู้ชุดที 3") "หุ้นกู้มีผ้ ูคํ ,าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง, ที 1/2560 ชุดที 4 ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566" ("หุ้นกู้ชุดที 4") "หุ้นกู้มีผ้ ูคํ ,าประกันของบริ ษัท อมตะ บี .กริ ม เพาเวอร์ เอสพี วี1
จํากัด ครั ง, ที 1/2560 ชุดที 5 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" ("หุ้นกู้ชุดที 5") "หุ้นกู้มีผ้ ูคํ ,าประกันของบริ ษัท
อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง, ที 1/2560 ชุดที 6 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" ("หุ้นกู้ชุดที 6")
"หุ้นกู้มีผ้ คู ํ ,าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง, ที 1/2560 ชุดที 7 ครบกําหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. 2570" ("หุ้นกู้ชุดที 7") "หุ้นกู้มีผ้ ูคํ ,าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง, ที 1/2560
ชุดที 8 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" ("หุ้นกู้ชุดที 8") "หุ้นกู้มีผ้ ูคํ ,าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์
เอสพีวี1 จํากัด ครัง, ที 1/2560 ชุดที 9 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572" ("หุ้นกู้ชุดที 9") "หุ้นกู้มีผ้ ูคํ ,าประกันของ
บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง, ที 1/2560 ชุดที 10 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573" ("หุ้นกู้ชุด
ที 10") และ"หุ้นกู้มีผ้ ูคํ ,าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง, ที 1/2560 ชุดที 11 ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575" ("หุ้นกู้ชุดที 11") (รวมเรี ยกหุ้นกู้ชดที 1 หุ้นกู้ชดุ ที 2 หุ้นกู้ชดุ ที 3 หุ้นกู้ชดุ ที 4 หุ้นกู้ชดุ
ที 5 หุ้นกู้ชดุ ที 6 หุ้นกู้ชดุ ที 7 หุ้นกู้ชดุ ที 8 หุ้นกู้ชดุ ที 9 หุ้นกู้ชดุ ที 10 และหุ้นกู้ชดุ ที 11 ว่า "หุ้นกู้")
หุ้นกู้ทีเสนอขายทัง, 11 ชุด มีจํานวนรวมกันไม่เกิน [11,500,000 (สิบเอ็ดล้ านห้ าแสน)] หน่วย คิดเป็ น
มูลค่าเสนอขายรวมทังสิ
, ,นไม่เกิน [11,500,000,000 (หนึงหมืนหนึงพันห้ าร้ อยล้ าน)] บาท เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้
ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ คู ํ ,าประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
, , บริ ษัทเจ้ าของโครงการจะเป็ นผู้คํ ,าประกันหนี ,เงิน
ต้ นและดอกเบี ,ยหุ้นกู้ทงหมดอย่
ั,
างร่ วมกันและแทนกัน ตามข้ อกําหนดและเงือนไขทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิและ
หนังสือคํ ,าประกัน
ทังนี
, , หุ้นกู้ชุดที 1 มีจํานวนไม่เกิน 1,800,000 (หนึงล้ านแปดแสน) หน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,800,000,000
(หนึงพันแปดร้ อยล้ าน) บาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี ย, คงทีร้อยละ 2.68 (สองจุดหกแปด) ต่อปี หุ้นกู้ชุดที 2 มี
จํานวนไม่เกิน 600,000 (หกแสน) หน่วย มูลค่าไม่เกิน 600,000,000 (หกร้ อยล้ าน) บาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี ,ย
คงทีร้อยละ 3.00 (สามจุดศูนย์ ศูนย์ ) ต่อปี หุ้นกู้ชุดที 3 มีจํานวนไม่เกิ น 1,500,000 (หนึงล้ านห้ าแสน) หน่วย
มูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000 (หนึงพันห้ าร้ อยล้ าน) บาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี ,ยคงทีร้อย 3.25 (สามจุดสองห้ า)
ต่อปี หุ้นกู้ชดุ ที 4 มีจํานวนไม่เกิน 900,000 (เก้ าแสน) หน่วย มูลค่าไม่เกิน 900,000,000 (เก้ าร้ อยล้ าน) บาท อายุ
6 ปี อัตราดอกเบีย, คงทีร้อยละ 3.58 (สามจุดห้ าแปด) ต่อปี หุ้นกู้ชุดที 5 มีจํานวนไม่เกิน 900,000 (เก้ าแสน)
หน่วย มูลค่าไม่เกิน 900,000,000 (เก้ าร้ อยล้ าน) บาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี ,ยคงทีร้อยละ 3.76 (สามจุดเจ็ดหก)
ต่อปี หุ้นกู้ชุดที 6 มีจํานวนไม่เกิน 1,000,000 (หนึงล้ าน) หน่วย มูลค่าไม่เกิ น 1,000,000,000 (หนึงพันล้ าน)
บาท อายุ 9 ปี อัตราดอกเบีย, คงทีร้อยละ 4.01 (สีจุดศูนย์ หนึง) ต่อปี หุ้นกู้ชุดที 7 มีจํานวนไม่เกิน 1,500,000
(หนึง ล้ านห้ าแสน) หน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000 (หนึงพันห้ าร้ อยล้ าน) บาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี ,ยคงที
ร้ อยละ 4.17 (สี จุด หนึง เจ็ ด ) ต่อ ปี หุ้น กู้ชุด ที 8 มี จํ านวนไม่ เ กิ น 800,000 (แปดแสน) หน่ วย มูล ค่าไม่เ กิ น
800,000,000 (แปดร้ อยล้ าน) บาท อายุ 11 ปี อัตราดอกเบี ,ยคงทีร้อยละ 4.33 (สีจดุ สามสาม) ต่อปี หุ้นกู้ชดุ ที 9 มี
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จํานวนไม่เกิน 1,000,000 (หนึงล้ าน) หน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึงพันล้ าน) บาท อายุ 12 ปี อัตรา
ดอกเบี ,ยคงทีร้อยละ 4.35 (สีจุดสามห้ า) ต่อปี หุ้นกู้ชุดที 10 มีจํานวนไม่เกิน 600,000 (หกแสน) หน่วย มูลค่าไม่
เกิน 600,000,000 (หกร้ อยล้ าน) บาท บาท อายุ 13 ปี อัตราดอกเบี ,ยคงทีร้อยละ 4.48 (สีจดุ สีแปด) ต่อปี และหุ้น
กู้ชดุ ที 11 มีจํานวนไม่เกิน 900,000 (เก้ าแสน) หน่วย มูลค่าไม่เกิน 900,000,000 (เก้ าร้ อยล้ าน) บาท อายุ 15 ปี
อัตราดอกเบี ,ยคงทีร้อยละ 4.79 (สีจดุ เจ็ดเก้ า) ต่อปี
โดยบริ ษัทฯ จะนําเงินทีได้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ เพือการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ
และเพือให้ ก้ แู ก่บริ ษัทเจ้ าของโครงการ โดยบริ ษัทเจ้ าของโครงการจะนําเงินกู้ทีได้ รับจากบริ ษัทฯ ไปใช้ เพือชําระคืน
หนีเ, งินกู้ของตน (Loan Refinancing) ตลอดจนชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ องหรื อจําเป็ น
สําหรั บหรื อเกียวเนืองกับการชํ าระคืนหนีเ, งินกู้ (Loan Refinancing) และเพือการดําเนินธุรกิ จปกติของบริ ษัท
เจ้ าของโครงการ
คําเตือน : ผู้ลงทุนควรอ่ านรายละเอียดข้ อมูลในส่ วนที 3 และส่ วนที 4 ก่ อนตัดสินใจจองซือ< ตราสารหนี <
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ส่ วนที่ 3.1
1.

การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เซอร์ วิส (ระยอง)
จํ า กั ด ) ("บริ ษั ท ฯ" หรื อ "ผู้ ออกหุ้ น กู้ " ) เป็ นบริ ษั ท ในกลุ่ม ของ บริ ษั ท บี . กริ ม เพาเวอร์ จํ า กั ด (มหาชน)
("B.Grimm") หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าภายใต้ โครงการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP รายใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทยเมื่อนับตาม
กําลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง (Installed Capacity) โดยที่ B.Grimm ถือหุ้นในบริ ษัทฯ ผ่านบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม
เพาเวอร์ 3 จํากัด ("ABP3") บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัด ("ABPR1") และบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม
เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํากัด ("ABPR2") (ABP3 ABPR1 และ ABPR2 เรี ยกรวมกันว่า "บริ ษัทเจ้ าของโครงการ"
หรื อ "ผู้คาํ ้ ประกัน") โดยมีโครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ดังนี ้
1

โครงการโรงไฟฟ้า ABP3
B.Grimm JV

AMATA

B Grimm Power

13.8%

Summit Sunrise
Energy

51.2%

30.0%

5.0%

ABP
10.0%

60.0%

30.0%

ABP3

โครงการโรงไฟฟ้า ABPR1
B.Grimm JV

AMATA

B Grimm Power

13.8%

Summit Sunrise
Energy

51.2%

30.0%

5.0%

ABP
8.0%

62.0%

30.0%

ABPR1

1

จากข้ อมูลของไอพีเอ แอดไวซอรี่ ลิมเิ ต็ด และ เอดับบลิวอาร์ ลอยด์ ลิมเิ ต็ด
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โครงการโรงไฟฟ้า ABPR2
B.Grimm JV

AMATA

Summit Sunrise
Energy

B Grimm Power

13.8%

51.2%

30.0%

5.0%

ABP
8.0%

62.0%

30.0%

ABPR2

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด

ABPR1

ABP3

33.33%

33.33%

ABPR2

33.33%

Amata B.Grimm Power SPV1

ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ มิได้ ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า หรื อธุรกิจใดๆ โดยสําหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ เป็ นการระดมทุนเพื่อนําเงินมาปล่อยกู้ตอ่ ให้ แก่บริ ษัทเจ้ าของโครงการ (Project Company)
แต่ละบริ ษัท ดังนั้น รายได้ ของบริ ษัทฯ ทั้งหมดจึงมาจากการชํ าระหนี เ้ งินกู้และดอกเบีย้ ที่จะได้ รับจากบริ ษัท
เจ้ าของโครงการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการแต่ละบริ ษัท เป็ นบริ ษัทในกลุ่มของ B.Grimm ซึ่งประกอบกิจการผลิตและ
จําหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม โดยที่ธุรกิจหลักของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ คือ (1) การ
ผลิตและขายไฟฟ้าให้ กบั กฟผ. และลูกค้ าอุตสาหกรรม และ (2) การผลิตและขายไอนํ ้าให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรม
ซึง่ ประกอบธุรกิจอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมเดียวกันกับโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการแต่ละบริ ษัท
นอกจากนี ้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการแต่ละบริ ษัท ยังเป็ นผู้คํ ้าประกันหนี ้เงินต้ นและดอกเบี ้ยหุ้นกู้ทั้งหมด
อย่างร่ วมกันและแทนกัน ดังนั้น ในกรณีที่บริ ษัทฯ ผิดนัดชําระหนี ้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทเจ้ าของ
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โครงการแต่ละบริ ษัทในฐานะผู้คํ ้าประกันหนี ้หุ้นกู้ ชําระหนี ้หุ้นกู้ตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนด
สิทธิและหนังสือคํ ้าประกันได้ โดยตรง
รายละเอียดของการประกอบธุรกิจของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ซึง่ จะเป็ นแหล่งเงินได้ หลักของบริ ษัทฯ เป็ น
ดังนี ้
1.1

โครงการโรงไฟฟ้า ABP3

โครงการโรงไฟฟ้า ABP3 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีดําเนินการโดย ABP3 ซึ่ง
เป็ นการร่วมลงทุนระหว่างบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ จํากัด ("ABP") ซึง่ ถือหุ้นร้ อยละ 60.0 B.Grimm ซึง่ ถือหุ้น
ร้ อยละ 30.0 และ อมตะ คอร์ ปอเรชัน่ ซึง่ ถือหุ้นร้ อยละ 10.0
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงการโรงไฟฟ้า ABP3 มีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตั ้งจํานวน 132.5 เมกะ
วัตต์ และกําลังการผลิตไอนํ ้าติดตังจํ
้ านวน 30.0 ตันต่อชัว่ โมง และได้ เข้ าทําสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าจํานวน 90.0 เม
กะวัตต์กับ กฟผ. โดยมี อายุสัญญา 25 ปี นับแต่วันเปิ ดดําเนินการเชิงพาณิ ชย์ นอกจากนี ้ ABP3 ยังได้ เข้ าทํ า
สัญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้ า จํ า นวน 8 ฉบับ และสัญ ญาซื อ้ ขายไอนํ า้ อี ก 1 ฉบับ กั บ ลูก ค้ า อุ ต สาหกรรมในนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะนคร เพื่อขายไฟฟ้าจํานวน 46.1 เมกะวัตต์ และไอนํ ้าจํานวน 13.0 ตันต่อชัว่ โมง
โครงการโรงไฟฟ้า ABP3 ใช้ หน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊ าซของซีเมนส์ รุ่ นเอสจีที 800 บี จํานวน 2 หน่วย
และหน่วยผลิตไอนํ า้ ของซีเมนส์ รุ่ นเอสที 400 จํ านวน 1 หน่วย และได้ เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2555
1.2

โครงการโรงไฟฟ้า ABPR1

โครงการโรงไฟฟ้า ABPR1 ตั้งอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง ดําเนินการโดย ABPR1 ซึง่
เป็ นการร่ วมลงทุนระหว่าง ABP ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 62.0 B.Grimm ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 30.0 และ บริ ษัท อมตะซิตี ้
จํากัด ซึง่ ถือหุ้นร้ อยละ 8.0
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงการโรงไฟฟ้า ABPR1 มีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจํานวน 123.3 เมกะ
วัตต์ และกําลังการผลิตไอนํ ้าติดตั ้งจํานวน 30.0 ตันต่อชัว่ โมง และได้ เข้ าทําสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าจํานวน 90.0 เม
กะวัตต์กบั กฟผ. โดยมีอายุสญ
ั ญา 25 ปี นับแต่วนั เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ นอกจากนี ้ ABPR1 ได้ เข้ าทําสัญญา
ซื ้อขายไฟฟ้า จํานวน 2 ฉบับ และสัญญาซื ้อขายไอนํ ้าอีก 1 ฉบับกับลูกค้ าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิตี ้ เพื่อขายไฟฟ้าจํานวน 17.0 เมกะวัตต์ และไอนํ ้าจํานวน 14.0 ตันต่อชัว่ โมง
โครงการโรงไฟฟ้า ABPR1 ใช้ หน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊ าซของซีเมนส์ รุ่ นเอสจีที 800บี จํานวน 2 หน่วย
และหน่วยผลิตไอนํ า้ ของซีเมนส์ รุ่ นเอสที 400 จํ านวน 1 หน่วย และได้ เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิ ชย์ เมื่ อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2556
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1.3

โครงการโรงไฟฟ้า ABPR2

โครงการโรงไฟฟ้า ABPR2 ตั้งอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง ดําเนินการโดย ABPR2 ซึง่
เป็ นการร่ วมลงทุนระหว่าง ABP ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 62.0 B.Grimm ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 30.0 และ บริ ษัท อมตะซิตี ้
จํากัด ซึง่ ถือหุ้นร้ อยละ 8.0
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงการโรงไฟฟ้า ABPR2 มีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจํานวน 124.4 เมกะ
วัตต์ และกําลังการผลิตไอนํ ้าติดตั้งจํานวน 30.0 ตันต่อชัว่ โมง และได้ เข้ าทําสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าจํานวน 90.0 เม
กะวัตต์กบั กฟผ. โดยมีอายุสญ
ั ญาเป็ นเวลา 25 ปี นับแต่วนั เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ นอกจากนี ้ ABPR2 ยังได้
เข้ าทําสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า จํ านวน 1 ฉบับ และสัญญาซื ้อขายไอนํา้ อีก 1 ฉบับกับลูกค้ าอุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ เพื่อขายไฟฟ้าจํานวน 24.0 เมกะวัตต์ และไอนํ ้าจํานวน 14.0 ตันต่อชัว่ โมง
โครงการโรงไฟฟ้า ABPR2 ใช้ หน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊ าซของซีเมนส์ รุ่ นเอสจีที 800บี จํานวน 2 หน่วย
และหน่วยผลิตไอนํา้ ของซีเมนส์ รุ่ นเอสที 400 จํานวน 1 หน่วย และได้ เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21
มิถนุ ายน 2556
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
2.1.1 โครงสร้ างรายได้

เนื่องจากในปั จจุบนั บริ ษัทฯ มิได้ ประกอบกิจการใดๆ แต่บริ ษัทฯ จะนําเงินที่ได้ รับจากการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ในครั้งนี ้ไปให้ เงินกู้แก่บริ ษัทเจ้ าของโครงการ ดังนั้น รายได้ ของบริ ษัทฯ จะมาจากการชําระหนี ้เงินกู้และ
ดอกเบี ้ยเงินกู้จากบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ในการนี ้ โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ มีรายละเอียด
ตามที่ระบุไว้ ดงั ต่อไปนี ้
รายได้ จากการขายไฟฟ้าและไอนํ ้าเป็ นรายได้ ที่สําคัญของบริ ษัทเจ้ าของโครงการแต่ละบริ ษัท (ซึ่งจะถูก
นํามาใช้ ชําระหนี ้เงินกู้ให้ แก่บริ ษัทฯ) ซึง่ มีรายละเอียดตามตารางด้ านล่างนี ้
2557
รายได้ จากการขายสินค้ า
รายได้ รวมการขายไฟฟ้าให้
กฟผ. จาก SPP
- ABP3
- ABPR1
- ABPR2

(ล้ านบาท)

(ร้ อยละ)

6,878.7

75.7

2,213.3
2,336.2
2,329.3

รายได้ รวมการขายไฟฟ้าให้
ลูกค้ าอุตสาหกรรม

1,810.1

- ABP3
- ABPR1
- ABPR2
รายได้ รวมจากการขายไอนํ ้า
- ABP3
- ABPR1
- ABPR2
อื่นๆ(1)
- ABP3
- ABPR1
- ABPR2
รายได้ รวมจากการขายและการ
ให้ บริการ

1,035.4
306.3
468.3
332.1
89.3
67.3
175.5
61.3
7.7
21.5
32.1
9,082.2

รอบปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
6,439.4

72.0

2,075.3
2,197.6
2,166.6
19.9

3.7

0.7

100.0

71.6

1,923.0
1,865.2
1,777.3

2,074.4
943.5
622.6
508.4
350.5
115.9
94.2
140.4
82.7
25.3
24.9
32.5
8,947.0

5,565.6

23.2

3.9

0.9

100.0

1,867.4
722.8
641.5
503.1
265.6
83.1
92.2
90.3
72.3
9.9
27.5
34.9
7,770.8

24.0

3.4

1.0

100.0

_____________________________________
(1)

ประกอบด้ วยรายได้ จากดอกเบี ้ยรั บ และรายการอื่นๆ โดยรายได้ จากดอกเบี ้ยรั บ ประกอบไปด้ วย ดอกเบีย้ ที่ได้ มาจากเงินฝาก
ธนาคาร ส่วนรายการอื่นๆ ประกอบไปด้ วย รายได้ จากการบริ การที่ได้ จากลูกค้ าอุตสาหกรรม เช่น การบริ การติดตังมิ
้ เตอร์ และการ
ให้ บริ การและคําปรึกษาระหว่างบริ ษัทในเครื อ
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2.1.2 ธุรกิจผลิตและขายไฟฟ้าและไอนํา้ ของบริษัทเจ้ าของโครงการ
(ก)

การขายไฟฟ้า

บริ ษัทเจ้ าของโครงการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้ กับ กฟผ. และลูกค้ าอุตสาหกรรม โดย
บริ ษัทเจ้ าของโครงการ ขายไฟฟ้าซึ่งผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม ให้ กับ กฟผ. ภายใต้ โครงการรั บซื ้อ
ไฟฟ้าจาก SPP โดย กฟผ. เป็ นผู้รับซื ้อไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศไทย และไฟฟ้าที่ขายให้ แก่ กฟผ. จะถูกส่งผ่าน
ระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งมีโครงข่ายครอบคลุมทัว่ ประเทศ เพื่อขายไฟฟ้านี ้ต่อให้ กับ กฟภ. และ กฟน. ซึ่งจะ
จัดส่งไฟฟ้านี ้ต่อไปยังผู้บริ โภคทัว่ ประเทศ
นอกจากนี ้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการยังขายไฟฟ้าซึง่ ผลิตจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้ อนร่วม ให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรมโดยตรงอีกด้ วย
ทั้งนี ้ รายละเอียดที่สําคัญของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการมีดงั นี ้
คู่สัญญา

(1) กฟผ.
(2) บริษัทเจ้ าของโครงการ (ในตารางนี ้เรี ยกว่า "บริษัท")

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง เพื่อจําหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าให้ แก่ กฟผ.
สัญญา
ABP3: 6 พฤศจิกายน 2552
วันที่ลงนามในสัญญา ABPR1: 15 กันยายน 2553
ABPR2: 6 พฤศจิกายน 2552
25 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งวันที่เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิ ชย์ ของแต่ละ
บริษัท คือ
ระยะเวลาของสัญญา

ABP3: 1 ตุลาคม 2555
ABPR1: 1 พฤศจิกายน 2556
ABPR2: 21 มิถนุ ายน 2556

กํ า ลั ง การผลิ ต ตาม 90.0 เมกะวัตต์
สัญญา

ค่ าตอบแทน

บริ ษัท จะได้ รับค่าไฟฟ้าจาก กฟผ. ตามอัตรารับซื ้อไฟฟ้าซึ่งประกอบด้ วยค่าพลังไฟฟ้า ค่า
พลังงานไฟฟ้า และค่าการประหยัดการใช้ เชื ้อเพลิง ตามรายละเอียดในข้ อ 2.1.3 ของเอกสาร
ฉบับนี ้

ปริ ม าณรั บ ซื อ้ ไฟฟ้ า ยกเว้ นปี แรกและปี สุดท้ ายของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า กฟผ. จะรับซื ้อพลังงานไฟฟ้าจากบริ ษัท ใน
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ขัน้ ตํ่า

ปริ มาณไม่ตํ่ากว่าร้ อยละแปดสิบ (80%) ของปริ มาณไฟฟ้าตามสัญญาที่คณ
ู กับจํานวนชัว่ โมง
ในรอบปี (24 ชัว่ โมง x จํานวนวันในปี นันๆ)
้ แล้ วหักด้ วยปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่บริ ษัทไม่ได้ จ่าย
ให้ กฟผ. ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า ซึง่ หากกฟผ. รับซื ้อไฟฟ้าไม่ครบในปี
ใด กฟผ. จะชําระค่าพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ขาดตามอัตราค่าพลังไฟฟ้าเฉลี่ยสําหรับปี นัน้ ทังนี
้ ้
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า

ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า บริ ษัทมีหน้ าที่ซงึ่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
หน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทมีหน้ าที่ในการพัฒนา และบริ หารจัดการโรงไฟฟ้า และจําหน่ายไฟฟ้าให้ แก่ กฟผ.
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
(2) บริษัทต้ องดําเนินการต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญา ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด
หน้ าที่ ที่ สํ า คั ญของ (3) บริ ษัทต้ องได้ รับอนุญาตหรื อมีหนังสือรับรองการอนุญาตให้ ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจาก
คู่สัญญา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องก่อนวันกําหนดเริ่มต้ นซื ้อขายไฟฟ้า
(4) บริ ษัทต้ องได้ รับอนุมัติ ได้ รับใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท
ตลอดระยะเวลาของสัญญา
(5) บริ ษัท ต้ องออกแบบ ติดตัง้ ทดสอบ บริ หาร ซ่อมแซม และบํารุ งรักษาระบบเครื่ องผลิต
ไฟฟ้าตลอดระยะเวลาของสัญญา
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ได้ ผิดสัญญาอาจบอกเลิกสัญญาด้ วยเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1)

กรณีผิดนัดชําระเงิน หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไม่ชําระเงิน สําหรับจํานวนเงินที่ไม่
มีข้อโต้ แย้ ง ภายในระยะเวลาที่กําหนด และไม่สามารถแก้ ไขให้ แ ล้ วเสร็ จภายใน
ระยะเวลา 15 วันหลังจากได้ รับหนังสือแจ้ งจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่

(2)

บริ ษัทไม่สามารถจําหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. เป็ นเวลาติดต่อกันเกิน 15 วัน เว้ นแต่มีเหตุ
อ้ างได้ ตามสัญญาหรื อเป็ นเพราะความผิดของ กฟผ. และไม่สามารถแก้ ไขให้ แล้ ว
เสร็จภายในระยะเวลา 90 วันหลังจากได้ รับหนังสือแจ้ งจาก กฟผ.

(3)

บริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาได้ และบริ ษัทไม่สามารถแก้ ไขให้ แล้ ว
เสร็จภายในระยะเวลา 90 วันหลังจากได้ รับหนังสือแจ้ งจาก กฟผ. หรื อ

(4)

บริ ษั ท ไม่ส ามารถปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขสํ า คัญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ มาตรฐานไฟฟ้ าตามที่
กําหนดใน SPP Grid Code ได้ และไม่สามารถแก้ ไขให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลา 90
วันหลังจากได้ รับหนังสือแจ้ งจาก กฟผ.

การบอกเลิกสัญญา

ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่บริ ษัทเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการชําระเงินตามสัญญา กฟผ. จะ
ขยายระยะเวลา 90 วันนันออกไปตามควรแก่
้
กรณี หากบริ ษัทแสดงให้ เห็นว่ากําลังแก้ ไขการผิด
สัญญานันอยู
้ ่อย่างจริ งจัง และหากบริ ษัทไม่ดําเนินการแก้ ไขภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป
นัน้ กฟผ. มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้
นอกจากนี ้ หากไม่มีการเริ่ มซื ้อขายไฟฟ้าภายในระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ
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เชิงพาณิชย์ ให้ ถือว่าสัญญาสิ ้นสุดลง
เงื่ อนไขการต่ ออายุ ไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุสญ
ั ญา
สัญญา
กฎหมายที่ใช้ บังคับ

(ข)

กฎหมายไทย

การขายไอนํา้

บริ ษัทเจ้ าของโครงการขายไอนํ ้าให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรมผ่านระบบส่งไอนํ ้าซึ่งเชื่อม
ต่อ ไปยัง ลูก ค้ า โดยตรง บริ ษั ท เจ้ า ของโครงการสามารถผลิ ต ไอนํ า้ ที่ ค วามดัน หลายระดับ ซึ่ง เหมาะสํ า หรั บ
กระบวนการทางอุตสาหกรรมหลายประเภท อย่างไรก็ดี เนื่องด้ วยข้ อจํากัดในการจัดส่งไอนํา้ ในระยะทางไกล
ลูกค้ าอุตสาหกรรมที่ซื ้อไอนํ ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ จึงเป็ นบริ ษัทที่ตั้งอยู่ในรัศมี 2 กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้าของ
บริ ษัทเจ้ าของโครงการ
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ข้ อมูลเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
โครงการโรงไฟฟ้า
อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ 3

บริษัทเจ้ าของ
โครงการ
ABP3

อมตะ บี . กริ ม เพาเวอ ร์ ABPR1
(ระยอง) 1

อมตะ บี . กริ ม เพาเวอ ร์ ABPR2
(ระยอง) 2

รวมกําลังการผลิตติดตัง้

กําลังการผลิตติดตัง้
ไฟฟ้า
(เมกะวัตต์ )

ไอนํา้
(ตันต่ อชั่วโมง)

132.5

30.0

123.3

124.4

380.2

30.0

30.0

ประเภทโรงไฟฟ้า

ผู้รับซือ้ ไฟฟ้า/
กําลังผลิตรวมตามสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วันที่เปิ ดดําเนินการ
เชิงพาณิชย์

โรงไฟฟ้ าพลัง ความ 1 ตุลาคม 2555
ร้ อนร่ วม

โรงไฟฟ้ าพลัง ความ 1 พฤศจิกายน 2556
ร้ อนร่ วม

โรงไฟฟ้ าพลัง ความ 21 มิถนุ ายน 2556
ร้ อนร่ วม



สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ระยะเวลา 25 ปี นับแต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ
เชิงพาณิชย์/ 90.0 เมกะวัตต์



สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรม 8 ฉบับ/ 46.1 เมกะวัตต์(1)



สัญญาซื ้อขายไอนํ ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรม 1 ฉบับ/ 13.0 ตันต่อชัว่ โมง



สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ระยะเวลา 25 ปี นับแต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ
เชิงพาณิชย์/ 90.0 เมกะวัตต์



สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรม 2 ฉบับ/ 17.0 เมกะวัตต์



สัญญาซื ้อขายไอนํ ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรม 1 ฉบับ/ 14.0 ตันต่อชัว่ โมง



สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ระยะเวลา 25 ปี นับแต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ
เชิงพาณิชย์/ 90.0 เมกะวัตต์



สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรม 1 ฉบับ / 24.0 เมกะวัตต์



สัญญาซื ้อขายไอนํ ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรม 1 ฉบับ/ 14.0 ตันต่อชัว่ โมง

90.0

_______________________________________
(1)

แม้ ว่ากําลังการผลิตตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าระหว่าง ABP3 กับ กฟผ. และลูกค้ าอุตสาหกรรมจะสูงกว่ากําลังการผลิตติดตัง้ แต่ในทางปฏิบตั ินนั ้ ลูกค้ าอุตสาหกรรมไม่ได้ มีช่วงที่ความต้ องการไฟฟ้าสูง (peak load)
พร้ อมกัน อย่างไรก็ดี ABP3 มีระบบเชื่อมโยงกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม ของกลุม่ บริ ษัท B.Grimm ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ทําให้ มีแหล่งพลังงานสํารองในกรณีที่กําลังการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอ
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2.1.3 อัตราค่ าไฟฟ้าและไอนํา้
อัตราค่าไฟฟ้าและไอนํ ้าที่ปรับใช้ กบั โครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ มีดงั ต่อไปนี ้


อัตราค่าไฟฟ้าสําหรับไฟฟ้าที่ผลิตโดย SPP และจําหน่ายให้ กฟผ.



อัตราค่าไฟฟ้าสําหรับไฟฟ้าที่ผลิตโดย SPP และจําหน่ายให้ ลกู ค้ าอุตสาหกรรม



อัตราค่าไอนํ ้าสําหรับลูกค้ าอุตสาหกรรม

(ก)

อัตราค่ าไฟฟ้าสําหรั บไฟฟ้าที่ผลิตโดย SPP และจําหน่ ายให้ กฟผ.

อัตราค่าไฟฟ้าที่ปรับใช้ กบั สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าซึง่ ผลิตโดย SPP ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการแต่
ละฉบับ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในระเบียบการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP ที่ประกาศใช้ โดย กฟผ. โดยที่ระเบียบการรับซื ้อไฟฟ้า
จาก SPP ที่มีผลใช้ บงั คับกับบริ ษัทเจ้ าของโครงการคือระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552-2553)
บริ ษัทเจ้ าของโครงการคิดค่าไฟฟ้าสําหรับไฟฟ้าที่ผลิตภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าในโครงการ
รับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการโดยใช้ วิธีสตู รการคํานวณดังนี ้
อัตราค่าไฟฟ้า = อัตราค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment) +
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) +
อัตราค่าการประหยัดการใช้ เชื ้อเพลิง(1) (Fuel Saving Payment) + ภาษี มลู ค่าเพิ่ม
_________________________________________
(1)
เฉพาะที่ได้ กําหนดไว้ ตาม ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 25522553) ระเบียบ SPP พ.ศ. 2553 และ ระเบียบ SPP พ.ศ. 2553 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554)

ปั จจัยในการคํานวณค่าไฟฟ้าซึ่งบริ ษัทเจ้ าของโครงการคิดจาก กฟผ. ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขาย
ไฟฟ้า ระหว่างบริ ษัทเจ้ าของโครงการและ กฟผ. สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1)

ค่ าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment)

ค่าพลังไฟฟ้าในแต่ละเดือนเป็ นผลคูณระหว่าง (ก) ค่าพลังไฟฟ้าในแต่ละเดือน (บาท/
กิโลวัตต์/ เดือน) และ (ข) พลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) ที่จดั ส่งจริ งให้ กฟผ. ในเดือนนั้นๆ
(ก)

อัตราค่ าพลังไฟฟ้า

ค่าพลังไฟฟ้าเป็ นอัตราราคาไฟฟ้าที่กําหนดคงที่สําหรับปริ มาณไฟฟ้าที่ผลิต
ได้ ในแต่ละกิโลวัตต์ ไม่ว่าจะมีการจ่ายไฟฟ้าจริ งจํานวนเท่าใดก็ตาม อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าฐานจะกําหนดไว้ ในระเบียบ
SPP ที่เกี่ยวข้ อง โดยอัตราดังกล่าวจะพิจารณาจากค่าลงทุนของโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในอนาคต ในเวลา
ที่มีการซื ้อไฟฟ้าจาก SPP (ค่าลงทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายของ กฟผ. ในกรณี กฟผ. ผลิตพลังไฟฟ้าด้ วยตนเอง) โดยการ
ชําระค่าพลังไฟฟ้าจะเป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้ อง
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ทั้งนี ้ อัตราค่าพลังไฟฟ้าจะปรับทุกเดือนให้ สอดคล้ องกับอัตราแลกเปลี่ยน
เงินดอลลาร์ สหรัฐ เป็ นเงินบาท โดยมีวิธีการคํานวณ ภายใต้ ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 และระเบียบ SPP พ.ศ. 2550
(แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552-2553) ดังนี ้


CP1

FX t


 0.50 
CP0  0.50 
37



บาท / กิโลวัตต์ / เดือน

โดยที่
CP1

=

อัตราค่าพลังไฟฟ้า ในเดือน t (บาท/ กิโลวัตต์/ เดือน)

CP 0

=

อัตราค่าพลังไฟฟ้าฐาน (บาท/ กิโลวัตต์/ เดือน)
รายละเอียด

ระเบียบ SPPพ.ศ. 2550,
ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2552-2553)
383.66

อัตราค่าพลังไฟฟ้าฐาน ( CP )
(บาท/ กิโลวัตต์/ เดือน)
0

FX t =

(ข)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ สหรัฐ ต่อบาทถัว่ เฉลี่ยของอัตราซื ้อและอัตรา
ขายทางโทรเลข ณ วันทําการสุดท้ ายของเดือน t ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ ซื ้อ
ขายกับลูกค้ า ซึง่ ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (บาท/ดอลลาร์ สหรัฐ)
พลังไฟฟ้า


พลังไฟฟ้าที่นํามาคํานวณค่าพลังไฟฟ้าในแต่ละเดือนให้ คํานวณ

ดังนี ้
o
ถ้ าปริ มาณพลังไฟฟ้าที่จ่ายจริ งเท่ากับปริ มาณพลังไฟฟ้า
ตามสัญญา ปริ มาณพลังไฟฟ้าที่นํามาคํานวณค่าพลังไฟฟ้าจะเท่ากับปริ มาณพลังไฟฟ้าที่จ่ายจริ ง
o
ถ้าปริ ม าณพลัง ไฟฟ้ าที่ จ่ า ยจริ ง มากกว่ า ปริ ม าณพลัง
ไฟฟ้าตามสัญญา ปริ มาณพลังไฟฟ้าที่นํามาคํานวณค่าพลังไฟฟ้าจะเท่ากับปริ มาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา และ
o

ถ้ า ปริ ม าณพลัง ไฟฟ้ าที่ จ่ า ยจริ ง ตํ่ า กว่ า พลัง ไฟฟ้ าตาม

สัญญา มี 2 กรณี ดังนี ้
1.

สาเหตุเ กิ ด จาก กฟผ. ไม่ รั บ ซื อ้ ไฟฟ้ าในช่ ว ง

peak ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ให้ ใช้ ปริ มาณพลังไฟฟ้าคิดเงินเฉลี่ยย้ อนหลัง 6 เดือน หรื อถึงวันที่เริ่ มเปิ ดดําเนินการเชิง
พาณิชย์มาคํานวณค่าพลังไฟฟ้าแทน
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2.

สาเหตุไม่ได้ เกิดจาก กฟผ. ไม่รับซื ้อ และบริ ษัทฯ

ไม่ได้ แจ้ งซ่อมบํารุ ง ปริ มาณพลังไฟฟ้าซึ่งใช้ คิดเงินจะถูกปรับลดร้อยละ 20.0 ของส่วนต่างระหว่างปริ มาณไฟฟ้าตาม
สัญญาและปริ มาณไฟฟ้าเสมือนจริ ง

พลังไฟฟ้าที่จ่ายจริ งตาม ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2552-2553) ซึง่ บริ ษัทเจ้ าของโครงการจ่ายให้ กฟผ. ในแต่ละเดือน มีวิธีการคํานวณ ดังต่อไปนี ้
พลังไฟฟ้าที่จ่ายจริ ง

=

Ep/Tp (กิโลวัตต์)

โดยที่
Ep

=

ปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายจริ งทุก 15 นาทีในช่วงเวลา Peak Period ใน
เดือนนั้นๆ ยกเว้ นกรณี ที่ปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายจริ งนั้นสูงกว่าปริ มาณ
พลังงานไฟฟ้าตามสัญญาบวกร้ อยละ 2.0 ให้ ใช้ ปริ มาณพลังงานไฟฟ้าเฉพาะ
ส่วนที่ เที ยบเท่ากับพลังงานไฟฟ้าตามสัญญามาคํานวณแทน แล้ วหักด้ วย
ปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายจริ งในช่วง Peak Period ในช่วง (ก) ที่เกิดเหตุ
สุดวิสยั และ (ข) ช่วงการหยุดจ่ายพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากการบํารุงซ่อมรักษา

Tp

=

จํานวนชัว่ โมงในช่วงเวลา Peak Period ในเดือนนั้นๆ หักด้ วยจํานวนชัว่ โมงใน
ช่วงเวลา Peak Period ในช่วงที่เกิดเหตุสดุ วิสยั

ตารางกําหนดเวลา Peak and Off-Peak รายปี เป็ นดังนี ้
ระยะเวลา
กําหนดเป็ น
วันจันทร์ – วันเสาร์ ยกเว้ นวันหยุดพิเศษ
08.00 – 24.00
Peak Period
วันจันทร์ – วันเสาร์ ยกเว้ นวันหยุดพิเศษ
24.00 - 08.00
Off-Peak Period
วันอาทิตย์ และวันหยุดพิเศษ
00.00 – 24.00
Off-Peak Period
(2)

ค่ าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment)

ค่าพลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือน เป็ นผลคูณระหว่าง (ก) ค่าพลังงานไฟฟ้าในแต่ละ
เดือน (บาท/กิโลวัตต์-ชัว่ โมง) และ (ข) ค่าพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชัว่ โมง) ที่จดั ส่งจริ งให้ กฟผ. ในช่วงเดือนนั้นๆ
ค่าพลังงานไฟฟ้าเป็ นค่าตอบแทนสําหรั บปริ มาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ในแต่ละกิโลวัตต์
และจัดส่งจริ งโดยโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการโดยอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายจริ งให้ กฟผ.
ประกอบด้ วย (ก) อัตราพลังงานไฟฟ้าฐาน และ (ข) อัตราพลังงานไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ ้นตามการเปลี่ยนแปลงของราคาก๊ าซ
ธรรมชาติ ทั้งนี ้ อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพิจารณาจากค่าลงทุนของโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถผลิตเพิ่มได้ ในอนาคตในเวลา
ที่มีการซื ้อไฟฟ้าจาก SPP (ค่าลงทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายของ กฟผ. ในกรณี กฟผ. ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้ วยตนเอง)
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อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงเมื่อราคาเชื ้อเพลิงเปลี่ยนแปลงจากราคาฐาน
โดยมีวิธีการคํานวณดังนี ้
EP1

=

EPo + ESt

(บาท/ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)

EP1

=

ค่าพลังงานไฟฟ้า ในเดือน t (บาท/ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)

EPo

=

ค่าพลังงานไฟฟ้าฐาน (บาท/ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)

โดยที่:

รายละเอียด
อัตราค่าพลังไฟฟ้าฐาน
(EPo) (บาท/ กิโลวัตต์ชัว่ โมง)
ESt

=

ระเบียบ SPPพ.ศ. 2550
ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2552-2553)
1.70

ค่าตัวประกอบการปรับอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า
กรณีที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงในเดือน t (บาท/กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)

=

 Pt  P0

 10 6


Pt

=

ราคาก๊ าซธรรมชาติที่ ปตท. จําหน่ายให้ แก่ SPPs ในเดือน t (บาท/ล้ านบีทีย)ู

Po

=

ราคาก๊ าซธรรมชาติที่ ปตท. จําหน่ายให้ แก่ SPPs


  HeatRate



(บาท/กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)

โดยที่

รายละเอียด

ระเบียบ SPPพ.ศ. 2550
ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2552-2553)
209.4531
(ณ ธันวาคม 2549)

Po (บาท / ล้ านบีทีย)ู

Heat Rate =
รายละเอียด
Heat Rate
(บีทียู / กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
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นอกจากค่าพลังงานไฟฟ้าแล้ ว ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นไป ผู้ประกอบ
กิ จการพลังงานทุกรายมี หน้ าที่ต้องนํ าส่งเงินเข้ ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าของ กกพ. เพื่อพัฒนาและพื น้ ฟูท้องถิ่ นที่ได้ รับ
ผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า โดยตามระเบียบ SPP พ.ศ. 2553 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554) และ ระเบียบ
SPP พ.ศ. 2550 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552-2553) นั้น เงินนําส่งเข้ ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีอตั รา 0.01 บาทต่อหนึ่งหน่วย
กิโลวัตต์-ชัว่ โมงสําหรับไฟฟ้าที่ผลิตได้ ในแต่ละเดือน
(3)

ค่ าการประหยัดการใช้ เชือ้ เพลิง (Fuel Saving Payment)

ค่ า การประหยัด การใช้ เ ชื อ้ เพลิ ง ในแต่ ล ะเดื อ น เป็ นผลคูณ ระหว่ า ง (ก) ค่ า การ
ประหยัดการใช้ เชื ้อเพลิงแต่ละเดือนนั้นๆ (บาท/ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง) และ (ข) พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชัว่ โมง) ที่จดั ส่งจริ งให้
กฟผ. ทังนี
้ ้ค่าการประหยัดการใช้ เชื ้อเพลิงมีเฉพาะที่ได้ กําหนดไว้ ตาม ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550
(แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552-2553) ระเบียบ SPP พ.ศ. 2553 และ ระเบียบ SPP พ.ศ. 2553 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 25544)
ค่า การประหยัด การใช้ เ ชื อ้ เพลิ ง กํ า หนดจากประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการประหยัด
เชือ้ เพลิงที่บริ ษัทเจ้ าของโครงการสามารถประหยัดได้ จากการผลิตพลังงานความร้ อนและไฟฟ้าร่ วมกันโดยใช้ ระบบ
Cogeneration ค่าการประหยัดการใช้ เชื ้อเพลิงมีสตู รการคํานวณดังนี ้
FS t  FS 0 

PES t
10

(บาท/ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)

โดยที่
FSt

=

อัตราค่าการประหยัดการใช้ เชื ้อเพลิงในเดือน t (บาท/ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)

FSo

=

อัต ราค่า การประหยัด การใช้ เ ชื อ้ เพลิง ฐาน อัต รา 0.36 บาท/ กิ โ ลวัต ต์ ชัว่ โมง

PESt

=

ดัชนีที่ใช้ ชี ้วัดความสามารถในการใช้ พลังงานปฐมภูมิ ("PES") (ตามวิธีที่
กําหนดด้ านล่าง) ซึง่ ใช้ วดั ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพลังงานความ
ร้ อนและไฟฟ้าร่ วมกันโดยใช้ ระบบ Cogeneration ของโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้ อนร่ วมของบริ ษัทเจ้ าของโครงการจากก๊ าซธรรมชาติที่ใช้ สําหรั บ
เดือน t ค่าดัชนี PES จะถูกจํากัดไว้ ไม่เกินร้ อยละ 10.0 และ ไม่ให้ น้อยกว่า
ร้ อยละ 0.0 การคํานวณค่าดัชนี PES เป็ นไปตามสูตรการคํานวณดังนี ้


1
PES (%)  1 
HeatEff
ElectricityEff



ref .HeatEff ref .ElectricityEff




  100




โดยที่
Heat Eff
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นํ าไปใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ นอกจากการผลิตไฟฟ้า ต่อปริ ม าณ
ความร้ อนของเชื ้อเพลิงที่ใช้ ทั้งหมด (โดยคิดจากค่าความร้ อน
ตํ่า) (ร้ อยละ)

(ข)

Electricity Eff

=

ประสิทธิ ภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิต เป็ นดัชนีซึ่งแสดง
ประสิทธิ ภาพในการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าของบริ ษัท
เจ้ าของโครงการโดยคํานวณจากสัดส่วนของปริ มาณพลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ ต่อปริ มาณความร้อนของเชื ้อเพลิงที่ใช้ ทั้งหมด
(โดยคิดจากค่าความร้ อนตํ่า) (ร้ อยละ)

ref. Heat Eff

=

ร้ อยละ 85.0 เป็ นอัต ราประสิ ท ธิ ภ าพการนํ า ความร้ อนไปใช้
ประโยชน์ สํ า หรั บ เชื อ้ เพลิ ง ที่ เ ป็ นก๊ า ซธรรมชาติ อ้ า งอิ ง จาก
ประสิทธิภาพการนําความร้ อนไปใช้ ประโยชน์ตามระเบียบ SPP
พ.ศ. 2550 และ ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2552-2553) ระเบียบ SPP พ.ศ. 2553 และ ระเบียบ SPP พ.ศ.
2553 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554)

ref. Electricity Eff =

ร้ อยละ 45.0 เป็ นอัตราประสิทธิ ภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบ
ผลิตอ้ างอิ ง จากอัตราประสิทธิ ภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบ
ผลิตตามระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 และ ระเบียบ SPP พ.ศ.
2550 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552-2553) และ ร้ อยละ 45.3 เป็ น
อัตราประสิทธิ ภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิต อ้ างอิ งจาก
อัตราการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตตามระเบียบ SPP พ.ศ.
2553 และ ระเบียบ SPP พ.ศ. 2553 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554)

อัตราค่ าไฟฟ้าสําหรั บไฟฟ้าซึ่งผลิตโดย SPP และจําหน่ ายให้ ลูกค้ าอุตสาหกรรม

อัตราค่าไฟฟ้าที่จําหน่ายให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรมเป็ นราคาส่วนลดของอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก
ซึง่ เรี ยกเก็บโดย กฟภ. โดยส่วนลดดังกล่าวเป็ นส่วนลดของอัตราค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Charge) หรื อส่วนลดของค่า
ความต้ องการพลังไฟฟ้า (ตามแต่ละกรณี) และ/หรื อ ส่วนลดของอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Charge) ซึ่งส่วนลด
ดังกล่าวจะใช้ กับลูกค้ าแต่ละรายเป็ นกรณี ๆ ไป ตามแต่การเจรจาต่อรองของลูกค้ านัน้ ๆ บริ ษัทเจ้ าของโครงการจะ
พิจารณาส่วนลดให้ ลกู ค้ าเป็ นราย ๆ ไป ขึ ้นกับค่าตัวประกอบการใช้ ไฟฟ้า (Load Factor) กําลังผลิตตามสัญญา ปริ มาณ
รับซื ้อขั้นตํ่า ต้ นทุนการเชื่อมโยงระบบ และปั จจัยอื่นๆ ของลูกค้ ารายนั้นๆ
อัตราค่าไฟฟ้า (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) สําหรั บไฟฟ้าที่ผลิตและจําหน่ายโดยบริ ษัทเจ้ าของ
โครงการให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรม มีวิธีการคํานวณ ดังต่อไปนี ้
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ค่าไฟฟ้า

=

(ค่ า ความต้องการพลัง ไฟฟ้ า + ค่ า พลัง งานไฟฟ้ า + ค่ า บริ ก าร +
ค่าปรับเปลียนไฟฟ้าอัตโนมัติ + ค่าพลังงานรี แอคทีฟ (Reactive Energy
Charge)

โดยที่
ค่าความต้ องการพลังไฟฟ้า
(Demand Charge)
=

=

ผลคูณระหว่าง (ก) ปริ มาณพลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) ซึ่งผลิต
ให้ แก่ลูกค้ าอุตสาหกรรม และ (ข) ค่าความต้ องการพลัง
ไฟฟ้า (บาท/กิโลวัตต์) ซึ่งอ้ างอิงจากอัตราค่าไฟฟ้าตาม
ช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use) ของ กฟภ. ที่คิดกับ
ลูกค้ าประเภทกิจการขนาดใหญ่

=

เงิ น เรี ย กเก็ บ สํ า หรั บ ค่ า พลัง งานไฟฟ้ าที่ จ่ า ยจริ ง จาก
โครงการไปยังลูกค้ าอุตสาหกรรม

=

ผลคูณ ระหว่ า ง (ก) ปริ ม าณพลัง งานไฟฟ้ า (กิ โ ลวัต ต์ ชั่ว โมง) ซึ่ง จํ า หน่ า ยให้ แ ก่ ลูก ค้ า อุต สาหกรรม และ (ข)
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/กิโลวัตต์-ชัว่ โมง) ซึ่งอ้ างอิง
จากอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use)
ของ กฟภ. ที่คดิ กับลูกค้ าประเภทกิจการขนาดใหญ่

ค่าบริ การ
(Service Charge)

=

ค่าบริ การคงที่รายเดือนซึ่งกํ าหนดในอัตราค่าไฟฟ้าตาม
ช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use) ของ กฟภ. ที่คิดกับ
ลูกค้ าประเภทกิจการขนาดใหญ่

ค่าปรับเปลี่ยนไฟฟ้า
อัตโนมัติ (AAC)

=

ปริ มาณพลังงานสุทธิ ซึ่งมีการจ่ายในรอบการเรี ยกชําระ
เงินนั้นๆ คูณกับผลรวมของ FTA และ HRA (นิยามปรากฏ
ด้ านล่าง)

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Charge)

531409-4-1738-v0.23

เงินเรี ยกเก็บสําหรั บต้ นทุนของบริ ษัทเจ้ าของโครงการใน
การดําเนินงานและบํ ารุ งรั กษาเครื่ องผลิตไฟฟ้ าสําหรั บ
ผลิตไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงต้ นทุนในการขนส่งไฟฟ้าไปยังสถาน
ประกอบการของลูกค้ าอุตสาหกรรม
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โดยที่:
FTA
(Fuel Transfer Adjustment) =
HRA
(Heat Rate Adjustment)

=

ค่าพลังงานรี แอคทีฟ
(Reactive Energy Charge) =

อั ต ราค่ า ไฟฟ้ าตามสู ต รการปรั บ อั ต ราค่ า ไฟฟ้ าโดย
อัตโนมัติ (บาท/กิโลวัตต์-ชัว่ โมง) หรื อ "ค่า Ft"
อัตราการปรับค่าการใช้ ความร้ อนเฉลี่ยอัตโนมัติในแต่ละ
เดือน (บาท/กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)
เงิ น เรี ย กเก็ บ สํ า หรั บ วงจรความต้ านทานไฟฟ้ า และ
ส่วนประกอบของกระแสไฟฟ้าซึ่งเกิดขึ ้นจากความล่าช้ า
ระหว่างแรงดัน และกระแส และไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้
ที่ตวั ประกอบไฟฟ้า (Load)
ค่า พ ลั ง ง า น รี แ อ ค ที ฟ จ ะ ป รั บ ใ ช้ ใ น ก ร ณี ที่ ลู ก ค้ า
อุต สาหกรรมไม่ ส ามารถบํ า รุ ง รั ก ษาตัว ประกอบไฟฟ้ า
ต า ม ที่ ร ะ บุ ไ ว้ ใ น สั ญ ญ า ซื อ้ ข า ย ไ ฟ ฟ้ า ข อ ง ลู ก ค้ า
อุตสาหกรรมนั้นๆ ได้

(1)

อัตราค่ าไฟฟ้าตามสูตรการปรั บอัตราค่ าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ("ค่ า Ft")

ค่า Ft เป็ นเครื่ องมือในการปรับค่าไฟฟ้าเพื่อให้ อตั ราค่าไฟฟ้าสอดคล้ องกับต้ นทุน
ราคาเชื ้อเพลิงของ กฟผ. ที่ใช้ เพื่อการผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลานั้นๆ ตามที่ได้ มีการประกาศโดยสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยค่า Ft จะมีการพิจารณาปรับทุกๆ 4 เดือน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ต้ นทุนราคาเชื ้อเพลิงและต้ นทุนค่าซื ้อไฟฟ้าของ กฟผ. และนโยบายค่าใช้ จ่ายของรัฐบาลซึ่งปั จจัยดังกล่าวเหล่านั ้นอยู่
นอกเหนือการควบคุมของกลุม่ บริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตาม ค่า Ft อาจไม่ได้ มีการปรับเปลี่ยนตามกลไกที่ได้ ออกแบบไว้ เสมอไปทุก
กรณี ทั้งนี ้ มีกรณีตวั อย่างหลายกรณีที่รัฐบาลไม่ได้ ปรับใช้ คา่ Ft ดังกล่าว หรื อ ปรับใช้ คา่ Ft ในอัตราลดลงจากค่า Ft ที่
คํานวณได้ ตามสูตร โปรดพิจารณา "ปั จจัยความเสี่ยง - บริ ษัทเจ้ าของโครงการกํ าหนดราคาจํ าหน่ายไฟฟ้าแก่ลูกค้ า
อุตสาหกรรมในประเทศไทยในอัตราส่วนลดจากอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ซึง่ อาจไม่สอดคล้ องกับต้ นทุนเชื ้อเพลิงที่แท้ จริ ง
ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการและอาจไม่ได้ ปรับเปลี่ยนตามกลไกที่กําหนดไว้ "
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าฐาน มีสตู รวิธีการคํานวณดังนี ้
Ft 

FAC AF
EU

โดยที่
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(ค)

FAC

=

ต้ นทุนในการปรั บเชือ้ เพลิง ซึ่งเป็ นส่วนต่างระหว่าง (ก) ประมาณ
การต้ นทุนเชื ้อเพลิงและต้ นทุนการซื ้อไฟฟ้าของ กฟผ. ประกอบกับ
นโยบายค่าใช้ จ่าย โดยปั จจุบัน การคํานวณค่า Ft ใช้ เกณฑ์
"ประมาณการ" และ (ข) ต้ นทุนเชื ้อเพลิงและต้ นทุนค่าซื ้อไฟฟ้าที่
เกิ ด ขึน้ จริ ง ของ กฟผ. ประกอบกับ นโยบายค่ า ใช้ จ่ า ยในเวลาที่
เกี่ยวข้ องนั้นๆ โดยใช้ เกณฑ์ "พื ้นฐาน" (บาท) ในการคํานวณ

AF

=

ค่าสะสมที่เกิดขึ ้นจากความแตกต่างระหว่างค่า "Ft" ที่แท้ จริ งกับค่า
"Ft" ที่คํานวณได้ ในรอบการคํานวณก่อน (บาท)

EU

=

ประมาณการของหน่วยไฟฟ้าขายปลีกที่ขายให้ กฟน. และ กฟภ.
ในรอบปั จจุบนั (กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)

อัตราค่ าไอนํา้ สําหรั บลูกค้ าอุตสาหกรรม

อัต ราค่า ไอนํ า้ สํ า หรั บ ไอนํ า้ ที่ ผ ลิต โดยโครงการโรงไฟฟ้ าของบริ ษั ท เจ้ า ของโครงการ และ
จําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรม มีวิธีการคํานวณดังนี ้
ค่ าพลังงานทัง้ หมด = ค่ าพลังงานความร้ อน + ค่ านํา้ + ภาษีมูลค่ าเพิ่ม
โดยที่
ค่ าพลังงานความร้ อน

=

ผลบวกระหว่าง (ก) ค่าพลังไอนํ ้า และ (ข) ค่าพลังงานไอ
นํ ้า

ค่ าพลังไอนํา้

=

เงินเรี ยกเก็บสําหรับค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ
ในการประกอบการ และบํารุ งรั กษาเครื่ องผลิตไอนํ า้
สําหรับผลิตปริ มาณไอนํ ้าตามสัญญา ("SCC”) (ตัน/
ชัว่ โมง) (โดยไม่คํานึงว่าได้ มีการใช้ ไฟฟ้านั้นหรื อไม่) ซึ่ง
รวมถึงต้ นทุนในการขนส่งไอนํ ้าไปยังสถานประกอบการ
ของลูกค้ าอุตสาหกรรม

=

ผลคูณ ระหว่ า ง (ก) SCC
ที่ จํ า หน่ า ยแก่ ลูก ค้ า
อุตสาหกรรม (ตัน / ชัว่ โมง) และ (ข) ค่าพลังงานไอนํ ้า
(บาท/(ตัน / ชัว่ โมง))

=

เงินเรี ยกเก็บสําหรับค่าพลังงานไอนํ ้าทั้งหมดที่จําหน่าย
จริ งจาก โครงการไปยังลูกค้ าอุตสาหกรรม

ค่ าพลังงานไอนํา้
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ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้
=

อ้ างอิ ง จากพลั ง งานที่ ลู ก ค้ าอุ ต สาหกรรมใช้ ซึ่ ง จะ
เปลี่ยนเป็ น พลังงานทั้งหมดเป็ นหน่วยตัน ตามสูตรการ
คํานวณนี ้
TSC =

TE / EEref

โดยที่
TSC

=

ปริ มาณไอนํ ้าทั้งหมดที่ใช้ ในเดือนนั้น (ตันพลังงาน)

TE

=

ปริ มาณพลังงานทั้งหมดที่วดั ได้ ณ เครื่ องวัดไอนํ ้า (บีทีย)ู

EE ref =

ค่าพลังงานเทียบเท่าซึง่ เปลี่ยนเป็ นหนึง่ หน่วยตันพลังงาน (บีทีย/ู ตัน พลังงาน)

=

ผลคูณระหว่าง (ก) TSC ในแต่ละเดือน และ (ข) หน่วยการคํานวณ (Unit
Charge) ในแต่ละช่วงการใช้ พลังงานไอนํ ้าที่แสดงด้ านล่าง
ช่ วงการใช้ พลังงานไอนํา้
(ตันพลังงาน)
0–A
(A+1) - B
(B+1) - C
(C+1) - D
(D+1) - E

หน่ วยการคํานวณ (Unit Charge)
(บาท/ตัน พลังงาน)
936 x (GP/RGP)
910 x (GP/RGP)
900 x (GP/RGP)
890 x (GP/RGP)
878 x (GP/RGP)

โดยที่
A

=

SCC x 720 x 30%

B

=

SCC x 720 x 55%

C

=

SCC x 720 x 75%

D

=

SCC x 720 x 90%

E

=

SCC x 720 x 100%

GP

=

ราคาก๊ าซธรรมชาติที่ ปตท. เรี ยกเก็บในเดือนก่อนหน้ า (บาท/ล้ านบีทีย)ู

RGP

=

อ้ างอิงจากราคาก๊ าซธรรมชาติที่ ปตท. เรี ยกเก็บเดือนตุลาคม 2553 (บาท/
ล้ านบีทีย)ู

ค่ านํา้ (WC) =
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WC

CL x60x

โดยที่
CL

=

ปริ มาณไอนํ ้าที่เสียไป (ตัน)

CPAy =

ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) ซึ่งรวบรวมจากการ
สํารวจและการประเมินราคาของผลผลิตเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์จากเหมือง
และผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมซึ่งเก็บข้ อมูลจากเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ
ผู้ผ ลิ ต ทั่ว ประเทศไทย (“โครงสร้ างหมวดหมู่สิ น ค้ า ตามกิ จ กรรมการผลิต ”
(Classification of Products by Activity)) ตามที่ประกาศโดยกระทรวง
พาณิชย์

CPAo =

ค่า เฉลี่ ย ของโครงสร้ างหมวดหมู่สิ น ค้ า ตามกิ จ กรรมการผลิ ต ในปี 2552 ที่
ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์

2.1.4 กระบวนการผลิต
(ก)

กระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอนํา้ โดยพลังความร้ อนร่ วม

กระบวนการผลิตโดยพลังความร้ อนร่ วม ประกอบด้ วย เครื่ องกังหันก๊ าซ หม้ อกํ าเนิดไอนํ า้
แรงดันสูง และเครื่ องผลิตไฟฟ้ากังหันไอนํ ้าที่ทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการผลิตดังนี ้
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(1)
เครื่ องกังหันก๊ าซ ดูดอากาศผ่านส่วนที่ให้ อากาศไหลเข้ า ซึ่งอากาศเย็นจะถูกทําให้
สะอาดและบริ สทุ ธิ์ก่อนที่จะผ่านต่อไปยังเครื่ องอัดอากาศซึ่งอากาศจะถูกอัดและผสมกับเชื ้อเพลิง (ก๊ าซธรรมชาติหรื อ
นํ ้ามันดีเซล) ในห้ องเผาไหม้ ซงึ่ จะมีการสันดาปเกิดขึ ้น
(2)
อากาศร้ อนที่ผสมกับเชื ้อเพลิงจะไหลผ่านใบพัดของกังหันก๊ าซ กระบวนการนี ้จะทํา
ให้ ใบพัดหมุนซึง่ จะเปลี่ยนพลังจากการหมุนไปเป็ นกระแสไฟฟ้า
(3)
หม้ อกําเนิดไอนํ ้าแรงดันสูงจะนําเอาความร้ อนที่คงเหลืออยู่หลังผ่านออกจากกังหัน
ก๊ าซไปใช้ ซึง่ ถ้ าหากไม่ทําอะไรจะถูกปล่อยทิ ้งไปทางท่อไอเสีย
(4)
ในหม้ อกําเนิดไอนํ ้าแรงดันสูง นํ ้าบริ สทุ ธิ์ จะไหลเข้ าผ่านทางท่อโดยก๊ าซร้อนจะไหล
ผ่านไปรอบๆ ท่อเหล่านี ้ ทําให้ นํ ้าในท่อกลายเป็ นไอนํ ้า
(5)

หม้ อกําเนิดไอนํ ้าแรงดันสูงจะปล่อยไอนํ ้าไปยังเครื่ องกังหันไอนํ ้า

(6)

ไอนํ า้ จะไปหมุ น กั ง หัน ไอนํ า้ ซึ่ ง จะไปหมุ น เครื่ อ งปั่ นไฟที่ ติ ด ไว้ด้ ว ยกั น ทํ า ให้ได้

(7)

ไอนํ ้าที่แยกออกมาในระยะกลางของเครื่ องกังหันไอนํ ้าจะขายให้ แก่ลกู ค้ าที่ต้องการ

กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ ้น
ไอนํ ้าที่มีแรงดันปานกลาง
(8)
ไอนํ ้าที่ผ่านออกจากเครื่ องจะถูกส่งไปยังเครื่ องคอนเดนเสทและทําให้ เย็นลงที่หอนํ ้า
หล่อเย็น กระบวนการนี ้จะทําให้ ได้ นํ ้าที่จะส่งไปยังหม้ อนํ ้าที่จะนํานํ ้าหมุนเวียนกลับไปใช้ ใหม่ตอ่ ไป
จากกระบวนการผลิตดังกล่าว โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม ทั้งหมดของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ
จึงสามารถผลิตได้ ทั้งไฟฟ้าและไอนํ ้า
(ข)

โครงสร้ างพืน้ ฐานที่ใช้ ในการส่ งและการแจกจ่ ายไฟฟ้าและไอนํา้

(1)
บริ ษัทเจ้ าของโครงการเป็ นผู้ดําเนินการก่อสร้ าง และบํารุ งรักษาระบบสายส่งไฟฟ้า
และท่อไอนํ ้า ซึง่ เป็ นระบบส่งไฟฟ้าและไอนํ ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการไปยังลูกค้ า
(2)
ไฟฟ้าที่ผลิตจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมของบริ ษัทเจ้ าของโครงการทุก
โครงการเพื่อขายให้ แก่ กฟผ. จะถูกส่งไปยังโครงข่ายสําหรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านทางสายส่ง 115 กิโลโวลต์ ซึง่ เชื่อมต่อกับ
สถานีไฟฟ้าย่อยของ กฟภ. หรื อสายส่งไฟฟ้าของ กฟภ. อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าบริ ษัทเจ้ าของโครงการจะเป็ นผู้สร้ างสายส่ง
ไฟฟ้า แต่บริ ษัทเจ้ าของโครงการเป็ นเจ้ าของสายส่งไฟฟ้าเฉพาะที่อยู่ภายในบริ เวณโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของ
โครงการเท่านั ้น และ กฟภ. จะเป็ นเจ้ าของและเป็ นผู้บํารุ งรักษาสายส่งไฟฟ้าในบริ เวณระหว่างสถานีไฟฟ้า (terminal
substation) ที่ตั ้งอยูภ่ ายในบริ เวณโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการจนไปถึงจุดที่เชื่อมต่อกับ กฟภ.
(3)
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมของบริ ษัทเจ้ าของโครงการเพื่อ
ขายให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรมจะถูกส่งไปยังลูกค้ าอุตสาหกรรมโดยตรงผ่านทางสายส่งไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์หรื อ 115 กิโล
โวลต์ซึ่งบริ ษัทเจ้ าของโครงการเป็ นผู้ดําเนินการก่อสร้ าง เป็ นเจ้ าของ และเป็ นผู้บํารุ งรักษา ส่วนไอนํ ้าที่ผลิตโดยโครงการ
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โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วมของบริ ษัทเจ้ าของโครงการเพื่อขายให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรม จะถูกส่งไปยังลูกค้ าอุตสาหกรรม
แต่ละรายโดยตรงผ่านทางท่อไอนํ ้าซึง่ ทางบริ ษัทเจ้ าของโครงการดําเนินการสร้ าง เป็ นเจ้ าของ และบํารุงรักษา
(ค)

การบริหารจัดการต้ นทุนและงบประมาณอย่ างมีประสิทธิภาพ

บริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ รับการบริ หารจัดการโดย B.Grimm ภายใต้ สญ
ั ญาว่าจ้ างบริ หารและ
บํารุ งรักษา (Operating and Maintenance Agreement)) โดยมีกระบวนการในการควบคุมและบริ หารจัดการ
งบประมาณของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ แบ่งออกได้ เป็ น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้
(1)
การตั้งงบประมาณ – กรรมการผู้จดั การและฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องของโครงการโรงไฟฟ้าแต่
ละโครงการจะทําการเสนองบประมาณที่ใช้ ในการดําเนินกิจการและค่าใช้ จ่ายสําหรับโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งงบประมาณ
ดังกล่าวจะได้ รับการพิจารณาและอนุมตั ิโดยประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ (Chief Operation Officer) ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ติ ามลําดับ
(2)
การอนุมตั ิงบประมาณ – งบประมาณในแต่ละโครงการจะได้ รับการพิจารณาและ
อนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการของบริ ษัทเจ้ าของโครงการโรงไฟฟ้านั้นๆ
(3)
การใช้ งบประมาณ - ระบบ PR Approve Center ซึง่ เป็ นแอพพลิเคชัน่ บนโปรแกรม
IBM Notes ถูกใช้ ในแต่ละโครงการซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการซื ้อตามคําร้ อง ทั้งนี ้เพื่อให้ การใช้ จ่ายงบประมาณ
ตามที่ได้ รับอนุมตั ิเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะกรรมการประเมินโครงการ (Evaluation Committee) ได้ ถกู
จัดตั้งขึ ้นเพื่อคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างผู้รับเหมาและผู้จดั หาสินค้ าและวัตถุดิบสําหรับการลงทุนในโครงการที่มีมลู ค่าเกินกว่า 5
ล้ านบาท
(4)
การควบคุมและตรวจสอบงบประมาณ – ผลประกอบการรายเดือนของบริ ษัทเจ้ าของ
โครงการแต่ละบริ ษัทเปรี ยบเทียบกับงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิ จะถูกวิเคราะห์และรายงานต่อผู้บริ หารในการประชุม และ
นํ า เสนอต่อ คณะกรรมการของบริ ษั ทฯ โดยบริ ษั ทเจ้ า ของโครงการจะประสานงานกับ กรรมการผู้จัด การและฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ องกับโครงการโรงไฟฟ้าในแต่ละโครงการ เพื่อหาวิธีการจัดการกับผลต่างของงบประมาณ เช่น ลดรายจ่ายที่ไม่
จําเป็ น หรื อ เลื่อนการสัง่ ซื ้ออะไหล่ที่ยงั ไม่จําเป็ นต้ องใช้ เป็ นการเร่งด่วน
เพื่อกระตุ้นให้ ระบบการควบคุมและจัดการงบประมาณของบริ ษัทเจ้ าของโครงการมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีทีม Financial Controller เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและ
ตรวจสอบงบประมาณโดยเฉพาะ และอยู่ระหว่างการติดตั้งโปรแกรม IBM Cognos เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการจัดทํา
งบประมาณและลดข้ อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ ้น นอกจากนี ้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการจะใช้ โปรแกรม IBM Cognos เพื่อ
วิเคราะห์ การดําเนินธุรกิ จเชิงสถิติ โดยที่โปรแกรมดังกล่าวจะช่วยให้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการสามารถประเมินผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลองค์กร (corporate data) และจัดทํารายงานโดยใช้ ข้อมูลองค์กรดังกล่าวได้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการตังใจที
้ ่
จะติดตั ้งโปรแกรมให้ แล้ วเสร็ จและนํากระบวนการดังกล่าวนี ้มาใช้ ในองค์กรได้ อย่างสมบูรณ์ ภายในปี 2560
(ง)

กําลังการผลิต
(1)
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ธุรกิจหลักของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ คือการผลิตและขายไฟฟ้าและไอนํ า้ ดังนั้น
ความสําเร็ จของธุรกิจจึงขึ ้นอยูก่ บั ประสิทธิภาพในการดําเนินการผลิตไฟฟ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพใน
การใช้ เชื ้อเพลิงในกระบวนการผลิตไฟฟ้า สัดส่วนระยะเวลาที่โครงการโรงไฟฟ้ามีความพร้ อมในการผลิตไฟฟ้าและไอนํ ้า
และระยะเวลาการหยุดซ่อมนอกแผน (Unplanned Outage) ภายใต้ ข้อกําหนดของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และ
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรม ทั้งนี ้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการอาจถูกปรั บหากโครงการโรงไฟฟ้าไม่มีความ
พร้ อมในการจ่ายไฟฟ้า และ/หรื อ ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าและไอนํ ้าในแต่ละเวลาของวันตามปริ มาณที่กําหนดไว้ ในสัญญา
ประสิทธิ ภาพการใช้ เชื ้อเพลิงของโครงการโรงไฟฟ้าคํานวณจากอัตราการใช้ ความ
ร้ อน (Heat Rate) ซึ่งคํานวณจากปริ มาณเชื ้อเพลิงที่จะต้ องใช้ ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจํานวน 1 กิโลวัตต์ชวั่ โมง (โดย
แปลงค่าความร้ อนของเชื ้อเพลิงชนิดต่างๆ เช่น ก๊ าซธรรมชาติ ถ่านหิน หรื อนํ ้ามันดีเซล ให้ เป็ นค่ามาตรฐาน ซึ่งมีหน่วย
เป็ นบีทียู (British Thermal Units)) หากค่าอัตราการใช้ ความร้ อนตํ่าแสดงว่ากระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพดี ทังนี
้ ้
อัตราการใช้ ความร้ อนของโครงการโรงไฟฟ้าแต่ละโครงการของบริ ษัทเจ้ าของโครงการแตกต่างกันไป โดยมีสาเหตุหลักมา
จากความแตกต่างของเครื่ องจักรและรูปแบบของโรงไฟฟ้า และมีสาเหตุบางส่วนมาจากกําลังผลิตที่แตกต่างกัน โครงการ
โรงไฟฟ้าที่ใหม่กว่าและมีขนาดใหญ่กว่าโดยปกติจะสามารถผลิตไฟฟ้าและไอนํ ้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโครงการ
โรงไฟฟ้าที่เก่าและมีขนาดเล็ก จึงทําให้ มีคา่ อัตราการใช้ ความร้ อนตํ่ากว่า
สั ญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้ ากั บ กฟผ. มี ก ารกํ า หนดอั ต ราความร้ อนตามสั ญ ญา
(contracted heat rate) ซึ่งหมายความว่า ในกรณีที่อตั ราความร้ อนที่เกิดขึ ้นจริ งน้ อยกว่าอัตราความร้ อนตามสัญญา
บริ ษัทเจ้ าของโครงการจะได้ รับผลตอบแทนสําหรับประสิทธิภาพการใช้ เชื ้อเพลิงที่สงู โดย กฟผ. จะชดเชยภาระค่าใช้ จ่าย
ก๊ าซธรรมชาติของบริ ษัทเจ้ าของโครงการโดยคํานวณจากอัตราความร้อนตามสัญญา และในกรณีที่อัตราความร้อนที่
เกิดขึ ้นจริ งสูงกว่าอัตราความร้ อนตามสัญญา บริ ษัทเจ้ าของโครงการจะไม่ได้ รับการชดเชยสําหรับค่าใช้ จ่ายก๊ าซธรรมชาติ
ในส่วนที่เกินของอัตราความร้ อนตามสัญญาเพราะมีประสิทธิภาพการใช้ เชื ้อเพลิงตํ่ากว่าที่ตกลงกันไว้ ในสัญญา
ดัชนีดงั ต่อไปนี ้ ได้ ถกู นํามาใช้ ในการวัดผลการปฏิบตั งิ าน
ดัชนีความพร้ อม (Availability Factor หรื อ AF) คือ อัตราส่วนร้ อยละ
ของจํานวนชัว่ โมงซึง่ โรงไฟฟ้ามีความพร้ อมสําหรับการผลิตไฟฟ้าได้ ในช่วงระยะเวลาที่วดั ผล ทังนี
้ ้ ไม่วา่ โรงไฟฟ้าดังกล่าว
จะมีการผลิตไฟฟ้าหรื อไม่ก็ตาม


ดัชนีการหยุดซ่ อมตามแผน (Planned Outage Factor หรื อ POF) คือ
อัตราส่วนร้ อยละของจํานวนชัว่ โมงซึง่ โครงการโรงไฟฟ้าต้ องหยุดซ่อมตามแผนต่อช่วงระยะเวลาที่วดั ผล ซึง่ โรงไฟฟ้าต้ อง
หยุดเดินเครื่ องตามแผนการซ่อมบํารุงรายปี โดยการหยุดซ่อมตามแผนจะมีการกําหนดไว้ ลว่ งหน้ าเป็ นระยะเวลานาน เพื่อ
ทําการทดสอบ ตรวจสอบ หรื อการหยุดพักซ่อมระยะยาว การหยุดซ่อมตามแผนจะเกิดขึ ้นเพียงหนึง่ ครัง้ หรื อสองครั้งต่อปี




ดัชนีการหยุดซ่ อมนอกแผน

1.
ดัชนีการหยุดซ่ อมเพื่อบํารุ งรั กษา (Maintenance Outage
Factor หรื อ MOF) คือ อัตราส่วนร้ อยละของจํานวนชัว่ โมงซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าต้ องหยุดเดินเครื่ องเพื่อบํารุ งรักษา
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เพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการซ่อมบํารุ งรายปี ต่อช่วงระยะเวลาที่วดั ผล ซึ่งการบํารุ งรักษาดังกล่าวทําในกรณีที่มีความ
ผิดปกติแต่ยงั สามารถเดินเครื่ องอยูไ่ ด้ และสามารถเลื่อนการบํารุงรักษาดังกล่าวออกไปเกินกว่าวันสิ ้นสุดสัปดาห์ได้
2.
ดัชนีการหยุดซ่ อมฉุกเฉิน (Forced Outage Factor หรื อ FOF)
คือ อัตราส่วนร้ อยละของจํานวนชัว่ โมงที่โครงการโรงไฟฟ้าต้ อง หยุดซ่อมฉุกเฉิน ต่อช่วงระยะเวลาที่วดั ผล ซึ่ง (1)
โครงการโรงไฟฟ้าจะต้ องหยุดเดินเครื่ องเพื่อซ่อมฉุกเฉิน ซึ่งการซ่อมฉุกเฉินดังกล่าวไม่สามารถเลื่อนออกไปเกินกว่าวัน
สิ ้นสุดสัปดาห์ ได้ หรื อ (2) (เกิ ดขึ ้นจากการเริ่ มเดินเครื่ องที่ไม่เป็ นผลสําเร็ จ เพื่อนําเครื่ องจากสถานะหยุดสํารองไปสู่
สถานะเดินเครื่ องได้ ซึง่ เป็ นผลให้ การเดินเครื่ องได้ ลา่ ช้ ากว่าแผนที่ตั้งไว้
ดัชนีความพร้ อมและดัชนีการหยุดซ่อมสําหรับโรงไฟฟ้าที่มีหน่วยผลิตไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งหน่วยจะคํานวณแบบ
ถ่วงนํ ้าหนักของหน่วยผลิตไฟฟ้าทั้งหมด หากโครงการโรงไฟฟ้ามีดชั นีความพร้ อมสูงแสดงว่ามีจํานวนชัว่ โมงที่สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าสูงในช่วงเวลาที่มีการวัดผล ขณะที่หากมีดชั นีการหยุดซ่อมนอกแผน (ซึ่งรวมถึงการหยุดซ่อมเพื่อ
บํารุงรักษาและการหยุดซ่อมฉุกเฉิน) ตํ่าแสดงว่าโครงการโรงไฟฟ้ามีการซ่อมบํารุงที่ดีและมีความมัน่ คงในการเดินเครื่ อง
บริ ษัทฯ เชื่อว่าการเชื่อมโยงการดําเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม จากโครงการต่างๆ ซึง่ ตั้งอยู่
นิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน ทําให้ ประสิทธิภาพของระบบโดยรวมดีขึ ้น ทําให้ โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งสามารถสนับสนุนโรงไฟฟ้า
อื่นๆ ได้ และเป็ นการลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักในการผลิตและจัดส่งไฟฟ้าและไอนํ ้าให้ แก่ลกู ค้ า และสามารถทําให้
บริ ษัทเจ้ าของโครงการสามารถบริ หารจัดการประสิทธิ ภาพการทํางานของโรงไฟฟ้าได้ ดียิ่งขึน้ ในช่วงเวลาที่ มีความ
ต้ องการไฟฟ้าตํ่า
นอกจากนี ้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ ทําสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าสํารองกับ กฟภ. ซึ่งตามสัญญา กฟภ. จะเป็ นผู้
จัดหาไฟฟ้าให้ ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทเจ้ าของโครงการไม่สามารถจัดหาไฟฟ้าให้ กบั ผู้ใช้ ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมในช่วง
หยุดเดินเครื่ อง การกําหนดราคาภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวจะขึ ้นอยูก่ บั อัตราค่าไฟฟ้ามาตรฐานของ กฟภ. สําหรับผู้ซื ้อไฟฟ้า
ประเภทกิ จการขนาดใหญ่ ซึ่งโดยทั่วไปราคาไฟฟ้าภายใต้ สัญญานี ม้ ักจะสูงกว่าราคาที่ บริ ษัทเจ้ าของโครงการขาย
กระแสไฟฟ้าให้ กบั ผู้ใช้ ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม บริ ษัทเจ้ าของโครงการ จึงต้ องแบกรับค่าใช้ จ่ายเมื่อต้ องพึง่ พาไฟฟ้าสํารอง
จาก กฟภ.
(2)

การใช้ กําลังผลิต (Utilization)

นอกจากปั จจัยบ่งชีด้ ้ านประสิทธิ ภาพของโครงการโรงไฟฟ้าที่ได้ กําหนดไว้ ข้างต้ น
ปั จจัยอีกประการหนึง่ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ได้ แก่ ระดับกําลังการผลิตจริ งของ
โครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ทั้งนี ้ โดยปกติหากบริ ษัทเจ้ าของโครงการสามารถเดินเครื่ องได้ เต็มกําลังการ
ผลิตก็จะช่วยให้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการสามารถคืนทุนได้ เร็ วยิ่งขึ ้น และสามารถทํากําไรจากการดําเนินงานได้
บริ ษัทเจ้ าของโครงการวัดค่าสัดส่วนของพลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ จริ ง (capacity factor)
ด้ วยการนําปริ มาณไฟฟ้าและไอนํ ้าสุทธิที่บริ ษัทเจ้ าของโครงการผลิตได้ ใน 365 วัน หารด้ วยปริ มาณไฟฟ้าและไอนํ ้าสุทธิที่
สามารถผลิตได้ สงู สุดในช่วงระยะเวลา 365 วัน (เท่ากับกําลังการผลิตติดตั้งคูณด้ วยจํานวนชัว่ โมงใน 365 วัน)
ตารางดัง ต่อ ไปนี แ้ สดงค่ า สัด ส่ว นของพลัง ไฟฟ้ าที่ ผ ลิ ต ได้ จ ริ ง (ร้ อยละ) สํ า หรั บ
โรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการสําหรับระยะเวลาที่ระบุ
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รอบปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2558
2559
81.30
78.12
75.18
67.77
75.32
76.14
75.30
72.59
74.66

ABP3
ABPR1
ABPR2
(3)

กําลังการผลิตตามสัญญา (Contracted Capacity)
ตารางด้ านล่างแสดงถึงกําลังการผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) และกําลังการ

ผลิตตามสัญญา (Contracted Capacity) ของโครงการโรงไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กําลังผลิตติดตัง้
กําลังการผลิตตามสัญญา
ไฟฟ้า...............................
ABP3
ABPR1
ABPR2
รวม

132.5 เมกะวัตต์
123.3 เมกะวัตต์
124.4 เมกะวัตต์
380.2 เมกะวัตต์

ABP3
ABPR1
ABPR2
รวม
ไอนํ ้า...............................
ABP3
ABPR1
ABPR2
รวม

(จ)

30.0 ตันต่อชัว่ โมง
30.0 ตันต่อชัว่ โมง
30.0 ตันต่อชัว่ โมง
90.0 ตันต่อชัว่ โมง

กฟผ.:
กฟผ.:
กฟผ.:

จํานวนสัญญา
90.0 เมกะวัตต์
90.0 เมกะวัตต์
90.0 เมกะวัตต์
270.0 เมกะวัตต์

1
1
1
3

ลูกค้ าอุตสาหกรรม:
ลูกค้ าอุตสาหกรรม:
ลูกค้ าอุตสาหกรรม:

46.1 เมกะวัตต์
17.0 เมกะวัตต์
24.0 เมกะวัตต์
87.1 เมกะวัตต์

8
2
1
11

ลูกค้ าอุตสาหกรรม:
ลูกค้ าอุตสาหกรรม:
ลูกค้ าอุตสาหกรรม:

13.0 ตันต่อชัว่ โมง
14.0 ตันต่อชัว่ โมง
14.0 ตันต่อชัว่ โมง
41.0 ตันต่อชัว่ โมง

1
1
1
3

การดําเนินงานและการบํารุ งรั กษา

ความสามารถในการดําเนินงานและการบํารุงรักษา (O&M) ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการทําให้
บริ ษัทเจ้ าของโครงการสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพและความมัน่ คง ตลอดจนสามารถให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ
ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญสําหรับลูกค้ าอุตสาหกรรม ดังนั้น ทีมวิศวกรของบริ ษัทเจ้ าของโครงการพร้ อมให้ บริ การตลอด 24
ชัว่ โมงทุกวันเพื่อตอบสนองต่อทุกประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานและการบํารุงรักษาให้ กบั ลูกค้ าของบริ ษัทเจ้ าของ
โครงการ
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การบํารุ งรักษาที่เหมาะสมช่วยให้ โครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการทํางานอย่างมี
ประสิทธิ ภาพมากขึน้ กล่าวคือสามารถผลิตไฟฟ้าและไอนํ า้ โดยใช้ เชื อ้ เพลิงน้ อยลง รวมถึงเป็ นการป้องกันโครงการ
โรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการจากความเสี่ยงจากการชํารุดเสียหายของเครื่ องจักร
ทั้งนี ้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการจะประสานงานการหยุดซ่อมบํารุงรักษากับลูกค้ า และจะวางแผน
สําหรั บการบํารุ งรั กษาของโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุดและลดช่วงเวลาที่โครงการโรงไฟฟ้าหยุด
เดินเครื่ อง
ทีมงานบํารุงรักษาของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ซึง่ ประจําอยู่ที่โครงการโรงไฟฟ้าแต่ละโครงการ
มีหน้ าที่ดําเนินงานบํารุงรักษาตามปกติ นอกจากนี ้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม ยังต้ องมีการซ่อมบํารุงครั้งใหญ่
ทุก 3 - 6 ปี ซึง่ งานซ่อมบํารุงครั้งใหญ่จะประกอบไปด้ วย
(1)

การแยกชิ ้นส่วนทั้งหมดหรื อบางส่วนของหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊ าซ

(2)

การตรวจสอบความเสียหาย ชํารุด หรื อสึกหรอ ของหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊ าซ

(3)

การซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนส่วนที่เสียหาย ชํารุด หรื อสึกหรอดังกล่าว

(4)
ประกอบ ทดสอบ และทดลองเดินเครื่ องหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊ าซ ก่อนที่นํากลับไป
ใช้ ในกระบวนการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ
สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่ วม โครงการอื่นๆ บริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ เข้ าทํา
สัญญาบริ การบํารุ งรักษาระยะยาวกับ บริ ษัท ซีเมนส์ จํากัด ซึ่งให้ บริ การดูแลหลังการขายแก่ลกู ค้ าที่ใช้ กังหันก๊ าซของ
บริ ษัท ซีเมนส์ จํากัด ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน สัญญาเหล่านีท้ ําให้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการสามารถ (1)
บํารุ งรักษาเครื่ องจักรกังหันก๊ าซของโครงการโรงไฟฟ้าตามมาตรฐานที่กําหนด เนื่องจากมีทีมงานที่เชี่ยวชาญเป็ นผู้ดแู ล
บํารุงรักษา และ (2) ควบคุมต้ นทุนในการบํารุงรักษาเครื่ องจักรของโครงการโรงไฟฟ้า เนื่องจากค่าบริ การภายใต้ สญ
ั ญา
บริ การบํารุงรักษาระยะยาวได้ รวมค่าใช้ จ่ายในการซื ้ออะไหล่สํารอง และวัสดุสิ ้นเปลืองต่างๆ เรี ยบร้ อยแล้ ว
ทีมงานบํารุ งรักษาของบริ ษัทเจ้ าของโครงการประจําแต่ละโครงการจะทําหน้ าที่ควบคู่ไปกับ
ทีมงานบํารุงรักษาจากภายนอกในระหว่างการปฏิบตั ิงานการซ่อมบํารุงครั้งใหญ่เพื่อให้ ได้ รับถ่ายทอดความรู้จากทีมงาน
บํารุ งรั กษาจากภายนอก บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีความตั้งใจที่จะดําเนินการซ่อมบํารุ งครั้งใหญ่ได้ ด้วยตัวเองหลังวัน
หมดอายุของสัญญาบริ การระยะยาว
ลูกค้ าอุตสาหกรรมมักจะต้ องใช้ แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสูงสําหรับการดําเนินงาน ความ
ต้ องการใช้ พลังงานของลูกค้ าอุตสาหกรรมจะมีความสมํ่าเสมอหากลูกค้ าดําเนินการผลิต 24 ชัว่ โมง ซึ่งเป็ นกรณีที่ไม่ได้
เกิดขึ ้นบ่อย บริ ษัทเจ้ าของโครงการจําเป็ นต้ องมีไฟฟ้าสํารองให้ เพียงพอสําหรับเหตุการณ์ดงั กล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่วงเวลาที่มีความต้ องการใช้ ไฟฟ้าสูง โดยการเตรี ยมกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งที่มีในช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อที่จะตอบสนอง
ความต้ องการในกรณีเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการขัดข้ องหรื อมีการหยุดชะงักในการจัดส่งพลังงาน
นอกจากนี ้ เครื่ องกําเนิดไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการต้ องรักษาระดับพลังงานให้ อยู่ระดับเดียวกันกับระดับพลังงาน
ของโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้า (Grid) เพื่อให้ พลังงานสามารถส่งเข้ าไปยังโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้า
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(Grid) และปริ มาณของกระแสไฟฟ้าที่ผลิตมาจะต้ องตรงกับความต้ องการในเวลานั้นๆ หากความไม่เสถียรของระบบ
ไม่ได้ รับการแก้ ไข อาจทําให้ ไฟตกและไฟฟ้าดับได้ ซึ่งอาจทําให้ เกิดความเสียหายในกระบวนการผลิตของลูกค้ า อันอาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อยอดการผลิต ความเสียหายของวัตถุดิบ ความเสียหายต่ออุปกรณ์ หรื อมีค่าใช้ จ่ายสูงในการ
เดินเครื่ องใหม่ ทั้งนี ้ ค่าใช้ จ่ายด้ านการบํารุ งรักษา สําหรับ ABP3 คิดเป็ นร้ อยละ 2.7 ร้ อยละ 3.9 และ ร้ อยละ 3.9 ของ
ต้ นทุนขายและการให้ บริ การ สําหรับ ABPR1 คิดเป็ นร้ อยละ 2.7 ร้ อยละ 3.1 และ ร้ อยละ 4.0 ของต้ นทุนขายและการ
ให้ บริ การ สําหรับ ABPR2 คิดเป็ นร้ อยละ 2.9 ร้ อยละ 3.0 และ ร้ อยละ 5.4 ของต้ นทุนขายและการให้ บริ การ ในปี 2557
2558 2559 ตามลําดับ
(ฉ)

สิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย

ในประเทศไทย ธุรกิจผลิตไฟฟ้าอยู่ภายใต้ บงั คับ พ.ร.บ. ส่งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ
ซึง่ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมได้ อนุมตั ิรายงาน EIA สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้ อนร่วม ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการแต่ละโครงการที่ดําเนินการแล้ วเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ทั้งนี ้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการ มีหน้ าที่ต้องรับผิดต่อการฝ่ าฝื นกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
และอาจต้ องทําการปรับปรุ ง และ/หรื อ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรื อส่วนต่างๆ ของโครงการโรงไฟฟ้าตามความจําเป็ น
เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมโครงการ
โครงการโรงไฟฟ้าที่ดําเนินการแล้ วของบริ ษัทเจ้ าของโครงการทุกโครงการ มีลกั ษณะตามที่
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมที่สําคัญกํ าหนดไว้ และได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้ อมต่างๆ อย่างครบถ้ วนมาโดย
ตลอด บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีความเชื่อมัน่ ว่าการดําเนินกิจการของบริ ษัทเจ้ าของโครงการเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิด้าน
สิ่งแวดล้ อม อนามัย และความปลอดภัย สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนที่กลุ่มธนาคารโลกได้ กําหนดขึ ้น
(World Bank Group Environmental, Health and Safety) อีกทั้ง บริ ษัทเจ้ าของโครงการไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อเป็ น
คู่ความในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ คดีความ หรื อข้ อพิพาทใดๆ ที่ เกี่ ยวกับ สิ่งแวดล้ อมหรื อ การไม่ปฏิ บัติตาม
กฎหมายสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องแต่อย่างใด นอกจากนี ้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการกํากับดูแลและควบคุมกระบวนการผลิต
ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าการปล่อยมลพิษจากโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการอยู่ใน
ระดับที่ตํ่ากว่าหรื อไม่เกินระดับสูงสุดที่กฎหมายกําหนด
บริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ จดั ให้ มีระบบการตรวจวัดมลพิษที่เกิดขึ ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้ อนต่างๆ ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการยังให้ ความสําคัญกับการ
ควบคุมคุณภาพอากาศในบริ เวณโดยรอบของโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการในทุกๆ ขั้นตอน สําหรั บ
กระบวนการเผาไหม้ นั้น บริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ มีการควบคุมการปล่อยก๊ าซไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ และ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ รวมถึงควบคุมอุณหภูมิ และสัดส่วนของเชือ้ เพลิง/อากาศ ให้ อยู่ภายในระดับไม่เกินที่กฎหมาย
กําหนด ตลอดจนควบคุมคุณภาพนํ ้าเสียที่ถกู ปล่อยออกมาและเปรี ยบเทียบกับแผนการจัดการและควบคุมตามที่ระบุไว้
ในรายงาน EIA เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปล่อยมลพิษและของเสียจากโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการนั้น
เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
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บริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ ดําเนินการตามนโยบาย กระบวนการ และกลไกการควบคุม เพื่อลด
ความเสี่ยงในการรั่วไหลของสารเคมีและการสัมผัสสารเคมีอนั ตรายต่อพนักงาน โดยบริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ คดั เลือก
สารเคมีที่ใช้ สําหรั บกระบวนการบําบัดนํา้ เสียอย่างระมัดระวังและเลือกสรรสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและ
สุขภาพของพนักงานน้ อยที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
นอกจากนี ้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการยังได้ จดั ให้ มีโครงการฝึ กซ้ อมด้ านความปลอดภัย สุขภาพ
และสิ่งแวดล้ อม เพื่อสร้ างความตระหนักในเรื่ องดังกล่าวให้ แก่พนักงาน ซึง่ ได้ ครอบคลุมถึงการป้องกันการรั่วไหลและข้ อ
ปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉิน อีกทั้งบริ ษัทเจ้ าของโครงการยังจัดให้ มีแผนการรองรับต่อการรั่วไหลของสารเคมีที่อาจ
เกิดขึ ้นพร้ อมทั ้งฝึ กซ้ อมพนักงานให้ มีความพร้อมหากมีเหตุการณ์ ฉุกเฉินเกิดขึ ้น นอกจากนี ้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการจะ
เตรี ยมการและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการปล่อยของเสียทั้งที่อนั ตรายและไม่อนั ตรายเพื่อแจ้ งต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ อง
และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิในการจัดเก็บและแยกประเภทของเสีย สําหรับการจัดการเรื่ องของเสียงรบกวน บริ ษัทเจ้ าของ
โครงการได้ ทําสัญญากับผู้เชี่ยวชาญด้ านการควบคุมเสียงเพื่อดูแลควบคุมระดับเสียงให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
(ช)

การรั บรองระบบจัดการสิ่งแวดล้ อมตามมาตรฐาน ISO

บริ ษัทเจ้ าของโครงการมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนากระบวนการทางธุรกิจและการให้ บริ การโดยนําระบบ
การจัดการคุณภาพตามที่กําหนดไว้ ตามมาตรฐาน ISO 9001 โดยมาตรฐานดังกล่าวตั้งอยู่บนหลักการจัดการคุณภาพ
หลายประการ เช่น การให้ ความสําคัญกับลูกค้ า การสร้ างแรงจูงใจและการมีส่วนร่ วมของผู้บริ หารระดับสูง และการ
มุ่งเน้ นด้ านกระบวนการและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี ้ โครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการต่างได้ รับ
การรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 สําหรับคุณภาพของกระบวนการ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ ดําเนิน
กิจการโครงการโรงไฟฟ้าโดยสอดคล้ องกับมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปในระดับโลก
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วมของบริ ษัทเจ้ าของโครงการที่เปิ ดดําเนินการ ต่างได้ รับการ
รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และได้ รับการรั บรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน
PIS/OHSAS 18001 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ ดําเนินกิจการโครงการโรงไฟฟ้า
สอดคล้ องกับมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปในระดับโลก
(ซ)

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

บริ ษัทเจ้ าของโครงการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยให้ การดําเนินงานและการบริ หาร
จัดการของบริ ษัทเจ้ าของโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
บริ ษัทฯ เชื่อว่าโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ประกอบไปด้ วย
คอมพิวเตอร์ ที่มีสมรรถนะสูงเพื่อการจัดการข้ อมูลต่างๆ และยังมีเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ซงึ่ ทําให้ การสื่อสารภายในระหว่าง
สํานักงานในท้ องถิ่นและภูมิภาคต่างๆ เป็ นไปอย่างราบรื่ น
บริ ษั ท เจ้ า ของโครงการใช้ ร ะบบสารสนเทศที่ ห ลากหลายเพื่ อ บริ ห ารจัด การองค์ ก รและ
สนับสนุนการตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ ซึ่งระบบดังกล่าวประกอบด้ วยโปรแกรมที่มีขายอยู่โดยทัว่ ไป เช่น ระบบเกี่ยวกับการ
บัญชี การบริ หารงานซ่อมบํารุ ง และการบริ หารจัดการเกี่ยวกับการจัดหาและจัดการรายการทรัพย์สิน และโปรแกรมที่
บริ ษัทเจ้ าของโครงการออกแบบขึ ้นมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ ภายในองค์กร เช่น ระบบเกี่ยวกับบุคลากรและบัญชีเงินเดือน โดย
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ขณะนี ้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการอยู่ระหว่างการดําเนินการติดตั้งโปรแกรม IBM Cognos เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมและจัดการงบประมาณด้ วยการลดระยะเวลาในการจัดทํางบประมาณและลดข้ อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้น โดย
จะติดตั้งโปรแกรมให้ แล้ วเสร็ จและนํากระบวนการดังกล่าวนี ้มาใช้ ในองค์กรได้ อย่างสมบูรณ์ ภายในปี 2560
นอกจากนี ้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการใช้ ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติในการควบคุม จัดการ และ
จัดหาข้ อมูล เพื่อติดตามและควบคุมการดําเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ผ่านศูนย์ควบคุมออนไลน์ และยังช่วยให้
บริ ษัทเจ้ าของโครงการสามารถติดตามและควบคุมในการขนส่งและการควบคุมโครงการโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
บริ ษัทเจ้ าของโครงการ จึงสามารถวิเคราะห์และตอบสนองต่อข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้นหรื ออาจเกิดขึ ้นได้ อย่างทันท่วงทีและ
ลดระยะเวลาในการหยุดชะงักของการให้ บริ การอีกด้ วย
2.2

การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1 ลูกค้ า

ลูกค้ าผู้ซื ้อไฟฟ้าและไอนํ ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ได้ แก่ กฟผ. และลูกค้ าอุตสาหกรรม
(ก)

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

บริ ษัทเจ้ าของโครงการขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ ส่วนใหญ่ให้ แก่ กฟผ. ซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจที่จดั ตั้งขึ ้น
ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2512 และเป็ นผู้ผลิตและจัดส่งไฟฟ้าของประเทศซึ่งอยู่
ภายใต้ การกํ ากับดูแลของกระทรวงพลังงาน กฟผ. เป็ นผู้ซื ้อไฟฟ้าในลักษณะการค้ าส่งรายสําคัญ และควบคุมการส่ง
ไฟฟ้าแบบค้ าส่งทั้งหมดในประเทศไทย นอกจากนี ้ กฟผ. ยังเป็ นผู้ผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย โดยจากข้ อมูล ณ
วันที่ 31 มกราคม 2560 มีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตังรวม
้ 16,071.1 เมกะวัตต์ ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 39.0 ของปริ มาณไฟฟ้าที่
ผลิตในประเทศไทยทังหมด
้
กฟผ. เป็ นองค์กรที่มีบทบาทสําคัญในระบบพลังงานของประเทศ โดยมีการผลิตไฟฟ้าด้ วย
โครงการโรงไฟฟ้าของตนเอง และรับซื ้อไฟฟ้าจาก IPP และ SPP ทั้งจากภายในประเทศไทยและจากประเทศเพื่อนบ้ าน
อีกทั้งยังขายและส่งไฟฟ้าเกือบทังหมดให้
้
แก่กฟน. และกฟภ. ซึง่ นําไปจําหน่ายต่อให้ แก่ผ้ บู ริ โภค
ทั้งนี ้ ในปี 2557 2558 และ 2559 บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีรายได้ จากการขายไฟฟ้าให้ แก่
กฟผ. คิดเป็ นร้อยละ 75.7 ร้ อยละ 72.0 และร้อยละ 71.6 ของรายได้ จากการขายและการให้ บริ การของบริ ษัทเจ้ าของ
โครงการ ตามลําดับ

ABP3
ABPR1
ABPR2
รวม
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ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษัทเจ้ าของโครงการยังไม่เคยประสบปั ญหากับ กฟผ. ในเรื่ องการ
เรี ยกเก็บค่าพลังไฟฟ้า (capacity payment) และค่าไฟฟ้าที่บริ ษัทเจ้ าของโครงการผลิตและส่งให้ แก่ กฟผ. ภายใต้ สญ
ั ญา
ซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
กรอบแนวการซื อ้ ขายไฟฟ้ าของ กฟผ. ที่ แ ตกต่า งกันถูก นํ า มาใช้ กับ ผู้ผลิต ไฟฟ้ าในแต่ล ะ
ประเภท (IPP SPP และ VSPP) โดยอัตราเหล่านี ้ถูกกําหนดตามประเภทของสัญญา (Firm หรื อ Non-firm) และตามแหล่ง
พลังงาน (พลังงานตามแบบ หรื อ พลังงานทางเลือก) พลังไฟฟ้าประเภทสัญญา Firm คือ โรงไฟฟ้าที่ SPP รับประกันว่า
สามารถจ่ า ยไฟฟ้ าในช่ ว งเดื อ นที่ มี ค วามต้ อ งการไฟฟ้ าสูง สุด ได้ ตาราง 1 ด้ า นล่ า ง แสดงข้ อ ตกลงตามสัญ ญา
(contractual arrangement) ของ SPP
ตาราง 1 ข้ อตกลงตามสัญญาของ PPA กับ SPP
ประเภท PPA

ระบบการผลิตพลังงานร่วม

เป้าหมาย
ระยะเวลาสัญญา
ประเภทเชื ้อเพลิง
เงื่อนไข
ที่มา: การวิเคราะห์ของ AWR Lloyd

Firm
Non-firm
4,000 เมกะ
ไม่มีข้อจํากัด
วัตต์
20-25 ปี
5 ปี
ก๊ าซ และ ถ่านหิน
ความร้ อนมากกว่าร้ อยละ 10

กฟผ. ได้ ระบุประเภทของอัตราการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP ไว้ สองประเภทกล่าวคือ พลังไฟฟ้าตาม
ประเภทสัญญา Firm และ Non-firm ตาราง 2 ด้ านล่างแสดงให้ เห็นถึงการจําแนก SPP ตามประเภทสัญญา
ตาราง 2 กําลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งและกําลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาของ SPP แยกตามประเภทสัญญา (ม.ค. 2559)
ประเภทสัญญา
Firm
Non-firm
รวมทั้งหมด
ที่มา: กกพ. และ การวิเคราะห์ของ AWR Lloyd

กําลังผลิตไฟฟ้าติดตั้ง
(เมกะวัตต์)

ตามสัญญากับ กฟผ.
(เมกะวัตต์)

5,836
2,215
8,051

3,907
1,237
5,144

โดยที่ SPP ที่ใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิลประเภทสัญญา Firm จะต้ องผลิตไฟฟ้าเป็ นอย่างน้ อย 7,008 ชัว่ โมง
ต่อปี และจะต้ องผลิตไฟฟ้าในช่วงระหว่างเดือนมี นาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กันยายน และ ตุลาคม โดย
กําหนดค่าพลังไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้ SPP ประเภทสัญญา Firm จากเงินลงทุน และ ค่าเชื ้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่
กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในอนาคต
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SPP ประเภทสัญญา Firm ที่ผลิตพลังไฟฟ้าจากพลังงานเชิงพาณิชย์ได้ รับราคาไฟฟ้าฐานซึง่ ประกอบ
ไปด้ วยค่าพลังไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า และค่าการประหยัดการใช้ เชื ้อเพลิง ซึง่ สรุปไว้ ในตาราง 3 ด้ านล่าง
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ตาราง 3 การจําแนกอัตรารับไฟฟ้าจาก SPP ประเภทสัญญา Firm
ส่วนประกอบ
หน่วย
คําอธิบาย
ค่าพลังไฟฟ้า
บาทต่อกิโลวัตต์ ค่าชําระที่คงที่ตามกําลังผลิตพลังไฟฟ้าที่มีให้ เป็ นประจําทุก
(Capacity Payment:
ต่อเดือน
เดือน โดยทัว่ ไปแล้ วรายได้ สว่ นใหญ่ของ SPP มาจากส่วนนี ้
CP)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
บาทต่อกิโลวัตต์- ค่าชําระที่ผนั แปรตามพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้ กบั กฟผ. รวมถึง
(Energy Payment: EP)
ชัว่ โมง
ค่าใช้ จา่ ยจากการปฏิบตั กิ ารและการบํารุงรักษา ค่าเชื ้อเพลิง
และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ มีจดุ ประสงค์เพื่อครอบคลุมต้ นทุนโดยไม่
สร้ างกําไรที่สงู เกินไป
การประหยัดในการใช้
บาทต่อกิโลวัตต์- ปรับเปลี่ยนตามความสามารถของ SPP ในการบรรลุ
เชื ้อเพลิง
ชัว่ โมง
เป้าหมายการประหยัดพลังงานที่ ร้ อยละ 10
(Fuel Saving: FS)
ที่มา: การวิจยั ของ AWR Lloyd
โดยทัว่ ไป SPP มีความน่าเชื่อถือทางการเงินเพราะมี กฟผ. เป็ นผู้รับซื ้อไฟฟ้ารายหลักภายใต้ ประเภท
สัญญา Firm ส่วนไอนํ ้าและไฟฟ้าที่ไม่ใช่ขายให้ กบั กฟผ. นั้น ปกติจะขายให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรมชั้นนําขนาดใหญ่ที่อยู่
ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม SPP ดังกล่าวส่วนมาก (รวมถึงของ บี.กริ ม เพาเวอร์ ทัง้ หมด) จะเป็ นโรงไฟฟ้าก๊ าซ
ธรรมชาติและตังอยู
้ ภ่ ายในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึง่ จะช่วยลดปั ญหาด้ านการขอใบอนุญาตและต้ นทุนค่าเชื ้อเพลิง
(ข)

ลูกค้ าอุตสาหกรรม

ลูกค้ าอุตสาหกรรมของบริ ษัทเจ้ าของโครงการส่วนใหญ่ เป็ นบริ ษัทใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่างๆ รวมถึง อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมสินค้ าอุปโภคบริ โภค ซึ่งลูกค้ าอุตสาหกรรมหลาย
รายเป็ นบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทในกลุ่มของบริ ษัทข้ ามชาติ เนื่องจากลูกค้ าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของ
กลุ่มบริ ษัทมีความต้ องการไฟฟ้าอย่างมาก บริ ษัทเจ้ าของโครงการ จึงสามารถกําหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกลูกค้ าเพื่อ
ช่วยให้ การผลิตไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการมีประสิทธิภาพสูงที่สดุ และเพื่อสร้ างประโยชน์ในระยะยาวให้ แก่บริ ษัท
เจ้ าของโครงการ
บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีหลักเกณฑ์ในการเลือกลูกค้ า ดังนี ้
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มีกระบวนการผลิตอย่างน้ อย 2 ช่วงเวลา เพื่อให้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ ประโยชน์
มากขึ ้นในช่วงเวลาที่มีความต้ องการใช้ ไฟฟ้าตํ่า (off-peak periods)



มีการใช้ ไฟฟ้าที่ไม่ผนั ผวน เพื่อลดความไม่แน่นอนในการจ่ายไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของ
โครงการ



มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (แทนที่จะเป็ นผู้เช่า) เนื่องจากกลุ่มลูกค้ านี ้มีแนวโน้ มที่จะลงทุน
ในระยะยาว
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ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้


ที่ตั้งโรงงานอยู่ใกล้ กบั โครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการเพื่อป้องกันความ
สิ ้นเปลืองจากการขนส่งและการจ่ายพลังงาน และ



ประกอบกิจการมาเป็ นเวลานาน

ทั้งนี ้ ในปี 2557 2558 และ 2559 บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีรายได้ จากการขายไฟฟ้าให้ กบั
กลุ่มลูกค้ าอุตสาหกรรมคิดเป็ นร้ อยละ 19.9 ร้ อยละ 23.2 และร้ อยละ 24.0 ของรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ
ตามลําดับ และมีรายได้ จากการขายไอนํ ้าให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมคิดเป็ นร้ อยละ 3.7 ร้ อยละ 3.9 และร้ อยละ 3.4
ของรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ ตามลําดับ

ABP3
ABPR1
ABPR2
รวม

สัดส่วนรายได้ จากการขายไฟฟ้าให้ กบั กลุม่ ลูกค้ า
อุตสาหกรรม (ร้ อยละ)
2557
2558
2559
30.9
29.9
26.4
11.2
21.2
24.4
15.6
17.9
20.9
19.9
23.2
24.0

ABP3
ABPR1
ABPR2
รวม

สัดส่วนรายได้ จากการขายไอนํ ้าให้ กบั กลุม่ ลูกค้ า
อุตสาหกรรม (ร้ อยละ)
2557
2558
2559
2.7
3.7
3.0
2.5
3.2
3.5
5.8
4.9
3.8
3.7
3.9
3.4

โดยปกติ บริ ษั ท เจ้ า ของโครงการมัก เข้ า ทํ า สัญ ญาระยะยาวกับ กลุ่ม ลูก ค้ า อุต สาหกรรม
(โดยทัว่ ไปมักจะกําหนดให้ สญ
ั ญามีอายุ 15 ปี โดยมีทางเลือกให้ สามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้ ) เพื่อสร้ างความมัน่ คงด้ าน
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรมรวม 11 ฉบับ
รายได้ ทั้งนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีสญ
คิดเป็ นกําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 87.1 เมกะวัตต์ และมีสญ
ั ญาซื ้อขายไอนํ ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรมรวม 3 ฉบับ คิด
เป็ นปริ มาณ 41.0 ตันต่อชัว่ โมง สําหรับข้ อมูลเรื่ องอัตราราคาที่บริ ษัทเจ้ าของโครงการใช้ กบั ลูกค้ าที่ซื ้อขายไฟฟ้าและไอ
นํ ้ากับบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อายุสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าและไอนํ ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรมโดย
เฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ 11.4 ปี และ 11.6 ปี ตามลําดับ
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(1)

ไฟฟ้า

ในปี 2557 2558 และ 2559 ยอดขายไฟฟ้าให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรมรายใหญ่ 5
อันดับแรก คิดเป็ นร้ อยละ 77.8 ร้ อยละ 67.9 และร้ อยละ 69.5 ของยอดขายไฟฟ้าให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรมทั ้งหมดของ
บริ ษัทเจ้ าของโครงการตามลําดับ และคิดเป็ นร้ อยละ 15.5 ร้ อยละ 15.7 และร้ อยละ 16.7 ของรายได้ จากการขายและการ
ให้ บริ การของบริ ษัทเจ้ าของโครงการตามลําดับ
ลูกค้ าอุตสาหกรรมรายใหญ่ 5 อันดับแรก (คิดจากรายได้ จากการขายไฟฟ้า) สําหรับ
การขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากโรงงานของบริ ษัทเจ้ าของโครงการในปี 2559 ได้ แก่

(2)



บริ ษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด



บริ ษัท บริ ดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย) จํากัด



บริ ษัท ไทยโตเคน เทอร์ โม จํากัด



บริ ษัท ศรี ไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)



บริ ษัท สยามริ คเก้ นอินดัสเตรี ย้ ล จํากัด

ไอนํา้
บริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ ทําสัญญาขายไอนํา้ ให้ แก่ลูกค้ าอุตสาหกรรมรายใหญ่ 2

ราย ประกอบด้ วย บริ ษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด และบริ ษัท บริ ดสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย)
จํากัด ในปี 2557 2558 และ 2559 คิดเป็ นร้ อยละ 3.7 ร้ อยละ 3.9 และร้ อยละ 3.4 ของรายได้ จากการขายและการ
ให้ บริ การ ตามลําดับ
2.2.2 งานด้ านการตลาดและการขาย
(ก)

การกําหนดราคา

บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีฝ่ายขายและการตลาดซึ่งรับผิดชอบลูกค้ าสําหรับภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะ ซึ่งทําหน้ าที่หาธุรกิจใหม่ๆ ทังจากลู
้
กค้ ารายใหม่ หรื อจากการขยายการทําธุรกิจเพิ่มเติมกับลูกค้ ารายเดิม
นอกจากนี ้ ฝ่ ายขายและการตลาดยังรั บผิดชอบในการเตรี ยมการและเจรจาเพื่อทําสัญญาซื ้อขายฉบับใหม่กับลูกค้ า
อุตสาหกรรม โดยในบางกรณี บริ ษัทเจ้ าของโครงการทําการกําหนดราคาค่าไฟฟ้าและไอนํ ้าบางส่วนด้ วยวิธีกําหนดราคา
จากต้ นทุนที่ลูกค้ าหลีกเลี่ยงได้ หากซื ้อจากบริ ษัทเจ้ าของโครงการ (avoided-cost) (ซึ่งหมายถึงค่าใช้ จ่ายที่ลูกค้ า
อุตสาหกรรมจะต้ องแบกรับหากต้ องทําการจัดหาพลังงานด้ วยตนเองหรื อรับมาจากแหล่งอื่น เช่น ซื ้อไฟฟ้าจาก กฟภ.
หรื อ ต้ นทุนในการติดตั้งและผลิตไอนํ ้า) ซึง่ เป็ นวิธีการกําหนดราคาที่มีประสิทธิภาพและช่วยให้ สร้ างอัตราผลกําไรได้ มาก
ที่สดุ
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(ข)

การดูแลความสัมพันธ์ กับลูกค้ า

เนื่องจากบริ ษัทเจ้ าของโครงการดําเนินงานภายใต้ สญ
ั ญาระยะยาวกับลูกค้ า ดังนั้น บริ ษัท
เจ้ าของโครงการ จึงได้ แต่งตั้งผู้จดั การฝ่ ายขายและการตลาดที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อรับผิดชอบในการดูแลความสัมพันธ์
กับลูกค้ ารายใหญ่ในปั จจุบนั ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี ้ ฝ่ ายขายและการตลาดของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ยังมีการพัฒนาแผนงานสําหรับ
ลูกค้ าแต่ละราย ซึ่งช่วยให้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ าได้ ดียิ่งขึ ้นและสามารถตอบสนองได้ ตรง
ตามความต้ องการของลูกค้ า นอกจากนี ้ ฝ่ ายขายและการตลาดยังช่วยบริ หารความต้ องการในการใช้ ไฟฟ้าของลูกค้ า
อุตสาหกรรมโดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของลูกค้ าและจากการสํารวจพื ้นที่ทั้งหมดของโรงงานและอัตราการใช้ พลังงาน
ในความเป็ นจริ ง หากพบว่ า มี ค วามต้ อ งการการใช้ ไ ฟฟ้ าที่ เ พิ่ ม ขึน้ อย่ า งมี นัย สํ า คัญ จากลูก ค้ า อุต สาหกรรมรายใด
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายและการตลาดจะเข้ าเจรจากับลูกค้ าดังกล่าวเพื่อติดตังมาตรวั
้
ดใหม่และเข้ าทําสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
ฉบับใหม่ รวมถึงข้ อร้ องเรี ยนด้ านเทคนิคและธุรกิจต่างๆ ด้ วย ในส่วนของความเป็ นผู้นําในการผลิตไฟฟ้า บริ ษัทเจ้ าของ
โครงการมุ่งมัน่ ที่จะดํารงไว้ ซงึ่ ความเป็ นเลิศในการปฏิบตั งิ านและให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพด้ วยความสมํ่าเสมอและน่าเชื่อถือ
ซึง่ เป็ นจุดเด่นสําคัญที่บริ ษัทเจ้ าของโครงการนํามาใช้ เป็ นกลยุทธ์ในการทําตลาดกับลูกค้ า
2.2.3 การแข่ งขัน
(ก)

การแข่ งขันในธุรกิจไฟฟ้า

ในการขายไฟฟ้าให้ แก่ กฟผ. บริ ษัทเจ้ าของโครงการไม่ต้องเผชิญกับการแข่งขันเนื่ องจาก
บริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ ทําสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าระยะยาว เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
สําหรับการขายไฟฟ้าให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรม บริ ษัทเจ้ าของโครงการให้ ความสําคัญในการ
รั กษาลูกค้ าอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปั จจุบันและการหาลูกค้ าอุตสาหกรรมรายใหม่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่โครงการ
โรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการตั้งอยู่ อย่างไรก็ดี บริ ษัทเจ้ าของโครงการต้ องเผชิญกับการแข่งขันที่สําคัญกับ กฟภ.
บริ ษัทเจ้ าของโครงการสามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งในการรักษาลูกค้ าของ
บริ ษัทเจ้ าของโครงการที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ได้ ด้ วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
(1)
บริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ เข้ าทําสัญญาซื ้อขายระยะยาวกับลูกค้ าปั จจุบนั ของบริ ษัท
เจ้ าของโครงการเกือบทุกราย (ในขณะที่ กฟภ. ไม่มีการทําสัญญาระยะยาวกับลูกค้ า)
(2)
บริ ษั ท เจ้ า ของโครงการได้ ติ ด ตั้ง สายส่ง กระแสไฟฟ้ าและระบบท่ อ เชื่ อ มโยงเพื่ อ
ลําเลียงไอนํ ้าโดยตรงไปยังโรงงานของลูกค้ าแต่ละราย ซึง่ การดําเนินการเชื่อมต่อใหม่จะมีคา่ ใช้ จ่ายค่อนข้ างสูง และ
(3)
ระบบจัด จํ า หน่ า ยไฟฟ้ าของบริ ษั ท เจ้าของโครงการมี เ สถี ย รภาพและสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างเพียงพอ
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(ข)

การแข่ งขันในธุรกิจไอนํา้

การจัดส่งไอนํ า้ มีข้อจํากัดด้ านระยะทาง เนื่ องจากการสูญเสียความร้ อนของไอนํา้ ในขณะ
จัดส่ง ทําให้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการไม่ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น อย่างไรก็ดี ในบางกรณี ลูกค้ าอุตสาหกรรม
สามารถเลือกติดตังและผลิ
้
ตไอนํ ้าได้ ด้วยตนเอง
2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
2.3.1 การจัดหาวัตถุดบิ ในการผลิตไฟฟ้า
(ก)

ก๊ าซธรรมชาติ

วัตถุดิบหลักสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ คือก๊ าซ
ธรรมชาติ ซึง่ บริ ษัทเจ้ าของโครงการใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอนํ ้า
ในปี 2557 2558 และ 2559 ราคาเฉลี่ยของก๊ าซธรรมชาติที่ใช้ ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้ อนร่ วมของบริ ษัทเจ้ าของโครงการนัน้ มีหน่วยเป็ นบาทต่อล้ านบีทียู และอยู่ที่ 325.16 บาท 300.47 บาท และ 240.14
บาท ตามลําดับ โดยรายจ่ายในการซื ้อก๊ าซธรรมชาติของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ คิดเป็ นร้ อยละ 80.5 ร้ อยละ 78.0 และ
ร้ อยละ 71.7 ของต้ นทุนการขายและการให้ บริ การในปี 2557 2558 และ 2559 ตามลําดับ

ABP3
ABPR1
ABPR2
รวม

รายจ่ายในการซื ้อก๊ าซธรรมชาติแต่ละโรงไฟฟ้า เทียบกับ
ต้ นทุนการขายและการให้ บริ การ (ร้ อยละ)
2557
2558
2559
81.9
78.0
70.9
79.1
76.6
71.2
80.2
79.3
73.1
80.5
78.0
71.7

บริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ เข้ าทําสัญญาจัดหาก๊ าซจํานวน 3 ฉบับกับ ปตท. สําหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ โดยที่สญ
ั ญาจัดหาก๊ าซแต่ละฉบับที่บริ ษัทเจ้ าของโครงการทํากับ
ปตท. เป็ นไปตามแบบสัญญาจัดหาก๊ าซมาตรฐานของปตท. ที่ทํากับ SPP และจนถึงปั จจุบนั บริ ษัทเจ้ าของโครงการยังไม่
เคยประสบปั ญหาในการจัดส่งก๊ าซธรรมชาติจาก ปตท. อย่างมีนยั สําคัญ
(ข)

นํา้ ดิบและสาธารณูปโภคอื่นๆ

ในการผลิตไฟฟ้า บริ ษัทเจ้ าของโครงการจําเป็ นต้ องใช้ นํ ้าดิบในปริ มาณมากเพื่อลดอุณหภูมิ
ของเครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิต ซึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ บริ ษัท อมตะ วอเตอร์
จํากัด ("อมตะ วอเตอร์ ") ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ อมตะ คอร์ ปอเรชัน เป็ นผู้จดั หานํ ้าดิบ นํ ้าเพื่อการบริ โภค และระบบการ
บําบัดนํา้ เสียพื ้นฐานที่โครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการในนิคมอุตสาหกรรมสองแห่งนี ้จําเป็ นต้ องใช้ โดย
บริ ษัทเจ้ าของโครงการชําระค่าบริ การสําหรับการจัดหานํ ้าและการบริ การบําบัดนํ ้าเสียโดยใช้ สตู รคํานวณที่กําหนดไว้ ใน
สัญญาบริ การการจัดหานํ ้าและบําบัดนํ ้าเสียแต่ละสัญญา
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ทั้งนี ้ อมตะ วอเตอร์ จัดหานํ ้าดิบจาก บริ ษัทจัดการและพัฒนาทรั พยากรนํ ้าภาคตะวันออก
จํากัด (มหาชน) (บมจ. อีสท์วอเตอร์ ) ซึ่งส่งนํ ้าดิบไปยังโรงผลิตนํ ้าของอมตะ วอเตอร์ โดยตรง เพื่อปรับปรุ งคุณภาพนํ ้า
ก่อนที่จะแจกจ่ายไปยังโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ โดย อมตะ วอเตอร์ ยงั มีแหล่งเก็บนํ ้าสํารองขนาด
ใหญ่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
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3.

ปั จจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ มี ความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้ อมูลทั ้งหมดในเอกสารฉบับนี ้ และควรใช้
วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาปั จจัยความเสี่ยงที่ระบุในหัวข้ อนี ้ รวมทั้งข้ อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับ
นี ้ก่อนการตัดสินใจลงทุน
ทั ้งนี ้ เนื่องด้ วยบริ ษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจของตนเอง และรายได้ ของบริ ษัทฯ จะมาจากการชําระหนี ้เงินกู้และ
ดอกเบี ้ยเงินกู้จากบริ ษัทเจ้ าของโครงการ และบริ ษัทเจ้ าของโครงการยังเป็ นผู้คํ ้าประกันหนี ้หุ้นกู้ด้วย ในการนี ้จึงควร
พิจารณาการปั จจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทเจ้ าของโครงการด้ วย
3.1

บริษัทฯ มีแหล่ งรายได้ เฉพาะการรั บชําระหนีเ้ งินกู้จากบริษัทเจ้ าของโครงการเท่ านัน้

บริ ษัทฯ ประกอบกิจการโดยการให้ สินเชื่อแก่บริ ษัทในกลุม่ กล่าวคือ บริ ษัทเจ้ าของโครงการ โดยที่บริ ษัทฯ ไม่ได้
ประกอบธุรกิจอื่น ดังนั้น รายได้ ของบริ ษัทฯ ที่จะใช้ ในการชําระหนี ้หุ้นกู้จึงมาจากการรับชําระหนี ้เงินกู้จากบริ ษัทเจ้ าของ
โครงการเท่านั้น ทั้งนี ้ หากบริ ษัทเจ้ าของโครงการมีเหตุขดั ข้ องในการชําระหนี ้ ไม่ชําระหนี ้ หรื อไม่สามารถชําระหนี ้ภายใต้
สัญ ญาให้ สิน เชื่ อ ที่ มี อ ยู่กับ บริ ษั ท ฯ ไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุใ ดก็ ต าม อาจส่ง ผลในทางลบอย่า งมี นัย สํ า คัญ ต่อ ธุ ร กิ จ ผลการ
ดําเนินการ สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชําระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
3.2

บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชือ้ เพลิง และบริ ษัทเจ้ าของโครงการ
อาจไม่ สามารถผลักภาระจากความผันผวนดังกล่ าวให้ แก่ ลูกค้ าของบริษัทเจ้ าของโครงการได้ ทงั ้ หมด

ก๊ าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงหลักสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการและเป็ น
ต้ นทุนในการดําเนินงานที่สําคัญมากที่สดุ ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ โดยมีสดั ส่วนอยู่ที่ร้อยละ 80.5 ร้ อยละ 78.0 และ
ร้ อยละ 71.7 ของต้ นทุนขายและการให้ บริ การของบริ ษัทเจ้ าของโครงการในปี 2557 2558 และ 2559 ตามลําดับ ทั้งนี ้
ราคาเชื ้อเพลิงอาจมีความผันผวนขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และ
อุปทาน ปริ มาณสํารองของเชื ้อเพลิงในตลาด เสถียรภาพทางการเมือง นโยบายการผลิตของประเทศผู้ผลิตและส่งออก
เชื ้อเพลิง ตลอดจนสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ดังนั้น หากต้ นทุนเชื ้อเพลิงเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญและ
บริ ษัทเจ้ าของโครงการไม่สามารถผลักภาระราคาเชื ้อเพลิงที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าวไปยังลูกค้ าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ จะ
ทําให้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีอตั รากําไรลดลงและส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน สถานะทาง
การเงิน ความสามารถในการชํ าระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิ จของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อสถานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี ้ของบริ ษัทฯ
ทั ้งนี ้ ความสามารถของบริ ษัทเจ้ าของโครงการในการผลักภาระความผันผวนของราคาเชื ้อเพลิงไปยังลูกค้ าที่ซื ้อ
ไฟฟ้าและไอนํ ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการขึ ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ
ดังนี ้
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ตามข้ อกําหนดในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าจาก SPP กับ กฟผ. ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจผู้ให้ บริ การสาธารณูปโภค
ด้ านไฟฟ้าสําหรั บโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ บริ ษัทเจ้ าของ
โครงการสามารถผลักภาระค่าก๊ าซธรรมชาติไปยัง กฟผ. ได้ เท่ากับอัตราการใช้ ความร้ อนที่ระบุใน
สัญญา (contracted heat rate) ดังนั้น หากอัตราการใช้ ความร้ อนที่เกิดขึ ้นจริ งสูงกว่าอัตราการใช้
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ความร้ อนที่ระบุในสัญญา บริ ษัทเจ้ าของโครงการจะไม่ได้ รับการชดเชยสําหรับความผันผวนของราคา
ก๊ าซธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งใช้ ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้ แก่ กฟผ. สําหรับส่วนของราคาก๊ าซ
ธรรมชาติที่อตั ราการใช้ ความร้ อนที่เกิดขึ ้นจริ งสูงกว่าอัตราการใช้ ความร้ อนที่ระบุในสัญญา


ตามข้ อกําหนดในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรม โดยปกติ บริ ษัทเจ้ าของโครงการตกลง
ขายไฟฟ้ าในอัต ราส่ ว นลดจากอัต ราค่า ไฟฟ้ าขายปลี ก ของ กฟภ. ซึ่ ง เป็ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ผู้ใ ห้ บ ริ ก าร
สาธารณูปโภคด้ านไฟฟ้าสําหรับพื ้นที่ในประเทศไทย ที่ตั้งอยูน่ อกกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ
สมุทรปราการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสูตรอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ได้ มีการรวมคํานวณค่า Ft ซึ่ง
สะท้ อนความผันผวนของราคาเชื ้อเพลิง ซึ่งค่า Ft ดังกล่าวจะมีการปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือนเพื่อให้
สอดคล้ องกับราคาของเชือ้ เพลิงที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้าหลายชนิด เช่น ถ่านหิน นํา้ มัน ก๊ าซธรรมชาติ
และเชื ้อเพลิงประเภทอื่น ตลอดจนอัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และปั จจัยอื่นๆ ดังนั้นค่า Ft
จึงเป็ นการอ้ างอิงกับดัชนีราคาเชื ้อเพลิง (Fuel Price Index) โดยรวม ที่ไม่ได้ สะท้ อนหรื อไม่ได้ ถกู
ออกแบบให้ สะท้ อนถึงต้ นทุนที่แท้ จริ งของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ซึ่งประกอบด้ วยต้ นทุนจากค่าก๊ าซ
ธรรมชาติเป็ นส่วนสําคัญ นอกจากนี ้ ค่า Ft อาจไม่ได้ มีการปรับตัวตามกลไกที่ได้ ออกแบบไว้ เสมอไป



ตามข้ อกํ าหนดภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไอนํ ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรม บริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ กําหนด
ราคาขายไอนํ ้าให้ สอดคล้ องกับความเปลี่ยนแปลงในดัชนีอื่นๆ เช่น ฐานราคาก๊ าซธรรมชาติ ฐานราคา
นํ ้า ดัชนีราคาผู้บริ โภค และฐานราคาไอนํ ้า อย่างไรก็ตาม การปรับราคาตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อาจไม่สะท้ อนราคาก๊ าซธรรมชาติที่แท้ จริ ง เนื่องจากดัชนีอื่นนั้นอาจไม่ได้ มีการปรับตัวไปในทิศทางและ
สัดส่วนเดียวกับการปรับตัวของราคาก๊ าซธรรมชาติ

กรณี ดั ง กล่ า วอาจส่ ง ผลในทางลบอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ต่ อ ธุ ร กิ จ ผลการดํ า เนิ น การ สถานะทางการเงิ น
ความสามารถในการชําระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
สถานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี ้ของบริ ษัทฯ
3.3

บริ ษัทเจ้ าของโครงการกําหนดราคาขายไฟฟ้าแก่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมในประเทศไทยในอัตราส่ วนลด
จากอั ตราค่ าไฟฟ้าของ กฟภ. ซึ่งอาจไม่ สอดคล้ องกับต้ นทุนเชื อ้ เพลิงที่แท้ จริ งของบริ ษัทเจ้ าของ
โครงการ และอาจไม่ ได้ ปรั บเปลี่ยนตามกลไกที่กาํ หนดไว้

ตามข้ อกํ าหนดภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรม บริ ษัทเจ้ าของโครงการขายไฟฟ้าในอัตรา
ส่วนลดจากอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของ กฟภ. เนื่องจากต้ องแข่งขันกับ กฟภ. ซึง่ อัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ถูกกําหนดโดย
รัฐบาลซึง่ พิจารณาจากต้ นทุนในการผลิต ซื ้อ ส่ง และจัดจําหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. กฟน. และ กฟผ. ซึง่ เป็ นหน่วยงานหลัก
ในการดําเนินงานสาธารณูปโภคด้ านไฟฟ้าของประเทศ ดังนั้น อัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. และอัตราค่าไฟฟ้าของบริ ษัท
เจ้ าของโครงการสําหรับการขายให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรมอาจไม่สะท้ อนถึงต้ นทุนในการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าของบริ ษัท
เจ้ าของโครงการที่แท้ จริ ง
อัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. มีการกําหนดโดยใช้ สตู รการปรับค่า Ft ซึ่งสะท้ อนความผันผวนของราคาเชื ้อเพลิง
อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินบาทและดอลลาร์ สหรัฐ นโยบายรัฐบาล และปั จจัยอื่นๆ อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากต้ นทุนเชื ้อเพลิงซึง่ เป็ นส่วนประกอบที่สําคัญที่สดุ ของค่า Ft นั้น อ้ างอิงกับดัชนีราคาเชื ้อเพลิงโดยทัว่ ไปซึง่ ไม่อาจ
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สะท้ อนต้ นทุนเชื ้อเพลิงที่แท้ จริ งของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ซึง่ มีต้นทุนก๊ าซธรรมชาติเป็ นต้ นทุนส่วนใหญ่ นอกจากนี ้ ค่า Ft
ในปั จจุบนั มีการปรับเปลี่ยนเพียงทุกๆ 4 เดือน และอาจไม่ได้ มีการปรับเปลี่ยนตามกลไกที่ได้ ออกแบบไว้ เสมอไป เช่น
ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของปี 2556 นั้น รัฐบาลใช้ ค่า Ft ในอัตราส่วนลดที่ 0.5204 บาท แทนค่า Ft ใน
อัตราที่คํานวณตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าที่กําหนดไว้ ที่ 0.6157 บาท
ดังนั้น ในสภาวะที่ราคาเชื ้อเพลิงมีการปรับตัวสูงขึ ้น หากไม่มีการปรับเปลี่ยนค่า Ft ตามกลไกที่กําหนดไว้ จะ
ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. และอัตราค่าไฟฟ้าที่บริ ษัทเจ้ าของโครงการขายให้ แก่ลกู ค้ าย่อมไม่ปรับเพิ่มขึ ้น
ให้ สอดคล้ องกับค่าเชื ้อเพลิงที่สงู ขึ ้นเช่นกัน ดังนั ้น หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ ้น การที่บริ ษัทเจ้ าของโครงการนําอัตราค่า
ไฟฟ้าของ กฟภ. มาใช้ อ้ างอิ งอาจส่งผลในทางลบอย่างมี นัยสําคัญต่อธุรกิ จ ผลการดําเนินการ สถานะทางการเงิน
ความสามารถในการชําระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
สถานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี ้ของบริ ษัทฯ
3.4

ธุรกิจของบริษัทเจ้ าของโครงการพึ่งพิง กฟผ.

กฟผ. เป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สดุ ของประเทศ และเป็ นผู้ซื ้อไฟฟ้าแบบขายส่งรายใหญ่ที่ควบคุมระบบขายส่ง
ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศ และยังเป็ นลูกค้ ารายใหญ่ที่สดุ ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าตามโครงการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP กับ กฟผ.ทั ้งสิ ้น 3 สัญญา โดยมีกําลัง
การผลิตตามสัญญา รวม 270.0 เมกะวัตต์ คิดเป็ นร้ อยละ 75.6 ของกําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าทั ้งหมด
ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าตามโครงการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP ดังกล่าวเป็ นสัญญาระยะยาวซึ่ง
กฟผ. ตกลงรับซื ้อไฟฟ้าจากบริ ษัทเจ้ าของโครงการ โดยมีอายุสญ
ั ญา 25 ปี นับจากวันที่เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ของแต่
ละโครงการโรงไฟฟ้า
การขายไฟฟ้าให้ แก่ กฟผ. นั้นมีความสําคัญต่อธุรกิจของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ โดยรายได้ จากการขายไฟฟ้า
ให้ แก่ กฟผ. คิดเป็ นร้ อยละ 75.7 ร้ อยละ 72.0 และร้ อยละ 71.6 ของรายได้ จากการขายและการให้ บริ การทั้งหมดของ
บริ ษัทเจ้ าของโครงการในปี 2557 2558 และ 2559 ตามลําดับ นอกจากนี ้สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของ
โครงการกับ กฟผ. ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าที่ดําเนินการผลิตแล้ วนั้น สัญญาดังกล่าวจะสิ ้นสุดในระหว่างปี 2580
และ 2581
ดังนั ้น ข้ อพิพาทหรื อข้ อขัดแย้ งใดๆ ที่บริ ษัทเจ้ าของโครงการอาจมีกบั กฟผ. อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชําระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท
เจ้ าของโครงการ ซึง่ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อสถานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี ้ของบริ ษัท
ฯ อีกด้ วย
3.5

บริษัทเจ้ าของโครงการมีความเสี่ยงที่สาํ คัญด้ านสัญญาภายใต้ สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ.

กฟผ. เป็ นลูกค้ ารายใหญ่ที่สดุ ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ โดยบริ ษัทเจ้ าของโครงการมีรายได้ จากการขายไฟฟ้า
ให้ แก่ กฟผ. คิดเป็ นร้อยละ 75.7 ร้ อยละ 72.0 และร้อยละ 71.6 ของรายได้ จากการขายและการให้ บริ การทั้งหมดของ
บริ ษัทเจ้ าของโครงการในปี 2557 2558 และ 2559 ตามลําดับ ทั้งนี ้ กฟผ. เป็ นรัฐวิสาหกิจ และเป็ นผู้ซื ้อไฟฟ้าแบบขาย
ส่งรายหลักของประเทศ ด้ วยเหตุผลดังกล่าว สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าตามโครงการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP ระหว่าง กฟผ. กับ
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บริ ษัทเจ้ าของโครงการ จึงเป็ นสัญญามาตรฐานที่บริ ษัทเจ้ าของโครงการไม่สามารถเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ ภายใต้
สัญญาได้ นอกจากนี ้ข้ อกําหนดในสัญญามาตรฐานดังกล่าวไม่มีการปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้ องกับการดําเนินงานของ
บริ ษัทเจ้ าของโครงการ และสัญญามาตรฐานดังกล่าวประกอบไปด้ วยข้ อกํ าหนดในสัญญาบางข้ อที่ บริ ษัทเจ้ า ของ
โครงการเห็นว่าไม่ชดั เจนหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ซึง่ รวมถึง


ในกรณี ที่บ ริ ษัทเจ้ าของโครงการเป็ นฝ่ ายผิดสัญญา กฟผ. มี สิทธิ เลิกสัญญาได้ หากบริ ษัทเจ้ าของ
โครงการไม่สามารถแก้ ไขเหตุผิดสัญญานั้นได้ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแก้ ไขเหตุแห่งการผิดสัญญา
ดังกล่าว และบริ ษัทเจ้ าของโครงการต้ องเสียค่าปรั บในการบอกเลิกสัญญา และค่าปรั บอื่นๆ ให้ แก่
กฟผ. ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญา



ในกรณีที่ กฟผ. เป็ นฝ่ ายผิดสัญญา บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีสิทธิเลิกสัญญาได้ หาก กฟผ. ไม่สามารถ
แก้ ไขเหตุผิดสัญญานั้นได้ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแก้ ไขเหตุแห่งการผิดสัญญาดังกล่าว แม้ ว่าบริ ษัท
เจ้ าของโครงการจะมีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสียหายจาก กฟผ. สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้น แต่ในกรณีนี ้
บริ ษัทเจ้ าของโครงการจะไม่สามารถขายไฟฟ้าภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวได้ และส่งผลให้ บริ ษัทเจ้ าของ
โครงการเสียโอกาสในทางธุรกิจ



หากพลังไฟฟ้าที่บริ ษัทเจ้ าของโครงการจัดส่งตํ่ากว่าที่กําหนดในสัญญา หรื อหากประสิทธิ ภาพของ
โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมในการใช้ ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้ อน (thermal
energy) น้ อยกว่าขั้นตํ่าที่กําหนดไว้ ในสัญญา บริ ษัทเจ้ าของโครงการต้ องเสียค่าปรับตามที่กําหนดไว้
ในสัญญา



ในช่วงที่มีความต้ องการไฟฟ้าสูง หาก กฟผ. ไม่สามารถซื ้อไฟฟ้าในปริ มาณที่กําหนดในสัญญาจาก
บริ ษัทเจ้ าของโครงการไม่วา่ จะด้ วยสาเหตุใดก็ตาม หรื อหากเกิดเหตุสดุ วิสยั ที่กระทบต่อ กฟผ. หรื อเกิด
เหตุสุดวิสัยจากหน่วยงานรั ฐที่มีผลกระทบต่อบริ ษัทเจ้ าของโครงการขึน้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการไม่
สามารถขายไฟฟ้ าส่ว นที่ เ หลื อ ภายใต้ สัญ ญา ขณะที่ ค วามรั บ ผิ ด ของ กฟผ. ที่ มี ต่อ บริ ษั ท เจ้ า ของ
โครงการภายใต้ เงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในสัญญามีอยูอ่ ย่างจํากัด

ความเสี่ยงด้ านสัญญาที่กล่าวมาข้ างต้ นอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน
สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชําระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อสถานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี ้ของบริ ษัทฯ ได้
3.6

การแข่ งขันในการดําเนินธุรกิจขายไฟฟ้าให้ กับกลุ่มลูกค้ าอุตสาหกรรม

บริ ษัทเจ้ าของโครงการต้ องแข่งขันกับ กฟภ. เป็ นหลักในการขายไฟฟ้าให้ แก่กลุ่มลูกค้ าอุตสาหกรรมในเขตนิคม
อุตสาหกรรมในประเทศไทย บริ ษัทเจ้ าของโครงการต้ องแข่งขันกับ กฟภ.ในด้ านราคา เงื่อนไขของสัญญา และความ
เสถียรของไฟฟ้าที่ขายให้ แก่ลกู ค้ าเป็ นสําคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทเจ้ าของโครงการเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรมที่
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ จํานวนรวม 11 สัญญา โดยคิดเป็ นกําลังการผลิต
ตามสัญญารวมทั้งสิ ้น 87.1 เมกะวัตต์ ทั้งนี ้ หากคํานวณจากอายุของสัญญา บริ ษัทเจ้ าของโครงการ ABP3 มีสญ
ั ญาซื ้อ
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ขายไฟฟ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรมที่จะครบอายุสญ
ั ญาในปี 2570 จํานวน 8 สัญญา และ บริ ษัทเจ้ าของโครงการ ABPR1
และ ABPR2 มีสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรมที่จะครบอายุสญ
ั ญาในปี 2572 จํานวน 2และ 1 สัญญา
ตามลําดับ ที่ผ่านมา ลูกค้ าอุตสาหกรรมของบริ ษัทเจ้ าของโครงการมีการต่ออายุสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ากับบริ ษัทเจ้ าของ
โครงการเมื่อสัญญาสิ ้นสุดลง อย่างไรก็ดี บริ ษัทเจ้ าของโครงการไม่สามารถรับรองได้ ว่าสัญญากับลูกค้ าอุตสาหกรรมที่
บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีอยูน่ ั้นจะได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญาหรื อมีการเข้ าทําสัญญาฉบับใหม่ทดแทนบนเงื่อนไขทางการค้ า
ที่เหมาะสม บริ ษัทเจ้ าของโครงการไม่สามารถรับรองได้ ว่าจะสามารถจัดหาลูกค้ าอุตสาหกรรมรายใหม่เพื่อมาเข้ าทํา
สัญญาทดแทนลูกค้ าอุตสาหกรรมที่สญ
ั ญาจะสิ ้นสุดลงภายใต้ เงื่อนไขทางการค้ าที่เหมาะสม นอกจากนี ้ บริ ษัทเจ้ าของ
โครงการยังไม่ได้ เข้ าทําสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าจนเต็มกําลังผลิตไฟฟ้า ซึ่งเหตุการณ์ ดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชําระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของ
บริ ษัทเจ้ าของโครงการ ซึง่ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อสถานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี ้ของ
บริ ษัทฯ ได้
3.7

การบํารุ งรั กษา หรื อ ปรั บปรุ งโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการมีความเสี่ยงสูง ซึ่งรวมถึง
การหยุดเครื่ องกําเนิดไฟฟ้านอกเหนือจากกําหนดการ หรื อทําให้ ปริ มาณการผลิตไฟฟ้าลดลง หรื อมี
ต้ นทุนในการบํารุ งรั กษาที่สูงกว่ าที่บริษัทเจ้ าของโครงการคาดการณ์ ไว้

การประกอบกิจการของบริ ษัทเจ้ าของโครงการอาศัยเครื่ องจักรและกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้ อนเป็ นอย่าง
มากและความสําเร็ จของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ขึ ้นอยู่กับการบํารุ งรักษาอุปกรณ์ของโครงการโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี ้ ความขัดข้ องจากการดําเนินงาน หรื อความขัดข้ องทางเทคนิคของเครื่ องจักรนอกเหนือจากกําหนดการ ซึ่งรวมถึง
ความชํารุ ดเสียหายหรื อการหยุดเดินเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าอย่างฉุกเฉิน และการลดลงของสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน อาจ
ทําให้ กําลังการผลิตไฟฟ้าลดลงตํ่ากว่าระดับที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี ้ การบํารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมโรงไฟฟ้าที่
อยู่นอกเหนือกําหนดการอาจทําให้ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มสูงขึ ้น ซึ่งเหตุการณ์ดงั กล่าวข้ างต้ น อาจทําให้ กําไรของบริ ษัทเจ้ าของ
โครงการลดลง
บริ ษัทเจ้ าของโครงการทําการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าโดย การว่าจ้ างบุคคลภายนอกโดยเข้ าทําสัญญาการให้ บริ การ
งานบํารุ งรักษาระยะยาว (Long Term Service Agreement) กับบริ ษัท ซีเมนส์ จํากัด ทั้งนี ้ สัญญาการให้ บริ การงาน
บํารุ งรักษาระยะยาวอาจก่อให้ เกิดความเสี่ยงจากการที่ผ้ ใู ห้ บริ การไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กําหนดในสัญญาได้ ซึ่งอาจจะ
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชําระหนี ้
และโอกาสทางธุรกิ จ ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ซึ่ง อาจส่งผลกระทบอย่า งมี นัยสํา คัญต่อสถานะทางการเงิน และ
ความสามารถในการชําระหนี ้ของบริ ษัทฯ ได้
นอกจากนี ้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการพึง่ พิงผู้จําหน่ายสินค้ า (Suppliers) และผู้ประกอบการ OEM ไม่กี่ราย สําหรับ
การจัดส่งชิน้ ส่วนอุปกรณ์ ที่สําคัญ บริ ษัทเจ้ าของโครงการจึงมี ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนชิน้ ส่วนอุปกรณ์ การผลิต
ตลอดจนคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้ าดังกล่าว เช่น บริ ษัทเจ้ าของโครงการอาจประสบปั ญหาในการ
จัดหาอะไหล่สําหรั บเครื่ องกํ าเนิดไฟฟ้า พลังความร้ อนร่ วม รวมทั้งชิน้ ส่วนอุปกรณ์ ที่สําคัญ หรื อในบางกรณี อาจไม่
สามารถจัดหาอุปกรณ์ที่สําคัญได้ ทังนี
้ ้ อะไหล่และชิ ้นส่วนอุปกรณ์บางส่วนอาจต้ องนําเข้ าจากประเทศที่บริ ษัทเจ้ าของ
โครงการไม่ได้ ประกอบกิจการอยู่ ซึง่ อาจส่งผลให้ การจัดซื ้อลําบากมากขึ ้น หรื ออาจต้ องใช้ เวลามากขึ ้นในการดําเนินการ
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จัดซื ้ออุปกรณ์ดงั กล่าว ทั้งนี ้ หากบริ ษัทเจ้ าของโครงการไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ที่สําคัญหรื อไม่สามารถจัดหาได้ ภายใน
ระยะเวลาที่ เหมาะสม บริ ษัทเจ้ าของโครงการอาจไม่สามารถดําเนินการผลิตไฟฟ้าแบบเต็มกํ าลังการผลิตได้ ไม่ว่า
ชัว่ คราวหรื อถาวร ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน ความสามารถในการ
ชําระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสถานะทางการเงิน
และความสามารถในการชําระหนี ้ของบริ ษัทฯ
3.8

บริ ษัทเจ้ าของโครงการประกอบกิจการในอุตสาหกรรมที่มีการใช้ กฎหมายและกฎเกณฑ์ ในการกํากับ
ดูแลอย่ างเข้ มงวดซึ่งกฎหมายและกฎเกณฑ์ ดังกล่ าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

โครงสร้ างของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยได้ มีการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่ในอดีต ซึง่ รวมถึงการประกาศใช้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงานและการจัดตั้ง กกพ. ในปี 2551 เพื่อกํากับดูแล
กิจการไฟฟ้าของประเทศไทย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเพิ่มเติมในอนาคต นอกจากนี ้ ในอดีตที่ผ่านมาได้ มี
ข้ อเสนอหลากหลายเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าแต่ก็มักมีการชะลอ ยกเลิก หรื อแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญในภายหลังก่อนที่จะนําข้ อเสนอเหล่านั้นมาใช้ บงั คับ
ประเทศไทยได้ มีการพิจารณาที่จะผ่อนคลายกฎระเบียบ (Deregulation) ในการกํากับดูแลกิจการไฟฟ้าของ
ประเทศมาเป็ นเวลาหลายปี บริ ษัทเจ้ าของโครงการไม่สามารถคาดการณ์ได้ ถึงผลกระทบจากการผ่อนคลายกฎระเบียบ
ใดๆ ที่ใช้ ในการกํากับดูแลกิจการไฟฟ้าหรื อการปฏิรูปโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่จะมีต่อสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าของบริ ษัท
เจ้ าของโครงการตลอดจนต่ออุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าโดยรวม เช่น หากการผ่อนคลายกฎระเบียบมีผลให้ ยกเลิกค่า
ไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าที่กําหนดโดย กฟภ. ซึ่งเป็ นอัตราอ้ างอิงที่บริ ษัทเจ้ าของโครงการใช้ ในการขายไฟฟ้าให้ แก่ลกู ค้ า
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ แล้ ว บริ ษัทเจ้ าของโครงการอาจต้ องพยายามเจรจากํ าหนดโครงสร้ างราคาขายไฟฟ้ากับลูกค้ า
อุตสาหกรรมใหม่ ซึง่ บริ ษัทเจ้ าของโครงการอาจไม่สามารถเจรจาให้ โครงสร้ างราคาดังกล่าวอยู่ภายใต้ เงื่อนไขทางการค้ า
ที่เหมาะสมได้ หรื อไม่สามารถเจรจากําหนดโครงสร้ างราคาได้ เลย
เนื่องจากบริ ษัทเจ้ าของโครงการเป็ นผู้ประกอบการ SPP ในหลายโครงการจึงมีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าที่สงู กว่า
ผู้ผลิตไฟฟ้า IPP และโครงการโรงไฟฟ้าอีกหลายแห่งของ กฟผ. เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมีความสามารถใน
การผลิตไฟฟ้าที่ด้อยกว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ดังนัน้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการจึงอาจประสบกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจาก
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าหรื อการออกมาตรการที่ส่งผลทางลบ
ต่อผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนการผลิตสูง ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปของการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย อนึง่ สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าที่สําคัญ
ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการหลายฉบับไม่มีข้อกําหนดเฉพาะเพื่อให้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ รับค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายที่สง่ ผลกระทบในทางลบต่อบริ ษัทเจ้ าของโครงการแต่อย่างใด
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรื อโครงสร้ างกิจการไฟฟ้าดังกล่าว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่สง่ ผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าของไทยอาจทําให้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการต้ องปรับเปลี่ยนรู ปแบบการดําเนินธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญ
และอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน ความสามารถในการ
ชําระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสถานะทางการเงิน
และความสามารถในการชําระหนี ้ของบริ ษัทฯ
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การประกอบธุ รกิจของบริ ษัทเจ้ าของโครงการพึ่งพิงการจัดหาและความสามารถในการจัดส่ งก๊ าซ
ธรรมชาติของปตท. ให้ กับบริษัทเจ้ าของโครงการ

การประกอบธุรกิ จของบริ ษัทเจ้ าของโครงการพึ่งพิงการจัดหาเชื อ้ เพลิง โดยเฉพาะก๊ าซธรรมชาติ ซึ่งบริ ษัท
เจ้ าของโครงการซื ้อทังหมดจากปตท.
้
โดยในปี 2557 2558 และ 2559 บริ ษัทเจ้ าของโครงการซื ้อก๊ าซธรรมชาติจาก ปตท.
คิดเป็ นร้ อยละ 80.5 ร้ อยละ 78.0 และร้ อยละ 71.7 ของต้ นทุนขายและการให้ บริ การของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ
ตามลําดับ หากก๊ าซธรรมชาติเกิดการขาดแคลนหรื อปตท. ไม่สามารถจัดส่งก๊ าซธรรมชาติให้ กบั บริ ษัทเจ้ าของโครงการได้
อาจทําให้ โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วมของบริ ษัทเจ้ าของโครงการไม่สามารถดําเนินการผลิตไฟฟ้าและไอนํ ้าซึง่ จะส่งผลให้
บริ ษัทเจ้ าของโครงการไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าและสัญญาซื ้อขายไอนํ ้าที่มีอยูไ่ ด้
บริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ เข้ าทําสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติระยะยาวกับ ปตท. ทั้งนี ้ ตามโครงสร้ างการจัดหา
เชื ้อเพลิงของประเทศไทย ปตท. เป็ นผู้ประกอบการจัดจําหน่ายเชื ้อเพลิงเพียงรายเดียวที่สามารถจัดส่งก๊ าซธรรมชาติใน
ปริ มาณที่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ ในกรณีที่ ปตท. ไม่สามารถจัดส่งก๊ าซธรรมชาติใน
ปริ มาณที่กําหนดในสัญญา (ไม่ว่าเนื่องด้ วยเหตุที่ไม่สามารถจัดส่งก๊ าซธรรมชาติที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนดในสัญญา
หรื อด้ วยเหตุผลประการใด) การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเจ้ าของโครงการอาจหยุดชะงักได้
ทั้งนี ้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการอาจไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ อย่างเพียงพอตามข้ อกําหนดในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ
ลูกค้ าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ หาก ปตท. ไม่สามารถจัดส่งก๊ าซธรรมชาติตามปริ มาณที่กําหนดในสัญญาซื ้อขายก๊ าซ
ธรรมชาติกับ บริ ษั ทเจ้ าของโครงการได้ แม้ ในสัญญาซื อ้ ขายก๊ า ซธรรมชาติกับ ปตท. จะมี ข้ อกํ า หนดให้ ปตท. จ่า ย
ค่าชดเชยในกรณีดงั กล่าว แต่ก็เป็ นเพียงค่าชดเชยเฉพาะในส่วนของปริ มาณก๊ าซธรรมชาติที่บริ ษัทเจ้ าของโครงการใช้ ใน
การผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้ กฟผ. เท่านัน้ โดยไม่ได้ รวมถึงในส่วนของการผลิตเพื่อขายให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรม ทั ้งนี ้ การ
จัดหาก๊ าซธรรมชาติให้ กับบริ ษัทเจ้ าของโครงการอาจหยุดชะงักเนื่องจากข้ อบกพร่ องของระบบท่อส่ง การปิ ดซ่อมบํารุ ง
รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของก๊ าซธรรมชาติซงึ่ เป็ นเรื่ องที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ
ดังนั้น การที่ปตท. ไม่สามารถจัดส่งก๊ าซธรรมชาติในปริ มาณที่เพียงพอ (ไม่ว่าเพราะการที่ ปตท. ไม่สามารถ
จัดส่งก๊ าซธรรมชาติที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในสัญญาหรื อด้ วยเหตุอื่นใดให้ แก่บริ ษัทเจ้ าของโครงการ) หรื อมีการ
หยุดชะงักในการจัดส่งก๊ าซธรรมชาติให้ กับบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ปั จจัยดังกล่าวอาจมี ผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชําระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท
เจ้ าของโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อสถานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี ้ของ
บริ ษัทฯ
3.10

การประกอบกิจการของบริ ษัทเจ้ าของโครงการอาจจะหยุดชะงักเนื่องจากปั จจัยที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทเจ้ าของโครงการ

การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการอาจหยุดชะงักด้ วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ อาทิ ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ อุบตั เิ หตุ การลอบวางเพลิง (รวมทั้งการถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ าย)
การขัดข้ องทางด้ านเทคนิค ข้ อพิพาททางด้ านแรงงาน
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นอกจากนี ้ โรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง หากเกิดภัยพิบตั เิ พียงแม้ เพียงครัง้ เดียวในพื ้นที่จงั หวัดชลบุรีและระยองอาจจะส่งผล
กระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ
เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการมีความซับซ้ อนและเกี่ยวข้ องกับกระบวนการผลิตที่อาจ
เป็ นอันตรายได้ รวมถึงการใช้ วตั ถุที่เป็ นอันตราย และโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในพื ้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมแน่นหนา ดังนั้นธุรกิจ
ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการจึงมีความเสี่ยงต่ออุบตั ิเหตุในการประกอบกิจการค่อนข้ างสูง นอกจากนี ้ ระบบเชื่อมต่อกับ
โครงข่ า ยไฟฟ้ าหรื อ ระบบส่ ง ไฟฟ้ า รวมทั้ง ท่ อ ส่ ง ไอนํ า้ อาจเกิ ด การขัด ข้ อ งได้ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อ
ความสามารถของบริ ษัทเจ้ าของโครงการในการจัดส่งไฟฟ้าและไอนํ ้าให้ แก่คสู่ ญ
ั ญา
บริ ษัทเจ้ าของโครงการอาศัยเครื่ องจักรที่มีการผลิตโดยผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ซึ่งมีความซับซ้ อนและอาจเกิด
การขัดข้ องได้ แม้ วา่ ในบางกรณีนั้น ผู้ผลิตต้ องชําระค่าชดเชยให้ กบั บริ ษัทเจ้ าของโครงการเมื่ออุปกรณ์มีการขัดข้ องและมี
ข้ อบกพร่ อง หรื อมีการรับประกันประสิทธิภาพและความเสถียรของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าตลอดจนปริ มาณการผลิตขั้นตํ่าก็
ตาม แต่ข้อตกลงดังกล่าวมีการจํากัดวงเงินความรับผิด และบริ ษัทเจ้ าของโครงการอาจไม่ได้ รับชําระค่าชดเชยสําหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการขัดข้ องหรื อข้ อบกพร่ องของอุปกรณ์ รวมถึงค่าปรับที่บริ ษัทเจ้ าของโครงการต้ องจ่ายตาม
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าต่อลูกค้ าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการเต็มจํานวน การประกอบกิจการของบริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ เคย
หยุดชะงักเนื่องจากการสึกหรอของอุปกรณ์ซงึ่ เป็ นผลมาจากการใช้ งานตามปกติของบริ ษัทเจ้ าของโครงการในอดีต
ธุรกิ จ ผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชํ าระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิ จของบริ ษัท
เจ้ าของโครงการอาจได้ รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญจากปั จจัยที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ตลอดจนปั จจัยอื่นใด
ที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ซึง่ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อสถานะทางการเงิน และ
ความสามารถในการชําระหนี ้ของบริ ษัทฯ
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ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ ประกันภัยของบริ ษัทเจ้ าของโครงการอาจไม่ ครอบคลุมความเสี่ยงและ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ ได้ ทัง้ หมด และบริ ษัทเจ้ าของโครงการอาจต้ องชําระค่ าเบีย้ ประกันภัย
เพิ่มขึน้

การประกอบกิจการของบริ ษัทเจ้ าของโครงการต้ องเผชิญกับความเสี่ยงทางด้ านการดําเนินงานและความเสี่ยง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตไฟฟ้า ซึง่ รวมไปถึง เครื่ องจักรชํารุด อัคคีภยั การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมี ไฟฟ้าลัดวงจร
และ/หรื อ ภัยพิบตั ิจากธรรมชาติ บริ ษัทเจ้ าของโครงการอาจไม่สามารถจัดหาประกันภัยที่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมทางธุรกิจ
หรื ออาจไม่สามารถจัดหาการประกันภัยได้ เลย ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้ แก่สถานะทางการเงินของบริ ษัทเจ้ าของ
โครงการอย่างมีนยั สําคัญเมื่อมีเหตุการณ์ที่การประกันภัยของบริ ษัทเจ้ าของโครงการไม่ครอบคลุมเกิดขึ ้น
แม้ ว่าบริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ จดั ทําประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก และการประกันภัยอื่นๆ ที่บริ ษัทเจ้ าของโครงการเชื่อว่าสอดคล้ องกับทางปฏิบตั ิของอุตสาหกรรมการผลิต
ไฟฟ้า การประกันภัยหลักของบริ ษัทเจ้ าของโครงการคุ้มครองความสูญเสียหรื อเสียหายที่เกิดขึ ้นกับทรัพย์สินของโครงการ
โรงไฟฟ้า ธุรกิจหยุดชะงัก และความรั บผิดต่อบุคคลภายนอกในระหว่างการก่อสร้ างและระหว่างการดําเนินโครงการ
โรงไฟฟ้า แต่หากบริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ รับความเสียหายในส่วนที่ไม่ได้ รับการประกันภัยเป็ นจํานวนมาก หรื อความ
เสียหายในส่วนที่มีการประกันภัยนั้นเกิ นกว่าความคุ้มครองของประกันภัยที่มีอยู่ หรื อไม่ได้ รับความคุ้มครองภายใต้
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กรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัทเจ้ าของโครงการย่อมส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน
สถานะทางการเงิ น ความสามารถในการชํ า ระหนี ้ และโอกาสทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เจ้ า ของโครงการ ตลอดจนเบี ย้
ประกั น ภั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอาจเพิ่ ม สูง ขึ น้ อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบอย่ า งมี นัย สํ า คัญ ต่ อ สถานะทางการเงิ น และ
ความสามารถในการชําระหนี ้ของบริ ษัทฯ
3.12

การทําสัญญาระยะยาวทําให้ บริษัทเจ้ าของโครงการมีข้อจํากัดบางประการในการประกอบกิจการและ
จํากัดความยืดหยุ่นและคล่ องตัวทางการเงินของบริษัทเจ้ าของโครงการ

รายได้ เกื อบทั ้งหมดของบริ ษัทเจ้ าของโครงการมาจากการขายไฟฟ้าและไอนํา้ ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าและ
สัญญาซื ้อขายไอนํ ้าระยะยาวซึง่ มีอายุสญ
ั ญา 15 ปี สําหรับลูกค้ าอุตสาหกรรม และ 25 ปี สําหรับ กฟผ. ข้ อตกลงเหล่านี ้
ทําให้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีข้อจํากัดในการประกอบกิจการและจํากัดความยืดหยุ่นและคล่องตัวทางการเงินของบริ ษัท
ั ญา บริ ษัท
เจ้ าของโครงการบางประการ เช่น หากสภาวะทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญในระหว่างอายุสญ
เจ้ าของโครงการอาจไม่สามารถทําการแก้ ไขสัญญาเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นได้ นอกจากนี ้ การ
ผูกพันอยู่กบั สัญญาระยะยาวทําให้ มีข้อจํากัดในการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของบริ ษัทเจ้ าของโครงการในอนาคต ซึง่ ทําให้
บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจลดน้ อยลง และมีความเสี่ยงมากขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้ า ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ผล
การดําเนินงาน สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชําระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ซึง่ อาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อสถานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี ้ของบริ ษัทฯ
จากการที่โครงสร้างรายได้ ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการถูกกําหนดโดยอายุของสัญญา (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้
ขึ ้นอยู่กับกลไกการปรับรายได้ ตามสัญญา) ดังนัน้ ความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัทเจ้ าของโครงการจึงขึ ้นอยู่กับ
ประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการต้ นทุนการดําเนินงานตลอดอายุของสัญญาเป็ นอย่างมาก เช่น สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ
กฟผ. ที่โดยปกติแล้ วได้ กําหนดรายได้ โดยอ้ างอิงกับค่าอัตราความร้ อนที่ระบุในสัญญา (contracted heat rate) หาก
บริ ษัทเจ้ าของโครงการไม่สามารถดําเนินงานให้ ได้ ค่าอัตราความร้ อนที่ระบุในสัญญา หรื อไม่สามารถดําเนินการผลิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อัตรากําไรของบริ ษัทเจ้ าของโครงการย่อมลดลง ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ธุรกิ จ ผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชํ าระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิ จของบริ ษัทเจ้ าของ
โครงการ ซึง่ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อสถานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี ้ของบริ ษัทฯ
3.13

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ด้านสิ่งแวดล้ อม สุขภาพ และความปลอดภัย อาจทําให้ ต้นทุน
การประกอบธุรกิจของบริษัทเจ้ าของโครงการเพิ่มขึน้

การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเจ้ าของโครงการต้ องอยู่ภายใต้ กฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้ อม สุขภาพ และ
ความปลอดภัย ภายใต้ การกํากับดูแลจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้ องถิ่น โดยกฎหมายและกฎเกณฑ์ดงั กล่าว
ควบคุมเรื่ องต่างๆ รวมไปถึง การปกป้องผืนป่ า (ทั้งสัตว์สงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง และที่อยูข่ องสัตว์ป่า) การระบายสิ่งเจือปน
ในอากาศ มลภาวะทางเสียง การระบายนํ ้าทิ ้ง การใช้ นํ ้า การเก็บ การจัดการ การใช้ และการขนส่งและจําหน่ายสินค้ า
และวัตถุอนั ตราย ขยะมูลฝอย และวัตถุควบคุมอื่นๆ (เช่น สารเคมี) การปกป้องการรั่วไหลของวัตถุอนั ตรายสูส่ ิ่งแวดล้ อม
การป้องกัน การติดตาม การควบคุม และการกํ าจัดวัตถุอันตรายที่ปนเปื ้อนในดินและแหล่งนํา้ (ทั้งในและนอกสถาน
ประกอบการ) การใช้ ที่ดนิ และผังเมือง รวมทั้งสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกจ้ าง
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แม้ วา่ โดยทัว่ ไปโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วม เป็ นโรงไฟฟ้าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม แต่อาจมีบางกรณีที่
โรงไฟฟ้าดังกล่าวทํางานผิดพลาด หรื อประสบกับอุบตั ิเหตุ หรื อมีเหตุการณ์ที่ไม่ได้ คาดการณ์ไว้ ลว่ งหน้ าอื่นๆ เกิดขึ ้น เช่น
การรั่วไหลของวัตถุอนั ตราย ก๊ าซธรรมชาติ นํ ้าเสีย หรื อสารเคมีที่ใช้ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าลงสู่ที่ดินสาธารณะ แหล่ง
นํ ้า หรื ออากาศซึง่ อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรื อทรัพย์สนิ ของผู้อื่น
นอกจากนี ้ กฎหมายสิ่งแวดล้ อมบางฉบับยังกํ าหนดความรับผิดของบริ ษัทเจ้ าของโครงการในลักษณะที่เป็ น
ความรับผิดเด็ดขาด (ไม่ว่าจะมีสว่ นผิดหรื อไม่ก็ตาม) สําหรับการปล่อยสิ่งปฏิกลู หรื อสิ่งปนเปื อ้ นอื่นใด ออกจากโรงงาน
ดังนั้น การดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าจึงเสี่ยงต่อความรับผิดทางด้ านสิ่งแวดล้ อม สุขภาพ และความปลอดภัย และในบาง
กรณีอาจนําไปสู่คดีความและการดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองที่เกี่ยวข้ อง หรื ออาจก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายจํานวน
มากในการดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ตลอดจนการฟื น้ ฟูสิ่งแวดล้ อมที่เสียหายจากการดําเนินกิจการของบริ ษัท
เจ้ าของโครงการ
บริ ษัทเจ้ าของโครงการไม่สามารถรั บรองได้ ว่าความรั บผิดทางด้ านสิ่งแวดล้ อม สุขภาพและความปลอดภัย
รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ
ผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชําระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อสถานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี ้ของบริ ษัทฯ
กฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้ อมของประเทศไทยเป็ นกฎหมายที่มีความเข้ มงวดและอาจมีความเข้ มงวด
เพิ่มขึน้ ในอนาคต บริ ษัทเจ้ าของโครงการไม่สามารถคาดการณ์ ผลกระทบของพัฒนาการทางกฎหมายสิ่งแวดล้ อ ม
ดังกล่าวต่อการดําเนินงานและกําไรในอนาคตของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ กฎหมายสิ่งแวดล้ อมที่มีความเข้ มงวดขึ ้นหรื อ
การตีความกฎหมายสิ่งแวดล้ อมที่เคร่ งครั ดมากขึ ้น อาจส่งผลให้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีความรั บผิดเพิ่มขึ ้นหรื อต้ อง
ลงทุนเพิ่มเติมเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ที่เคร่ งครั ดขึน้ ซึ่งทั้งสองกรณี ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชําระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท
เจ้ าของโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อสถานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี ้ของ
บริ ษัทฯ
3.14

บริษัทเจ้ าของโครงการมีความเสี่ยงทางด้ านอัตราแลกเปลี่ยน

บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีความเสี่ยงทางด้ านอัตราแลกเปลี่ยนหลายประการ เนื่องจากบริ ษัทเจ้ าของโครงการ (1)
มีเงินกู้ยืมในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ (2) มีคา่ ใช้ จ่ายในการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าเป็ นจํานวนมากใช้ เงิน สกุลดอลลาร์ สหรัฐ
และ โครนาสวีเดน (3) มีการซื ้ออุปกรณ์และชิ ้นส่วนสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าโดยใช้ เงิน ดอลลาร์ สหรัฐ เยนญี่ปนุ่ ยูโร
และ โครนาสวีเดน และ (4) มีรายได้ บางส่วนเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อมีรายได้ บางส่วนเป็ น
สกุลเงินบาทซึง่ เชื่อมโยงกับดอลลาร์ สหรัฐ (Dollar-linked) แม้ ว่าบริ ษัทเจ้ าของโครงการจะมีรายได้ บางส่วนที่สอดคล้ อง
กับรายจ่ายในสกุลเงินเดียวกัน (natural hedge) และมีการใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ (เช่น สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (forward
contract)) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินดังกล่าว บริ ษัทเจ้ าของโครงการอาจไม่สามารถป้องกัน
ความเสี่ยงทางด้ านอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทงหมด
ั้
หากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูง อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่าง
มีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชําระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท
เจ้ าของโครงการ ซึง่ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อสถานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี ้ของบริ ษัท
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3.15

การประกอบธุรกิจของบริษัทเจ้ าของโครงการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทเจ้ าของโครงการ

บริ ษัทเจ้ าของโครงการทั้งสามบริ ษัท เป็ นการร่ วมลงทุนระหว่าง B.Grimm กับหุ้นส่วนธุรกิจรายต่างๆ โดยมี
B.Grimm เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ทั้งนี ้ เพื่อควบคุมการดําเนินงานและการตัดสินใจในเรื่ องสําคัญ
ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ผู้บริ หารระดับสูงและพนักงานที่ สําคัญของบริ ษัทเจ้ าของโครงการจึงเป็ นบุคคลกรจาก
B.Grimm นอกจากนี ้ เพื่อให้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ทักษะ และความรู้เชิงปฏิบตั กิ าร (knowhow) ที่จําเป็ นในการบริ หารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ B.Grimm จึงให้ ทีมงานบริ หารและบุคลากรที่
มีประสบการณ์ในการบริ หารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เข้ าไปดูแลโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการอีก
ด้ วย
ดังนั ้น B.Grimm จึงอาจมีอิทธิพลต่อการดําเนินการและการตัดสินใจต่างๆ ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ และ
บริ ษัทเจ้ าของโครงการอาจต้ องอาศัยวิสยั ทัศน์ ความเชี่ยวชาญและบุคคลากรของ B.Grimm ในการบริ หารกิจการงาน ทํา
ให้ ความสําเร็ จในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทเจ้ าของโครงการอาจต้ องพึง่ พา B.Grimm ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของตน
3.16

บริษัทเจ้ าของโครงการมีความเสี่ยงด้ านการดํารงอัตราส่ วนทางการเงินของบริษัท

ความเสี่ ย งจากการที่ บ ริ ษั ทเจ้ า ของโครงการต้ อ งดํ า รงสัด ส่ว นหนี ส้ ิน ที่ มี ภ าระดอกเบี ย้ ต่อ ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น
(Interest Bearing Debt to Equity) ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
หุ้นกู้

อัตราส่วน “หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย” ต่อ “ส่วนของผู้ถือ
หุ้น” ตามข้ อกําหนดสิทธิ

หุ้นกู้มีผ้ ูคํ ้าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ ผู้ออกหุ้นกู้จะดํ าเนิ นการให้ ผ้ ูคํา้ ประกันแต่ละราย ดํ า รง
อัตราส่วน "หนี ส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ") Interest Baring
เอสพีวี1 จํากัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ถึง 11
Debt) ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น") Shareholders' Equity) ของ
ตน ในอัตราส่วน ไม่เกิน 3: 1

โดย
"ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Shareholders' Equity) หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้คํ ้าประกันแต่ละราย ตามตัวเลขที่
ปรากฏใน "งบการเงิน"
"หนี ้สิน" (Debt) หมายถึง จํานวนหนี ้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่าย (interest bearing debt) ตามตัวเลขที่
ปรากฏใน "งบการเงิน"
ในปี 2557 – 2559 บริ ษัทเจ้ าของโครงการทังสามรายมี
้
อตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น
ดังนี ้
2557
ABPR1
ABPR2
ABP3
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โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครัง้ นี ้คือเพื่อนําเงินไปให้ ก้ แู ก่บริ ษัทเจ้ าของโครงการเพื่อนําไปชําระหนี ้เจ้ าหนี ้
Project Finance ทําให้ ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินของเจ้ าของโครงการและมีแนวโน้ มที่จะมีอตั ราส่วน
ดังกล่าวลดลงเรื่ อยๆ ตามจํานวนหุ้นกู้ที่ครบกําหนดชําระในแต่ละรุ่น เนื่องจากภายหลังจากการชําระหนี ้เดิมเสร็ จสิ ้นตาม
ข้ อกํ าหนดสิทธิ กําหนดให้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดําเนิ นการมิ ให้ ผ้ ูคํ ้าประกัน (บริ ษัทเจ้ าของโครงการ) จํ านอง จํ านํ า ก่ อ

หลักประกัน หรื อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินเฉพาะที่ผ้ คู ํ ้าประกันได้ เคยให้ ไว้ เป็ นหลักประกันสําหรั บหนี ้ใดๆ ภายใต้
สัญญาเงินกู้ของตน เว้ นแต่ การจํานอง จํานํา ก่อหลักประกัน หรื อ ภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สนิ ดังกล่าว
( ก)

เป็ นการดําเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติของผู้คํ ้าประกัน หรื อ

(ข)

เป็ นการดําเนินการโดยผลของกฏหมาย หรื อ

(ค)

ไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถในการชําระหนี ้ของผู้คํ ้าประกันรายนั้น หรื อ

(ง)

เป็ นการดําเนินการตามที่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

นอกจากนี ้ ข้ อกําหนดสิทธิ ยงั กําหนดให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ดําเนินการมิให้ ผ้ คู ํ ้าประกันแต่ละรายก่อหนี ้เงินกู้ประเภทมี
ดอกเบี ้ย เป็ นจํานวนรวมกันเกินกว่า 350,000,000 (สามร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท (จํานวนหนี ้ดังกล่าว เป็ นจํานวนจํากัดของ
หนีส้ ําหรับผู้คํ ้าประกันแต่ละราย มิใช่ทุกรายรวมกัน) ทั้งนี ้ จํานวนหนี ้เงินกู้ประเภทมีดอกเบี ้ยดังกล่าวข้ างต้ นมิให้ นับ
รวมถึง หนี ้เงินกู้ที่ผ้ คู ํ ้าประกันกู้ยืมจากผู้ออกหุ้นกู้ หนี ้ใดๆ ภายใต้ หนังสือคํ ้าประกัน หนี ้ใดๆ ที่ก่อขึ ้นระหว่างผู้คํ ้าประกัน
หนี ้ภายใต้ สินเชื่อวงเงินหมุนเวียนใดๆ และหนี ้ตามสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้ านการเงินหรื ออัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างๆ
(hedging transactions) ที่เข้ าทํากับสถาบันการเงิน
3.17

ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นกู้
3.17.1 ความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk)

ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้ รับชําระดอกเบี ้ยหรื อเงินต้ น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการไม่เป็ นไปตามที่คาดหมาย ทําให้ บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดหรื อทรัพย์สินไม่เพียงพอต่อการชําระ
หนี ้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้ของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทเจ้ าของโครงการจากข้ อมูลที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้
3.17.2 ความเสี่ยงด้ านราคา (Price Risk)
ราคาตลาดของหุ้นกู้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับ
อัตราดอกเบี ้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุของหุ้น
กู้ หรื ออุปสงค์ส่วนเกินหรื อส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ใน
กรณีที่มีการซื ้อขายตราสารก่อนครบกําหนดไถ่ถอน ทั้งนี ้ หุ้นกู้ที่มีอายุคงเหลือยาวกว่าจะได้ รับผลกระทบจากความผัน
ผวนดังกล่าวมากกว่า
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3.17.3 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
ผู้ถื อ หุ้น กู้อ าจไม่ ส ามารถขายหุ้น กู้ก่ อ นครบกํ า หนดไถ่ ถ อนหุ้น กู้ไ ด้ ทัน ที ใ นราคาที่ ต นเองต้ อ งการ
เนื่องจากการซื ้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ในตลาดรองอาจมีไม่มากหรื อไม่มีเลย ทั้งนี ้ บริ ษัทฯ จะไม่นําหุ้นกู้ไปจดทะเบียน
ซื ้อขายในตลาดตราสารหนี ้ (BEX) หรื อตลาดรองใดๆ อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นกู้อาจซื ้อขายหุ้นกู้ได้ ที่ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัท
หลักทรัพย์ หรื อนิติบคุ คลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี ้ หากมีผ้ เู สนอซื ้อหรื อขายหุ้นกู้ผ่านผู้มี
ใบอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ น นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรื อโอนหุ้นกู้ให้ แก่บุคคลใดๆ โดยทัว่ ไปได้ แต่จะถูก
จํ ากัดให้ ขายหรื อโอนหุ้นกู้ได้ เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เท่านั้น เนื่ องจากบริ ษัทฯ ได้ จด
ข้ อจํากัดการโอนไว้ กบั สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ จํากัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายใน
กลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามคํานิยามที่ระบุไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ กจ.5/2552 เรื่ อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ทุกประเภท
ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่) และ ตามประเภทและลักษณะที่นิยามไว้ ใน
ข้ อ 4 ข้ อ 5 และข้ อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่ อง การกําหนด
บทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่)
3.17.4 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้อาจผกผันตามอัตราดอกเบี ้ยในตลาดการเงิน ทั้งนี ้
หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดการเงินเพิ่มสูงขึ ้น ก็อาจส่งผลให้ ราคาซื ้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองลดลง ซึง่ จะส่งผลทําให้ ผ้ ถู ือหุ้น
กู้ได้ รับผลตอบแทนในการลงทุนลดลงด้ วย อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้ก็อาจนําดอกเบี ้ยที่ได้ รับจากหุ้นกู้ไปลงทุนในตราสาร
ประเภทอื่นที่ให้ ผลตอบแทนในอัตราที่เพิ่มสูงขึ ้นตามอัตราดอกเบี ้ยตลาด เพื่อชดเชยผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่
ลดลงได้ ในทางกลับกัน หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดการเงินลดลง ก็อาจส่งผลให้ ราคาของหุ้นกู้เพิ่มสูงขึ ้นด้ วย ซึง่ จะทําให้
ผู้ลงทุนได้ รับผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้ที่เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถนําดอกเบี ้ยที่ได้ รับจากหุ้นกู้ไป
ลงทุนในตราสารประเภทอื่นที่ให้ ผลตอบแทนในอัตราที่สงู กว่าหุ้นกู้ได้
3.17.5 ความเสี่ยงด้ านอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate Risk)
มูลค่าของผลตอบแทนที่ได้ รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้อาจผกผันตามอัตราเงินเฟ้อ โดยผู้ถือ
หุ้นกู้อาจประมาณอัตราผลตอบแทนจากการลงหุ้นในหุ้นกู้โดยคํานวณจากอัตราเงินเฟ้อที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น ในกรณีที่
อัตราเงินเฟ้อสูงขึ ้นกว่าอัตราที่ผ้ ลู งทุนคาดการณ์ไว้ ก็จะทําให้ มลู ค่าของผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่เกิดขึ ้นจริ งตํ่า
กว่าที่ผ้ ลู งทุนได้ คาดการณ์ไว้ ในตอนแรก
3.17.6 อันดับความน่ าเชื่อถือของหุ้นกู้อาจไม่ สามารถสะท้ อนความเสี่ยงทัง้ หมดที่อาจเกิดขึน้ จากการ
ลงทุนในหุ้นกู้ และอันดับความน่ าเชื่อถืออาจมีการยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดอายุของ
หุ้นกู้
ในการประเมินความเสี่ยงด้ านเครดิตของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ที่จดั ทําโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้ าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตํ่า
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แสดงว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตของบริ ษัทฯ มีสงู ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนได้ รับควรจะสูงด้ วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สงู ของ
บริ ษัทฯ ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับความน่าเชื่อถือมิได้ เป็ นการให้ คําแนะนําให้ ซื ้อ ขาย หรื อถือครองหุ้นกู้ที่
เสนอขายแต่อย่างใด และการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจมีการยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ลงทุน
ควรติดตามข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทฯ และบริ ษัทเจ้ าของโครงการ รวมถึงการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถื อ ได้ จากเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้ อง หรื อสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
3.17.7 ผู้ถือหุ้นกู้ต้องผูกพันตามการตัดสินใจของการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ข้ อกําหนดสิทธิได้ กําหนดหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่อาจะกระทบ
ถึงสิทธิ และผลประโยชน์ ต่างๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี ้ ข้ อกํ าหนดสิทธิ ได้ ระบุให้ มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรี ยก
ประชุมและดําเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้ บงั คับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รายไม่ว่าจะได้ เข้ าร่ วมประชุมหรื อไม่ก็ตาม
(หรื อผู้ถือหุ้นกู้ที่มิได้ ลงลายมือชื่อในมติ ในกรณีของการลงมติเป็ นลายลักษณ์อกั ษร) ทั้งนี ้ แม้ ว่าผู้ถือหุ้นกู้รายนั้นจะมีมติ
ไม่เห็นชอบ หรื อคัดค้ านการกระทําดังกล่าวก็ตาม ผู้ถือหุ้นนั้นก็ยงั คงต้ องผูกพันตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าว
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4.

ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

4.1

สินทรั พย์ ถาวรที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทเจ้ าของโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทเจ้ าของโครงการมีสนิ ทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจดังนี ้
4.1.1 สินทรั พย์ ถาวรหลักของบริษัทเจ้ าของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์ถาวรหลักของบริ ษัทเจ้ าของโครงการซึ่งโดยส่วนใหญ่ประกอบด้ วยที่ดิน ส่วนปรับปรุ งที่ดิน โรงไฟฟ้าระบบส่งพลังไฟฟ้าและเครื่ องมือ อุปกรณ์สํานักงาน

เครื่ องตกแต่งและคอมพิวเตอร์ อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง ยานพาหนะ งานระหว่างก่อสร้ าง วัสดุสํารองคลัง ทั้งนี ้ มูลค่าสิทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวรหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สามารถแสดงได้ ตามตารางต่อไปนี ้
เลขที่

บริษัท

1

ABP3

90,000,000

2,184,301

3,725,729,266

1,245,840

138,633,083

1,191,431

278,274

8,731,471

3,967,993,666

2

ABPR1

50,000,000

3,976,165

3,662,506,044

1,018,145

5,373,766

-

73,547,000

2,489,502

3,798,910,622

3

ABPR2

50,000,000

3,576,717

3,781,951,056

2,172,993

86,208,526

187,616

-

6,074,155

3,930,171,063

190,000,000

9,737,183

11,170,186,366

4,436,978

230,215,375

1,379,047

73,825,274

17,295,128

11,697,075,351

รวม
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ที่ดนิ สุทธิ

ส่ วนปรั บปรุ ง
ที่ดนิ สุทธิ

โรงไฟฟ้าระบบ
ส่ งพลังไฟฟ้า
และเครื่องมือ
สุทธิ

อุปกรณ์
สํานักงาน เครื่ อง
ตกแต่ ง และ
คอมพิวเตอร์
สุทธิ

อาคารและสิ่ง
ปลูกสร้ างสุทธิ
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ยานพาหนะสุทธิ

งานระหว่ าง
ก่ อสร้ างสุทธิ

วัสดุสาํ รองคลัง
สุทธิ

รวมมูลค่ าสุทธิ
ตามบัญชี
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4.1.2 ที่ดนิ และส่ วนปรั บปรุ งที่ดนิ ของบริษัทเจ้ าของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ที่ดนิ และส่วนปรับปรุงที่ดนิ ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการมีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อไปนี ้
บริษัท

โฉนด

ที่ตงั ้

พืน้ ที่
ไร่

งาน

ตรว.

วัตถุประสงค์ การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ABP3

29765, 31472,
31473, 30598

อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี

22

6

160

เพื่ อ เป็ นสถานที่ ตั้ง โรงงาน
สําหรั บประกอบกิ จการผลิต
กระแสไฟฟ้าและไอนํ ้า

เป็ น
เจ้ าของ

ABPR1

22179, 10032

อําเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

24

3

131.3

เพื่ อ เป็ นสถานที่ ตั ง้ โรงงาน
สําหรั บประกอบกิ จการผลิต
กระแสไฟฟ้าและไอนํ ้า

เป็ น
เจ้ าของ

ABPR2

18066, 1902,
22180

อําเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

19

5

186

เพื่ อ เป็ นสถานที่ ตั ง้ โรงงาน
สําหรั บประกอบกิ จการผลิต
กระแสไฟฟ้าและไอนํ ้า

เป็ น
เจ้ าของ
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ภาระผูกพัน







โฉนดที่ดนิ เลขที่ 29765,
31472, 31473, 30598 เป็ น
หลักประกันในการกู้ยืมกับ
สถาบันการเงิน มูลค่าจํานอง
7,100,000,000 บาท
โฉนดที่ดนิ เลขที่ 22179,
10032 เป็ นหลักประกันในการ
กู้ยืมกับสถาบันการเงิน มูลค่า
จํานอง 6,900,000,000 บาท
โฉนดที่ดนิ เลขที่ 18066,
1902, 22180 เป็ น
หลักประกันในการกู้ยืมกับ
สถาบันการเงิน มูลค่าจํานอง
7,200,000,000 บาท
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4.2

สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนที่สาํ คัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทเจ้ าของโครงการ
บริ ษัทเจ้ าของโครงการครอบครองทรัพย์สนิ ไม่มีตวั ตน มีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อไปนี ้
เลขที่

บริษัทเจ้ าของ
โครงการ

1.

ABP3

2.
3.

สิทธิในการใช้
สินทรั พย์

ต้ นทุนโครงการ
โรงไฟฟ้ารอตัดจ่ าย1

สิทธิในการใช่ ท่ ดี นิ 2

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

รวม

22,475,914

230,859,201

41,500,000

208,965

295,044,080

ABPR1

-

248,381,674

46,374,693

526,982

295,283,349

ABPR2

-

244,717,987

50,185,232

600,710

295,503,929

รวม

22,475,914

723,958,862

138,059,925

1,336,657

885,831,358

หมายเหตุ 1. ต้ นทุนโครงการไฟฟ้ารอตัดจ่าย ได้ แก่ ต้ นทุนของระบบท่อส่งก๊ าซซึง่ จะถูกโอนกรรมสิทธิ์ให้ กบั ผู้จดั จําหน่ายก๊ าซตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายก๊ าซ และต้ นของสถานีย่อยซึง่ จะถูกโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่ กฟภ. ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
2. สิทธิในการใช้ ที่ดิน เป็ นค่าใช้ จ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิทธิในการใช้ ที่ดินสําหรับการติดตั ้งโรงไฟฟ้า สถานีย่อย ระบบการจัดส่งพลังงานไฟฟ้า และเสาไฟฟ้า

531409-4-1738-v0.23

ส่วนที่ 3.1.4 ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ หน้ า 17

20-40647148

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

4.2.1 ทรั พย์ สินทางปั ญญา
บริ ษัทฯ และบริ ษัทเจ้ าของโครงการไม่ได้ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สินทางปั ญญาใดๆ ที่จําเป็ นต่อการประกอบ
ธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็ น สิทธิบตั ร หรื อ เครื่ องหมายการค้ า อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ และบริ ษัทเจ้ าของโครงการเป็ นเจ้ าของข้ อมูล
ที่ สํ า คัญ ซึ่ง ถูก เก็ บ รั ก ษาไว้ แ ละถื อ เป็ นทรั พ ย์ สิน ของบริ ษั ท เช่ น ข้ อ มูล ทางการเงิ น ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ ข้ อ มูล ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ข้ อ มูล ทางเทคนิ ค ข้ อ มูล ทางเศรษฐศาสตร์ ข้ อ มูล ทางวิ ศ วกรรม สูต ร การออกแบบ วิ ธี ก ารเทคนิ ค
กระบวนการ และขั ้นตอนต่างๆ
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5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทเจ้ าของโครงการไม่ได้ มีส่วนเกี่ยวข้ องในกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ ข้ อเรี ยกร้ อง กระบวนการทางกฎหมาย หรื อเป็ นคูค่ วามในคดีใดๆ (1) ที่อาจมีผลกระทบทางลบ
ต่อสินทรั พย์ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทเจ้ าของโครงการ (2) ที่กระทบต่อการดําเนินธุรกิ จของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
เจ้ าของโครงการอย่างมี นัยสําคัญแต่ไม่สามารถประเมิ นผลกระทบเป็ นตัวเลขได้ หรื อ (3) ที่มิได้ เกิ ดจากการ
ประกอบธุรกิจโดยปกติของกลุม่ บริ ษัทฯ
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6.

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่น

6.1

ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

6.2

ชื่อบริ ษัท

:

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ่

:

5 อาคาร ดร.เกฮาร์ ด ลิงค์ ถนนกรุ งเทพกรี ฑา แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ประเภทธุรกิจ

:

ให้ บริ การ รวมทั้งการให้ สนิ เชื่อแก่บริ ษัทในกลุม่

เลขทะเบียนบริ ษัท

:

0105554064051

โทรศัพท์

:

(66) 2710 3400

โทรสาร

:

(66) 2379 4257

ทุนจดทะเบียน

:

2,000,000 บาท

ทุนชําระแล้ ว

:

มูลค่าชําระแล้ ว 2,000,000 บาท

ชนิดของหุ้น

:

หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น

จํานวนหุ้นทังหมด
้

:

20,000 หุ้น

ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้คาํ ้ ประกันหุ้นกู้
(ก)
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ชื่อบริ ษัท

:

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จํากัด

สถานที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

:

5 อาคาร ดร.เกฮาร์ ด ลิ ง ค์ ถนนกรุ ง เทพกรี ฑ า แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ประเภทธุรกิจ

:

ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและไอนํ ้า

เลขทะเบียนบริ ษัท

:

0105553004461

โทรศัพท์

:

(66) 2710 3400

โทรสาร

:

(66) 2379 4257

ทุนจดทะเบียน

:

1,400,000,000 บาท

ทุนชําระแล้ ว

:

มูลค่าชําระแล้ ว 1,400,000,000 บาท

ชนิดของหุ้น

:

หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น

จํานวนหุ้นทังหมด
้

:

14,000,000 หุ้น

ส่วนที่ 3.1.6 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสําคัญอื่น หน้ า 1
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ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้
(ข)

(ค)

6.3

ชื่อบริ ษัท

:

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัด

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ่

:

5 อาคาร ดร.เกฮาร์ ด ลิงค์ ถนนกรุงเทพกรี ฑา แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ประเภทธุรกิจ

:

ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและไอนํ ้า

เลขทะเบียนบริ ษัท

:

0105539100131

โทรศัพท์

:

(66) 2710 3400

โทรสาร

:

(66) 2379 4257

ทุนจดทะเบียน

:

1,287,000,000 บาท

ทุนชําระแล้ ว

:

มูลค่าชําระแล้ ว 1,287,000,000 บาท

ชนิดของหุ้น

:

หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น

จํานวนหุ้นทั้งหมด

:

12,870,000 หุ้น

ชื่อบริ ษัท

:

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํากัด

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ่

:

5 อาคาร ดร.เกฮาร์ ด ลิงค์ ถนนกรุงเทพกรี ฑา แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ประเภทธุรกิจ

:

ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและไอนํ ้า

เลขทะเบียนบริ ษัท

:

0105553004488

โทรศัพท์

:

(66) 2710 3400

โทรสาร

:

(66) 2379 4257

ทุนจดทะเบียน

:

1,349,000,000 บาท

ทุนชําระแล้ ว

:

มูลค่าชําระแล้ ว 1,349,000,000 บาท

ชนิดของหุ้น

:

หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น

จํานวนหุ้นทั้งหมด

:

13,490,000 หุ้น

วัตถุประสงค์ ในการออกหุ้นกู้
บริ ษัทฯ จะนําเงินที่ได้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ เพื่อการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ และ
เพื่อให้ ก้ ูแก่บริ ษัทเจ้ าของโครงการ โดยบริ ษัทเจ้ าของโครงการจะนําเงินกู้ที่ได้ รับจากบริ ษัทฯ ไปใช้ เพื่อ
ชําระคืนหนี ้เงินกู้ของตน (Loan Refinancing) ตลอดจนชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่
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เกี่ยวข้ องหรื อจําเป็ นสําหรับหรื อเกี่ยวเนื่องกับการชําระคืนหนี ้เงินกู้ (Loan Refinancing) และเพื่อการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ
6.4

ผู้ตรวจสอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี

:

ณฐพร พันธุ์อดุ ม

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ่

:

บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

6.5

โทรศัพท์

:

(66) 2286 9999

โทรสาร

:

(66) 2286 5050

เว็บไซต์

:

http://www.pwc.com

สถาบันการเงินที่ตดิ ต่ อประจํา
ชื่อสถาบันการเงิน

:

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ่

:

1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ
แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140

6.6

โทรศัพท์

:

(66) 2222 0000

เว็บไซต์

:

www.kasikornbank.com

ชื่อสถาบันการเงิน

:

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ่

:

333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์

:

(66) 2645 5555

เว็บไซต์

:

www.bangkokbank.com

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทสําหรั บการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ชื่อที่ปรึกษากฎหมาย

:

บริ ษัท คลิฟฟอร์ ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ่

:

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั ้น 21 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์

:

(66) 2401 8800

โทรสาร

:

(66) 2401 8801
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เว็บไซต์
6.7

6.8

6.9

:

www.cliffordchance.com

ชื่อนายทะเบียนหุ้นกู้

:

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ่

:

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

:

0-2296-3582

โทรสาร

:

0-2683-1298

เว็บไซต์

:

https://www.krungsri.com

ชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้น

:

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ่

:

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

:

0-2296-3582

โทรสาร

:

0-2683-1298

เว็บไซต์

:

https://www.krungsri.com

นายทะเบียนหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้น

มูลค่ าตราสารหนีค้ งค้ าง
(ก)

ตัว๋ แลกเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ ไม่มีภาระหนี ้คงค้ างจากการออกตัว๋ แลกเงิน

(ข)

หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ ไม่มีภาระหนี ้คงค้ างจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะ
ยาว
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ส่ วนที่ 3.2

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

7.

ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น

7.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 รายละเอียดเกี่ยวกับทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทเจ้ าของโครงการเป็ นดังนี ้
รายการ

บริษัทฯ

ABP3

ABPR1

ABPR2

ทุนจดทะเบียน (บาท)

2,000,000

1,400,000,000

1,287,000,000

1,349,000,000

ทุนชําระแล้ ว (บาท)

2,000,000

1,400,000,000

1,287,000,000

1,349,000,000

20,000

14,000,000

12,870,000

13,490,000

100

100

100

100

จํานวนหุ้น (หุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)
7.2

ผู้ถือหุ้น
7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทเจ้ าของโครงการ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 สรุ ปได้
ดังนี ้
(ก)

บริ ษัทฯ
รายชื่อผู้ถือหุ้น

1. ABP3
2. ABPR1
3. ABPR2
รวมทัง้ หมด
(ข)

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

6,667
6,666
6,667
20,000

33.33
33.33
33.33
100

ABP3
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

1. ABP

8,400,000

60.0

2. B.Grimm

4,199,999

30.0

3. บริ ษัท อมตะ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

1,400,000

10.0

1

0.0

14,000,000

100.0

4. นายฮาราลด์ ลิงค์
รวมทัง้ หมด
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(ค)

ABPR1
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

1. ABP

7,979,400

62.0

2. B.Grimm

3,860,998

30.0

3. บริ ษัท อมตะ ซิตี ้ จํากัด

1,029,600

8.0

4. นายฮาราลด์ ลิงค์

1

0.0

5. นางปรี ยนาถ สุนทรวาทะ

1

0.0

12,870,000

100.0

รวมทัง้ หมด
(ง)

ABPR2
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

1. ABP

8,363,800

62.0

2. B.Grimm

4,046,998

30.0

3. บริ ษัท อมตะ ซิตี ้ จํากัด

1,079,200

8.0

4. นายฮาราลด์ ลิงค์

1

0.0

5. นางปรี ยนาถ สุนทรวาทะ

1

0.0

13,490,000

100.0

รวมทัง้ หมด

7.2.2 ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบต่ อการออก
และหุ้นกู้หรื อการบริหารงาน และสาระสําคัญที่มีผลต่ อการดําเนินงานของบริษัท
บริ ษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ
7.2.3 พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต
ไม่มี
7.3

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
7.3.1 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทฯ

นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ จะเป็ นไปตามที่คณะกรรมการของบริ ษัท
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พิจารณาอนุมตั ิในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิตามงบการเงินของบริ ษัทเจ้ าของโครงการหลังหัก
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ภาษี ทุนสํารองเงินตามที่กฎหมายกําหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้แล้ ว ทั ้งนี ้ อัตราการจ่าย
ปั นผลจะพิจารณาจากผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด ความจําเป็ นในการลงทุน เงื่อนไขและข้ อจํากัดตามที่
กําหนดไว้ ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ อนึ่ง คณะกรรมการของบริ ษัท
มีอํานาจอนุมตั ใิ ห้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ และให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
7.3.2 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทเจ้ าของโครงการ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ จะเป็ นไปตามที่คณะกรรมการของบริ ษัท
เจ้ าของโครงการจะพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิในแต่
ละปี โดยการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิตามงบการเงินของบริ ษัทเจ้ าของโครงการหลังหักภาษี ทุนสํารองเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้แล้ ว ทั้งนีอ้ ตั ราการจ่ายปั นผลจะพิจารณา
จากผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด ความจําเป็ นในการลงทุน เงื่อนไขและข้ อจํากัดตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาเงิน
กู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ อนึ่งคณะกรรมการของบริ ษัทเจ้ าของโครงการมีอํานาจ
อนุมตั ใิ ห้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ และให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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8.

โครงสร้ างการจัดการ

8.1

บริษัทฯ
8.1.1 คณะกรรมการ
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะกรรมการของบริ ษัทฯประกอบด้ วยกรรมการ 6 ท่าน มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี ้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายฮาราลด์ ลิงค์

ประธานกรรมการ

2. นายสําคัญ รัศมีบรรจงกิจ

กรรมการ

3. นางปรี ยนาถ สุนทรวาทะ

กรรมการ

4. นายสุรชัย สายบัว

กรรมการ

5. นายพีรเดช พัฒนจันทร์

กรรมการ

6. นางสาวคาโรลีนโมนิคมารี ครี สตีน ลิงค์

กรรมการ

8.1.2 กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย (1) นายฮาราลด์ ลิงค์ หรื อ นางปรี ย
นาถ สุนทรวาทะ หรื อ นายสุรชัย สายบัว สองในสามคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯ
หรื อ (2) นายฮาราลด์ ลิงค์ หรื อ นางปรี ยนาถ สุนทรวาทะ หรื อ นายสุรชัย สายบัว ลงลายมือชื่อร่ วมกับ นางสาว
คาโรลีนโมนิคมารี ครี สตีน ลิงค์ หรื อ นายสําคัญ รัศมีบรรจงกิจ หรื อ นายพีรเดช พัฒนจันทร์ รวมเป็ นสองคนและ
ประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯ
8.1.3 ผู้บริหาร
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นางปรี ยนาถ สุนทรวาทะ
2. นายนพเดช กรรณสูต
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8.2

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จํากัด
8.2.1 คณะกรรมการ
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการ 10 ท่าน มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี ้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายฮาราลด์ ลิงค์

ประธานกรรมการ

2. นายโชติ ชูสวุ รรณ

กรรมการ

3. นางปรี ยนาถ สุนทรวาทะ

กรรมการ

4. นายสุรชัย สายบัว

กรรมการ

5. นางสาวคาโรลีนโมนิคมารี ครี สตีน ลิงค์

กรรมการ

6. นายสําคัญ รัศมีบรรจงกิจ

กรรมการ

7. นายพีรเดช พัฒนจันทร์

กรรมการ

8. นายสุรศักดิ์ โตวนิชย์

กรรมการ

9. นายดอน ทยาทาน

กรรมการ

10. นางสาวกานติมา เจริ ญไชยประเสริ ฐ

กรรมการ

8.2.2 กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ประกอบด้ วย (1) นายฮาราลด์ ลิงค์ หรื อ นางปรี ยนาถ
สุนทรวาทะ หรื อ นายสุรชัย สายบัว สองในสามคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท หรื อ (2)
นายฮาราลด์ ลิงค์ หรื อ นางปรี ยนาถ สุนทรวาทะ หรื อ นายสุรชัย สายบัว ลงลายมือชื่อร่ วมกับ นายโชติ ชูสวุ รรณ
หรื อ นางสาวคาโรลีนโมนิคมารี ครี สตีน ลิงค์ หรื อ นายสําคัญ รัศมีบรรจงกิจ หรื อ นายพีรเดช พัฒนจันทร์ หรื อ
นายสุรศักดิ์ โตวนิชย์ หรื อ นายดอน ทยาทาน รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
8.2.3 ผู้บริหาร
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นางปรี ยนาถ สุนทรวาทะ
2. นายนพเดช กรรณสูต
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8.3

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัด
8.3.1 คณะกรรมการ

ณ วันที่ 9
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

มี นาคม 2560

คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการ 10 ท่าน มี

รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายฮาราลด์ ลิงค์

ประธานกรรมการ

2. นายโชติ ชูสวุ รรณ

กรรมการ

3. นายอนุชา สิหนาทกถากุล

กรรมการ

4. นางปรี ยนาถ สุนทรวาทะ

กรรมการ

5. นายสุรชัย สายบัว

กรรมการ

6. นายโยชิโนริ ฟุคโุ อกะ

กรรมการ

7. นายสําคัญ รัศมีบรรจงกิจ

กรรมการ

8. นายเชิดชาย ยิ่วเหล็ก

กรรมการ

9. นายพีรเดช พัฒนจันทร์

กรรมการ

10. นายนพเดช กรรณสูต

กรรมการ

8.3.2 กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ประกอบด้ วย (1) นายฮาราลด์ ลิงค์ หรื อ นางปรี ยนาถ
สุนทรวาทะ หรื อ นายสุรชัย สายบัว สองในสามคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท หรื อ (2)
นายฮาราลด์ ลิงค์ หรื อ นางปรี ยนาถ สุนทรวาทะ หรื อ นายสุรชัย สายบัว ลงลายมือชื่อร่ วมกับ นายโชติ ชูสวุ รรณ
หรื อ นายสําคัญ รัศมีบรรจงกิจ หรื อ นายเชิดชาย ยิ่วเหล็ก หรื อ นายพีรเดช พัฒนจันทร์ หรื อ นายนพเดช กรรณ
สูต รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
8.3.3 ผู้บริหาร
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นางปรี ยนาถ สุนทรวาทะ
2. นายนพเดช กรรณสูต
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8.4

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํากัด
8.4.1 คณะกรรมการ
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการ 10 ท่าน มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี ้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายฮาราลด์ ลิงค์

ประธานกรรมการ

2. นายโชติ ชูสวุ รรณ

กรรมการ

3. นางปรี ยนาถ สุนทรวาทะ

กรรมการ

4. นายสุรชัย สายบัว

กรรมการ

5. นางสาวคาโรลีนโมนิคมารี ครี สตีน ลิงค์

กรรมการ

6. นายโยชิโนริ ฟุคโุ อกะ

กรรมการ

7. นายอนุชา สิหนาทกถากุล

กรรมการ

8. นายสําคัญ รัศมีบรรจงกิจ

กรรมการ

9. นายเชิดชาย ยิ่วเหล็ก

กรรมการ

10. นายพีรเดช พัฒนจันทร์

กรรมการ

8.4.2 กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ประกอบด้ วย (1) นายฮาราลด์ ลิงค์ หรื อ นางปรี ยนาถ
สุนทรวาทะ หรื อ นายสุรชัย สายบัว สองในสามคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท หรื อ (2)
นายฮาราลด์ ลิงค์ หรื อ นางปรี ยนาถ สุนทรวาทะ หรื อ นายสุรชัย สายบัว ลงลายมือชื่อร่ วมกับ นายโชติ ชูสวุ รรณ
หรื อ นางสาวคาโรลีนโมนิคมารี ครี สตีน ลิงค์ หรื อ นายสําคัญ รัศมีบรรจงกิจ หรื อ นายเชิดชาย ยิ่วเหล็ก หรื อ นาย
พีรเดช พัฒนจันทร์ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
8.4.3 ผู้บริหาร
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นางปรี ยนาถ สุนทรวาทะ
2. นายนพเดช กรรณสูต
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ส่ วนที่ 3.3
9.

ฐานะการเงินและผลการดําเนินการ

ข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด
สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา


สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

โดยนายณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3430 จากบริ ษัท ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ แสดงความเห็นโดยสรุป ดังนี ้
ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริ ษัท ได้ แสดง
ฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้
เสียสาธารณะ


สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

โดยนายณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3430 จากบริ ษัท ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ แสดงความเห็นโดยสรุป ดังนี ้
ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริ ษัท ได้ แสดง
ฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้
เสียสาธารณะ


สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยนายณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3430 จากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ แสดงความเห็นโดยสรุป ดังนี ้
ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริ ษัท ได้ แสดง
ฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้
เสียสาธารณะ
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ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด
ตารางสรุ ปฐานะทางการเงินรวม สําหรั บงบการเงินรวมงวดบัญชีปี 2557 ถึงปี 2559
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

1,933,241

1,905,102

1,879,194

286

356

425

1,933,527

1,905,458

1,879,619

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

48,605

49,655

52,355

รวมหนีส้ นิ

48,605

49,655

52,355

ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว

2,000,000

2,000,000

2,000,000

กําไรสะสม(ขาดทุน)

(115,078)

(144,197)

(172,736)

1,884,922

1,905,458

1,827,264

1,933,527

1,905,458

1,879,619

สินทรั พย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์
หนีส้ นิ และส่ วนของเจ้ าของ

รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของเจ้ าของ

ตารางสรุ ปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรั บงบการเงินรวมงวดบัญชีปี 2557 ถึงปี 2559
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

7,634

6,951

6,881

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

(33,018)

(36,070)

(35,420)

กําไรสุทธิสาํ หรั บปี

(25,384)

(29,119)

(28,539)

รายได้ อื่น
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ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จํากัด
สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา


สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

โดยนายณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3430 จากบริ ษัท ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ แสดงความเห็นโดยสรุป ดังนี ้
ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริ ษัท ได้ แสดง
ฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้
เสียสาธารณะ


สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

โดยนายณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3430 จากบริ ษัท ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ แสดงความเห็นโดยสรุป ดังนี ้
ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริ ษัท ได้ แสดง
ฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้
เสียสาธารณะ


สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยนายณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3430 จากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ แสดงความเห็นโดยสรุป ดังนี ้
ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีวา่ งบการเงินของบริ ษัท ได้ แสดง
ฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้
เสียสาธารณะ
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ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จํากัด
ตารางสรุ ปฐานะทางการเงินรวม สําหรั บงบการเงินรวมงวดบัญชีปี 2557 ถึงปี 2559
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

637,828,770

316,755,328

360,089,543

-

130,000,000

177,000,000

565,628,191

422,901,708

379,602,848

วัสดุสํารองคลัง

41,607,036

43,590,897

45,062,916

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

50,073,110

12,754,302

-

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

1,295,137,107

926,002,235

961,755,307

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ -

4,385,864,154

4,172,223,253

3,967,993,666

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน สุทธิ -

323,492,423

309,272,940

295,044,080

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

27,155,619

21,497,611

15,831,193

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

4,736,512,196

4,502,993,804

4,278,868,939

รวมสินทรั พย์

6,031,649,303

5,428,996,039

5,240,624,246

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
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หนีส้ นิ และส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ส่ ว นของเงิ น กู้ ยื ม ระยะยาวจากสถาบั น
การเงิน
ที่ ถึ ง กํ า หนดชํ า ระภายในหนึ่ ง ปี สุทธิ
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

463,918,872

180,910,804

176,182,289

161,090,529

208,535,701

208,010,484
1,462,848-

1,310,941

18,166,402

18,161,327

626,320,342

407,612,907

403,816,948

3,603,016,783

3,511,317,684

3,294,483,560

ภาระผูกพันในการรื อ้ ถอนสินทรัพย์

14,607,009

15,137,243

15,686,726

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

9,608,808

9,072,667

9,982,783

60,722,952

47,933,640

35,144,328

รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน

3,687,955,552

3,583,461,234

3,355,297,397

รวมหนีส้ นิ

4,314,275,894

3,991,074,141

3,759,114,345

1,400,000,000

1,400,000,000

1,400,000,000

9,500,050

29,504,090

42,517,090

ยังไม่ได้ จดั สรร

307,873,359

8,417,808

38,992,811

รวมส่ วนของเจ้ าของ

1,717,373,409

1,437,921,898

1,481,509,901

รวมหนีส้ นิ และส่ วนของเจ้ าของ

6,031,649,303

5,428,996,039

5,240,624,246

รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ -

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว สํารองตามกฎหมาย -
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ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จํากัด
ตารางสรุ ปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรั บงบการเงินรวมงวดบัญชีปี 2557 ถึงปี 2559
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

3,338,028,687

3,134,584,229

2,728,879,731

(2,744,042,216)

(2,606,214,916)

(2,194,764,285)

กําไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น

593,986,471

528,369,313

534,115,446

7,721,634

25,266,921

9,874,728

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

601,708,105

553,636,234

543,990,174

(68,824,389)

(72,139,651)

(58,402,612)

-

(661,291)

304,263

532,883,716

480,835,292

485,891,825

(256,380,440)

(360,206,003)

(180,248,580)

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้

276,503,276

120,629,289

305,643,245

-

-

(1,795,242)

กําไรสุทธิ

276,503,276

120,629,289

303,848,003

รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน

ตารางสรุ ปงบกระแสเงินสดรวม สําหรั บงบการเงินรวมงวดบัญชีปี 2557 ถึงปี 2559
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

เงินสดสุทธิจาก กิจกรรมดําเนินงาน(ใช้ ไปใน)
(บาท)
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน (บาท)

547,233,824

815,522,142

760,708,869

(61,837,663)

(142,301,361)

(59,639,496)

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (บาท)

(412,827,827)

(994,294,223)

(657,735,158)

72,568,334

(321,073,442)

43,334,215

เงินสดเพิ่มขึน้ (ล้ านบาท) สุทธิ(ลดลง)
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัด
สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา


สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

โดยนายณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3430 จากบริ ษัท ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ แสดงความเห็นโดยสรุป ดังนี ้
ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริ ษัท ได้ แสดง
ฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้
เสียสาธารณะ


สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

โดยนายณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3430 จากบริ ษัท ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ แสดงความเห็นโดยสรุป ดังนี ้
ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริ ษัท ได้ แสดง
ฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้
เสียสาธารณะ


สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยนายณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3430 จากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ แสดงความเห็นโดยสรุป ดังนี ้
ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีวา่ งบการเงินของบริ ษัท ได้ แสดง
ฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้
เสียสาธารณะ
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ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัด
ตารางสรุ ปฐานะทางการเงินรวม สําหรั บงบการเงินรวมงวดบัญชีปี 2557 ถึงปี 2559
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

644,548,472

463,889,931

564,086,016

-

306,000,000

306,000,000

501,473,448

434,237,010

385,950,569

35,910,871

45,951,904

45,018,212

110,815,245

62,634,457

244,194

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

1,292,748,036

1,312,713,302

1,301,298,991

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ -

4,020,069,985

3,937,007,124

3,798,910,622

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน -สุทธิ

322,158,179

308,663,709

295,283,349

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

17,249,244

14,280,205

11,323,014

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

4,359,477,408

4,259,951,038

4,105,516,985

รวมสินทรั พย์

5,652,225,444

5,572,664,340

5,406,815,976

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
วัสดุสํารองคลัง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
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ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้
พ .ศ.2557

พ .ศ.2558

พ .ศ.2559

บาท

บาท

บาท

336,432,303

311,800,594

278,376,426

115,366,389

118,421,183

158,747,867

-

-

-

17,204,087

11,192,216

12,405,563

469,002,779

441,413,993

449,529,856

3,709,389,691

3,714,238,628

3,545,947,454

12,185,808

12,625,717

13,081,504

3,643,494

3,420,422

3,336,345

82,199,671

68,107,196

54,014,720

รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน

3,807,418,664

3,798,391,963

3,616,380,023

รวมหนีส้ นิ

4,276,421,443

4,239,805,956

4,065,909,879

1,287,000,000

1,287,000,000

1,287,000,000

-

11,503,210

27,018,059

88,804,001

34,355,174

26,888,038

รวมส่ วนของเจ้ าของ

1,375,804,001

1,332,858,384

1,340,906,097

รวมหนีส้ นิ และส่ วนของเจ้ าของ

5,652,225,444

5,572,664,340

5,406,815,976

หนีส้ นิ และส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ ถึ ง กํ า หนดชํ า ระภายในหนึ่ ง ปี สุทธิ
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
ประมาณการหนี ้สินจากการรื อ้ ถอน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้ จดั สรร
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ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัด
ตารางสรุ ปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรั บงบการเงินรวมงวดบัญชีปี 2557 ถึงปี 2559
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

2,709,787,918

2,914,365,033

2,598,907,385

(2,231,482,157)

(2,345,807,546)

(2,048,688,462)

478,305,761

568,557,487

550,218,923

21,472,546

24,865,877

27,456,101

-

4,153,657

5,970,373

499,778,307

597,577,021

583,645,397

(69,165,907)

(56,308,720)

(50,731,750)

430,612,400

541,268,301

532,913,647

(239,610,246)

(354,149,718)

(214,568,947)

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้

191,002,154

187,118,583

318,344,700

-

-

-

กําไรสุทธิ

191,002,154

187,118,583

318,344,700

รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
กํ า ไรจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
กํ า ไรก่ อ นต้ น ทุ น ทางการเงิ น และ
ภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน

ตารางสรุ ปงบกระแสเงินสดรวม สําหรั บงบการเงินรวมงวดบัญชีปี 2557 ถึงปี 2559
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

เ งิ น ส ด สุ ท ธิ จ า ก กิ จ ก ร ร ม (ใ ช้ ไ ป ใ น )
(บาท) ดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน (บาท)
เงิ น สดสุ ท ธิ ใ ช้ ไปในกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น
(บาท)

443,232,049

932,069,656

814,227,336

(482,257,000)

(421,318,289)

(59,393,592)

(89,769,587)

(691,409,908)

(654,483,633)

เงินสดเพิ่มขึน้ (ล้ านบาท) สุทธิ(ลดลง)

(128,794,538)

(180,658,541)

100,350,111
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ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํากัด
สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา


สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

โดยนายณฐพร พันธุ์อดุ ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3430 จากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ แสดงความเห็นโดยสรุป ดังนี ้
ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีวา่ งบการเงินของบริ ษัท ได้ แสดง
ฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้
เสียสาธารณะ


สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

โดยนายณฐพร พันธุ์อดุ ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3430 จากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ แสดงความเห็นโดยสรุป ดังนี ้
ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีวา่ งบการเงินของบริ ษัท ได้ แสดง
ฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้
เสียสาธารณะ


สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยนายณฐพร พันธุ์อดุ ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3430 จากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ แสดงความเห็นโดยสรุป ดังนี ้
ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีวา่ งบการเงินของบริ ษัท ได้ แสดง
ฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้
เสียสาธารณะ
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ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํากัด
ตารางสรุ ปฐานะทางการเงินรวม สําหรั บงบการเงินรวมงวดบัญชีปี 2557 ถึงปี 2559
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

502,676,381

360,923,260

517,642,255

-

350,000,000

350,000,000

508,237,541

468,790,376

353,915,987

40,855,274

49,220,760

53,246,471

118,706,259

64,930,087

164,218

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

1,170,475,455

1,293,864,483

1,274,968,931

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ -

4,347,957,195

4,141,442,752

3,930,171,063

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน สุทธิ -

322,855,427

309,137,691

295,503,929

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

15,710,921

12,808,760

9,936,601

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

4,686,523,543

4,463,389,203

4,235,611,593

รวมสินทรั พย์

5,856,998,998

5,757,253,686

5,510,580,524

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
วัสดุสํารองคลัง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
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พ .ศ.2557

พ .ศ.2558

พ .ศ.2559

บาท

บาท

บาท

317,508,105

290,917,695

289,875,514

119,929,629

166,620,137

187,442,655

ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย

-

-

-

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

18,517,914

11,001,745

5,437,020

455,955,648

468,539,577

482,755,189

3,820,490,357

3,780,813,272

3,583,656,092

12,447,203

12,901,527

13,372,432

4,524,033

3,998,664

4,660,211

76,391,360

62,421,998

48,452,636

รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน

3,913,852,953

3,860,135,461

3,650,141,371

รวมหนีส้ นิ

4,369,808,601

4,328,675,038

4,132,896,560

1,349,000,000

1,349,000,000

1,349,000,000

-

10,006,530

24,004,429

138,190,397

69,572,118

4,679,535

รวมส่ วนของเจ้ าของ

1,487,190,397

1,428,578,648

1,377,683,964

รวมหนีส้ นิ และส่ วนของเจ้ าของ

5,856,998,998

5,757,253,686

5,510,580,524

หนีส้ นิ และส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ส่ ว นของเงิ น กู้ ยื ม ระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
ที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี สุทธิ -

รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
เงิ น กู้ยื ม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิ น สุทธิ
ประมาณการหนี ้สินจากการรื อ้ ถอน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้ จดั สรร
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํากัด
ตารางสรุ ปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรั บงบการเงินรวมงวดบัญชีปี 2557 ถึงปี 2559

รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

2,973,146,668

2,815,315,067

2,370,734,434

(2,438,981,298)

(2,290,726,808)

(1,932,450,823)

534,165,370

524,588,259

438,283,611

32,120,116

32,467,437

34,910,503

(3,535,658)

747,857

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย

566,285,486

553,520,038

473,194,114

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

(43,972,968)

(51,862,953)

(44,711,849)

กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

522,312,518

501,657,085

429,230,122

(241,941,120)

(360,138,234)

(200,166,836)

280,371,398

141,518,851

229,063,286

ภาษี เงินได้

-

-

-

กําไรสุทธิ

280,371,398

141,518,851

229,063,286

ต้ นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้

ตารางสรุ ปงบกระแสเงินสดรวม สําหรั บงบการเงินรวมงวดบัญชีปี 2557 ถึงปี 2559

เ งิ น ส ด สุ ท ธิ จ า ก กิ จ ก ร ร ม (ใ ช้ ไ ป ใ น )
(บาท) ดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน (บาท)
เงิ น สดสุ ท ธิ ใ ช้ ไปในกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น
(บาท)
เงินสดเพิ่มขึน้ (ล้ านบาท) สุทธิ(ลดลง)

531409-4-1738-v0.23

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

555,915,334

846,847,259

824,659,414

(71,511,604)

(356,604,244)

(2,229,639)

(237,839,000)

(631,998,136)

(665,707,426)

246,564,730

(141,753,121)

156,722,349
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จํากัด
ตารางสรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
31 ธ.ค. 57
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขันต้
้ น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้ที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น (เท่า)*
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย Cash
Basis (เท่า)

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 59

2.07
1.92
6.13
59.59
5.91
61

2.27
2.13
6.34
57.55
14.41
25

2.38
2.27
6.80
53.67
12.46
29

17.79%
17.81%
8.28%
16.50%

16.86%
15.34%
3.85%
7.60%

19.57%
17.81%
11.13%
20.80%

4.58%
6.30%
0.55

2.11%
2.80%
0.55

5.70%
7.50%
0.51

2.51

2.78

2.54

2.19

2.59

2.36

3.44

4.06

2.18

*บริ ษัทฯ จะต้ องดํารงอัตราส่วน "หนี ้สิน" (Debt) ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Shareholders' Equity) ใน
อัตราส่วน ไม่เกิน 3 : 1 ณ "วันคํานวณ" ใดๆ ตามข้ อกําหนดสิทธิ
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัด
ตารางสรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 59

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

2.76

2.97

2.89

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

2.44

2.73

2.79

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)

5.72

6.23

6.34

63.80

58.59

57.60

6.63

7.24

6.94

54

50

52

อัตรากําไรขันต้
้ น (%)

17.65%

19.51%

21.17%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

15.89%

18.57%

20.51%

อัตรากําไรสุทธิ (%)

7.05%

6.40%

12.20%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

15.10%

13.80%

23.80%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

3.38%

3.33%

5.80%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

4.80%

4.70%

8.20%

0.48

0.52

0.48

3.11

3.18

3.03

2.78

2.88

2.76

2.60

4.10

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้ที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น (เท่า)*
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย Cash
Basis (เท่า)

2.31

*บริ ษัทฯ จะต้ องดํารงอัตราส่วน "หนี ้สิน" (Debt) ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Shareholders' Equity) ใน
อัตราส่วน ไม่เกิน 3 : 1 ณ "วันคํานวณ" ใดๆ ตามข้ อกําหนดสิทธิ
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํากัด
ตารางสรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
31 ธ.ค. 57
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขันต้
้ น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้ที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น (เท่า)*
อัตราส่วนความสามารถชํ าระดอกเบี ย้ Cash
Basis (เท่า)

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 59

2.57
2.22
6.47
56.38
7.68
47

2.76
2.52
5.76
63.33
7.87
46

2.64
2.53
5.76
63.33
6.67
54

17.97%
17.57%
9.43%
21.50%

18.63%
17.82%
5.03%
9.70%

18.49%
18.11%
9.67%
16.30%

4.90%
6.40%
0.52

2.44%
3.30%
0.49

4.07%
5.70%
0.42

2.94

3.03

3.00

2.65

2.76

2.74

2.40

4.10

2.60

*บริ ษัทฯ จะต้ องดํารงอัตราส่วน "หนี ้สิน" (Debt) ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Shareholders' Equity) ใน
อัตราส่วน ไม่เกิน 3 : 1 ณ "วันคํานวณ" ใดๆ ตามข้ อกําหนดสิทธิ
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การส่ งงบการเงินต่ อหน่ วยงานกํากับดูแล
ผู้ออกหุ้นกู้และผู้คํ ้าประกันแต่ละรายมีหน้ าที่สง่ งบการเงินให้ แก่หน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1.

ส่ งงบการเงินต่ อกระทรวงพาณิชย์ ดังนี ้
สํ า เนางบการเงิ น ประจํ า งวดการบัญ ชี ข องผู้อ อกหุ้น กู้และผู้คํ า้ ประกัน ที่ มี ผ้ ูส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าต

ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ ว โดยจะส่งให้ โดยเร็ วที่สดุ เมื่องบการเงินดังกล่าวจัดทําเสร็ จเรี ยบร้ อย แต่ทั้งนี ้ ไม่
เกิน 120 (หนึง่ ร้ อยยี่สบิ ) วัน นับจากสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของผู้ออกหุ้นกู้หรื อผู้คํ ้าประกัน (แล้ วแต่กรณี)
2.

ส่ งงบการเงินต่ อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ดังนี ้
สํ า เนางบการเงิ น ประจํ า งวดการบัญ ชี ข องผู้อ อกหุ้น กู้และผู้คํ า้ ประกัน ที่ มี ผ้ ูส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าต

ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ ว โดยจะส่งให้ ในเวลาเดียวกันกับที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ หรื อผู้คํ ้าประกันแต่ละรายได้ สง่ งบ
การเงินดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์
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10.

คําอธิบายฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

การวิเคราะห์และคําอธิบายที่จะกล่าวต่อไปนี ้ จัดทําบนข้ อมูลทางการเงิน สําหรับงบการเงินรวมสําหรับ
รอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 (ตรวจสอบแล้ ว และจัดทําเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการ
ประกอบเอกสารฉบับนี ้) และควรอ่านประกอบกับข้ อมูลทางการเงินรวมและหมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
รวมดังกล่าว และงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินดังกล่าว ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3 ของ
เอกสารฉบับนี ้ โดยงบการเงินของแต่ละรายบริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ จดั ทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะ (NPAE) เว้ นแต่จะได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
10.1

ภาพรวม
10.1.1 รายได้

รายได้ หลักของบริ ษัทเจ้ าของโครงการที่ผ่านมา มาจากรายได้ ขายไฟฟ้า และไอนํ ้าให้ กบั กฟผ.
และลูกค้ าอุตสาหกรรมซึง่ ดําเนินธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรม ซึง่ รายได้ จากการขายสินค้ าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ
ขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณไฟฟ้า และไอนํ ้าที่บริ ษัทเจ้ าของโครงการผลิตและจัดส่ง
รายได้ จ ากการจํ า หน่ า ยไฟฟ้ าของ บริ ษั ท เจ้ า ของโครงการได้ รั บ การประกัน รายได้ ภ ายใต้
ข้ อตกลงการรับประกันปริ มาณการซื ้อไฟฟ้าขั้นตํ่า (Take-or-Pay) ซึง่ กําหนดให้ ลกู ค้ าต้ องซื ้อไฟฟ้าหรื อไอนํ ้าขั้นตํ่า
ในปริ มาณที่ไม่น้อยกว่าที่ตกลงกัน โดย กฟผ. ต้ องรั บซือ้ ไฟฟ้าอย่างน้ อยร้ อยละ 80 ของปริ มาณที่ตกลงตาม
สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ลูกค้ ารายอื่น ๆ ต้ องรั บซือ้ ไฟฟ้าอย่างน้ อยร้ อยละ 70 ของปริ มาณที่ตกลงตาม
สัญญา
อัตราค่าไฟฟ้าที่ขายให้ กฟผ. ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ (1) ค่าพลังไฟฟ้า (capacity payment)
(2) ค่าพลังงานไฟฟ้า (energy payment) และ (3) ค่าประหยัดในการใช้ เชื ้อเพลิง (fuel saving payment) โดย
ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าสําหรับ SPP กฟผ. มีหน้ าที่ชําระค่าพลังไฟฟ้า (capacity payment) ขั้นตํ่าเป็ นรายเดือน
(ทั้งนี ้ ขึ ้นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของหน่วยเงินดอลล่าร์ สหรัฐต่อเงินบาท) ซึง่ ครอบคลุมเพียง
รายจ่ายฝ่ ายทุนคงที่ (fixed capital expenditure) และต้ นทุนการดําเนินงานคงที่ (fixed operating costs) ทั้งนี ้
ค่าพลังไฟฟ้า และค่าพลังงานไฟฟ้าจะถูกกําหนดโดยอ้ างอิงจากโครงการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP โดยไม่ได้ อ้างอิง
จากโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการแห่งใดแห่งหนึ่ง นอกจากนี ้ กฟผ. ยังจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าให้
บริ ษัทเจ้ าของโครงการตามที่ผลิตและจําหน่ายได้ จริ ง
นอกจากนี ้ สั ญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้ า กั บ กฟผ. มี ก ารกํ า หนดอั ต ราความร้ อนตามสั ญ ญา
(contracted heat rates) เพื่อใช้ ในการคํานวณค่าพลังงานไฟฟ้าสําหรับชดเชยภาระค่าใช้ จ่ายก๊ าซธรรมชาติของ
บริ ษั ทเจ้ าของโครงการในกรณี ที่อัต ราความร้ อนที่ เกิ ดขึน้ จริ งน้ อ ยกว่า อัตราความร้ อนตามสัญ ญา กล่า วคื อ
ประสิทธิภาพการใช้ เชื ้อเพลิงดีกว่าที่กําหนดไว้ ในสัญญา บริ ษัทเจ้ าของโครงการจะได้ รับกําไรจากการดําเนินงาน
มากขึ ้น จากการที่บริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ รับค่าพลังงานไฟฟ้าจาก กฟผ. ตามอัตราความร้ อนตามสัญญา สูง
กว่าต้ นทุนค่าใช้ จ่ายก๊ าซธรรมชาติที่ใช้ จริ ง
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อัตราค่าไฟฟ้าที่ ขายให้ แก่ลูกค้ าอุตสาหกรรม คํานวณจาก (ก) ค่าความต้ องการพลังไฟฟ้า
(demand charge) (ข) ค่าพลังงานไฟฟ้า (energy charge) (ค) ค่าบริ การ (ง) ค่าปรับเปลี่ยนไฟฟ้าอัตโนมัติ
(automatic adjustment charge) และ (จ) พลังงานรี แอคทีฟ (reactive energy charge)
อัตราค่าไอนํ ้าที่บริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ รับประกอบด้ วย (ก) ค่าพลังไอนํ ้า (capacity charge)
ซึ่งแปรผันตามปริ มาณไอนํ ้าที่ผลิตได้ จากโครงการโรงไฟฟ้าที่เกี่ยวข้ องเพื่อขายให้ ลกู ค้ าอุตสาหกรรมตลอดอายุ
สัญญา (ข) ค่าพลังงานไอนํ ้า (energy charge) ซึง่ แปรผันตามปริ มาณไอนํ ้าทั้งหมดที่ลกู ค้ าอุตสาหกรรมใช้ ในแต่
ละเดือน และ (ค) ค่านํ ้า (water charge) ซึ่งแปรผันตามปริ มาณไอนํ ้าที่ลกู ค้ าอุตสาหกรรมไม่ได้ สง่ คืนแก่บริ ษัท
เจ้ าของโครงการในแต่ละเดือน ทั ้งนี ้ ค่าพลังงานไอนํ ้าและค่านํ ้าจะถูกปรับเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีตา่ งๆ ซึง่ รวมถึง ต้ นทุนค่าเชื ้อเพลิงก๊ าซธรรมชาติ ต้ นทุนค่านํ ้า ดัชนีราคาผู้บริ โภค และต้ นทุนค่าไอนํ ้า
10.1.2 ต้ นทุนขายและการให้ บริการ
(1)

ต้ นทุนเชื ้อเพลิง

ต้ นทุนเชื ้อเพลิงส่งผลกระทบต่อต้ นทุนขายและการให้ บริ การของบริ ษัทเจ้ าของโครงการโดยมี
ก๊ าซธรรมชาติซงึ่ เป็ นเชื ้อเพลิงหลักของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมของบริ ษัทเจ้ าของโครงการเป็ นต้ นทุน
ในการดําเนินงานที่มากที่สดุ ของต้ นทุนขาย โดยบริ ษัทเจ้ าของโครงการซื ้อก๊ าซธรรมชาติทงหมดมาจาก
ั้
ปตท.
นอกจากนี ้ ต้ นทุนเชื ้อเพลิงยังส่งผลกระทบต่อรายได้ จากการขายและการให้ บริ การของบริ ษัทเจ้ าของโครงการใน
กรณีที่สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าได้ นําการเปลี่ยนแปลงของต้ นทุนเชื ้อเพลิงมาใช้ ในการคํานวณค่าตอบแทนอีกด้ วย
บริ ษัทเจ้ าของโครงการต้ องเผชิญกับความผันผวนของราคาเชื ้อเพลิงซึ่งขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลาย
ประการ โดยปั จจัยดังกล่าวรวมถึง การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน และปริ มาณเชื อ้ เพลิงสํารองใน
ตลาดโลก ซึง่ หากต้ นทุนเชื ้อเพลิงมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญและบริ ษัทเจ้ าของโครงการไม่สามารถผลัก
ภาระราคาเชื ้อเพลิงที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าวไปยังลูกค้ าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ จะทําให้ บริ ษัทเจ้ าของโครงการมี
อัตรากําไรขั้นต้ นลดลง ทั้งนี ้ ความสามารถของบริ ษัทเจ้ าของโครงการในการผลักภาระความผันผวนของราคา
เชื อ้ เพลิงไปยังลูกค้ าของบริ ษัทเจ้ าของโครงการขึน้ อยู่กับข้ อกํ าหนดที่ระบุไว้ ภายใต้ สัญญาซือ้ ขายของบริ ษัท
เจ้ าของโครงการซึ่งในส่วนของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. นั้น หากอัตราความร้อนที่เกิดขึ ้นจริ งสูงกว่าอัตรา
ความร้ อนตามสัญญา บริ ษัทเจ้ าของโครงการจะได้ รับกําไรจากการดําเนินงานลดลง จากการที่บริ ษัทเจ้ าของ
โครงการได้ รั บ ค่า พลัง งานไฟฟ้ าจาก กฟผ. ตามอัต ราความร้ อนตามสัญ ญาซึ่ง ตํ่ า กว่ า ต้ น ทุน ค่า ใช้ จ่ า ยก๊ า ซ
ธรรมชาติที่ใช้ จริ ง
สําหรับสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรมในประเทศไทยนั้น โดยปกติ บริ ษัทเจ้ าของ
โครงการขายไฟฟ้าในอัตราส่วนลดจากอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของ กฟภ. โดยสูตรอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ได้ รวม
การคํานวณค่า Ft ซึง่ สะท้ อนความผันผวนของราคาเชื ้อเพลิงซึ่งค่า Ft ดังกล่าวจะมีการปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือน
เพื่อให้ สอดคล้ องกับดัชนีราคาเชื ้อเพลิง (Fuel Price Index) ซึง่ สะท้ อนราคาของเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้า
หลายชนิด เช่น ถ่านหิน นํ ้ามัน ก๊ าซธรรมชาติ และเชื ้อเพลิงประเภทอื่น ตลอดจนอัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน
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และปั จจัยอื่นๆ ดังนั้น แม้ วา่ ค่า Ft จะสามารถป้องกันความผันผวนของราคาก๊ าซธรรมชาติได้ ในระดับหนึ่ง แต่การ
ที่คา่ Ft อ้ างอิงกับดัชนีราคาเชื ้อเพลิง (Fuel Price Index) อาจไม่ได้ สะท้ อนถึงต้ นทุนก๊ าซธรรมชาติที่แท้ จริ งของ
บริ ษัทเจ้ าของโครงการนอกจากนี ้ ค่า Ft อาจไม่ได้ มีการปรับตัวตามกลไกที่ได้ ออกแบบไว้ เสมอไป
ในส่วนของสัญญาซื ้อขายไอนํ ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรม การปรับราคาขายไอนํ ้าเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเปลี่ยนแปลงในดัชนีต่างๆ อาจไม่ได้ สะท้ อนถึงต้ นทุนก๊ าซธรรมชาติที่แท้ จริ งของบริ ษัทเจ้ าของโครงการ
เนื่องจากดัชนีอื่นนั้นอาจไม่ได้ มีการปรับตัวไปในทิศทางและสัดส่วนเดียวกับการปรับตัวของราคาก๊ าซธรรมชาติ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมทั้งหมดของบริ ษัทเจ้ าของโครงการที่ดําเนินงานอยู่นั้น ใช้
ก๊ าซธรรมชาติเป็ นแหล่งเชื ้อเพลิงหลัก โดยก๊ าซธรรมชาติเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนขายและการให้ บริ การที่สงู ที่สดุ
ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 70-90 ของต้ นทุนขายและการให้ บริ การ ตารางด้ านล่างนี ้แสดง
ข้ อมูลเกี่ยวกับราคาเฉลี่ยของก๊ าซธรรมชาติที่บริ ษัทเจ้ าของโครงการใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้ อนร่วมตามช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้

ราคาก๊ าซธรรมชาติเฉลี่ย (หนึง่ ล้ านบีทีย/ู บาท)
(2)

2557
325.16

รอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559
300.47
240.14

ค่าใช้ จ่ายในการผลิต

ค่ า ใช้ จ่ า ยในการผลิ ต ประกอบด้ ว ย ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ พนั ก งานของโครงการโรงไฟฟ้ า
ค่าธรรมเนียมของที่ปรึ กษาที่โครงการโรงไฟฟ้าว่าจ้ างเป็ นครั้งคราว ค่าประกันภัยโรงไฟฟ้า และเงินสมทบเข้ า
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าไทยของ กกพ. เพื่อการพัฒนา และการฟื น้ ฟูชมุ ชนท้ องถิ่นที่ได้ รับผลกระทบจากการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้า ซึ่งผู้ประกอบกิจการพลังงานทุกรายมีหน้ าที่ต้องชําระเงินเข้ ากองทุนตั้งแต่เดือนมกราคม 2554
ทั้งนี ้ ค่าประกันภัยโรงไฟฟ้าประกอบด้ วยค่าเบีย้ ประกันภัยของประกันภัยที่บริ ษัทเจ้ าของโครงการต้ องจัดทํา
ภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้โครงการ สัญญาซื ้อขายไฟฟ้า และ/หรื อ สัญญาสัมปทาน (แล้ วแต่กรณี) เพื่อคุ้มครองความ
เสี่ ย งต่อ การสูญ เสีย หรื อ ความเสี ย หายของทรั พ ย์ สิน ของโรงไฟฟ้ า การหยุดชะงัก ของธุ รกิ จ ความรั บผิ ด ต่อ
บุคคลภายนอกในช่วงระยะเวลาการก่อสร้ าง หรื อระยะเวลาดําเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทเจ้ าของ
โครงการ
(3)

ค่าใช้ จ่ายด้ านการบํารุงรักษา

ค่าใช้ จ่ายด้ านการบํารุงรักษาประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายที่จะต้ องใช้ ในการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าของ
บริ ษัทเจ้ าของโครงการซึ่งรวมถึงการบํารุ งรักษาตามแผนซึ่งจะเกิดขึ ้นทุกๆ ปี และการซ่อมบํารุ งครั้งใหญ่ (Major
Overhauls) ซึง่ จะเกิดขึ ้นทุกๆ 3 ปี บริ ษัทเจ้ าของโครงการบันทึกค่าซ่อมบํารุงครัง้ ใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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(ก)
การซ่อ มบํ ารุ งครั ง้ ใหญ่ ที่รวมอยู่ในสัญญาให้ บริ การบํ ารุ งรั กษาโรงไฟฟ้าระยะยาว
(Long-term service agreement) บริ ษัทเจ้ าของโครงการจะบันทึกค่าซ่อมบํารุงครั้งใหญ่ดงั กล่าวเป็ นต้ นทุนขาย
และการให้ บริ การรายปี ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาให้ บริ การบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าระยะยาว
(ข)
การซ่อมบํารุ งครั้งใหญ่ที่ไม่รวมอยู่ในสัญญาให้ บริ การบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าระยะยาว
(Long-term service agreement) บริ ษัทเจ้ าของโครงการจะบันทึกค่าใช้ จ่ายซ่อมบํารุงชิ ้นส่วนอื่นและค่าแรงเป็ น
ต้ นทุนขายและการให้ บริ การ และจะบันทึกค่าอะไหล่และวัสดุสํารองคลังหลักเป็ นค่าใช้ จ่ายฝ่ ายทุนและหักค่า
เสื่อมราคาตลอดระยะเวลาการใช้ งานจนถึงการซ่อมบํารุงครั้งใหญ่ครั้งถัดไป
นอกจากนี ้ วัสดุสํารองคลังที่ถกู เปลี่ยนแทนจากการซ่อมบํารุ งรักษาครั้งใหญ่จะถูกตัดออกจาก
สินทรัพย์ด้วยราคาตามบัญชีและบริ ษัทเจ้ าของโครงการจะบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายด้ านการบํารุงรักษา
(4)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

(ก)

ค่าเสื่อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ของบริ ษัทเจ้ าของโครงการถูกบันทึกเป็ นส่วนหนึ่ง
ของต้ นทุนขายและการให้ บริ การ ซึ่งประกอบด้ วย ค่าเสื่อมราคาของสินทรั พย์ในโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัท
เจ้ าของโครงการรวมถึง โรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย ระบบส่งพลังไฟฟ้า อุปกรณ์ และวัสดุสํารองคลัง โดยปกติ
บริ ษัทเจ้ าของโครงการคํานวณค่าเสื่อมราคาโดยใช้ ราคาทุนของสินทรัพย์และตัดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้ นตรงตลอด
อายุการใช้ งานของสินทรัพย์
(ข)

การตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะบันทึกเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนขาย และการ

ให้ บริ การ ซึง่ ประกอบด้ วย
(1)

ต้ นทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตัดจ่าย

ต้ นทุนโครงการไฟฟ้ารอตัดจ่าย ส่วนใหญ่ประกอบด้ วยการบริ การให้
คําปรึกษาภายหลังจากที่ได้ รับสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี ้


1.
การให้ คําปรึ กษาเกี่ยวกับการเตรี ยมสัญญาที่สําคัญเพื่อให้
บรรลุเงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า เช่น สัญญาซือ้ ขายเชือ้ เพลิง
ระยะยาว
2.
การให้ คําปรึ กษาเกี่ ยวกับการดําเนินการตามเงื่อนไขของ
ใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิ จการ ใบอนุญาตผลิต
ไฟฟ้ า ใบอนุญ าตผลิต พลัง งานควบคุม และใบอนุญ าตจํ า หน่ า ย
ไฟฟ้า เป็ นต้ น
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ต้ นทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตัดจ่ายซึ่งถูกทยอยตัดจํ าหน่ายต้ นทุน
ตั้งแต่การเปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ โดยใช้ วิธีเส้ นตรงตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้ รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนานัน้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 25 ปี


(2)
สิทธิในการใช้ ที่ดิน - เป็ นค่าใช้ จ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิในการใช้ ที่ดินสําหรับ
การติดตั ้งโรงไฟฟ้า สถานีย่อย ระบบการจัดส่งพลังงานไฟฟ้า และเสาไฟฟ้า ค่าสิทธิ ดงั กล่าวถูกบันทึกและตัด
จําหน่ายโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุการใช้ งานของโรงไฟฟ้า เป็ นระยะเวลา 25 ปี
(5)

อื่นๆ

ประกอบไปด้ วยต้ นทุนค่าไฟฟ้าสํารองจาก กฟภ. การซื ้อนํ ้าเพื่อการหล่อเย็นอุปกรณ์
และสารเคมีสําหรับกระบวนการบําบัดนํ ้า รวมถึงบริ การการบําบัดนํ ้า ทั้งนี ้ ต้ นทุนค่าไฟฟ้าสํารองจาก กฟภ. ไม่มี
นัยสําคัญเมื่อเทียบกับต้ นทุนรวม
10.1.3 ค่ าใช้ ในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ประกอบด้ วย (1) ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร และค่าใช้ จ่ายทัว่ ไป ซึง่ รวมถึง
ค่าใช้ จ่ายในการว่าจ้ างที่ปรึ กษา ค่าใช้ จ่ายสาธารณูปโภค ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาและค่าอุปกรณ์สํานักงาน (2)
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (3) ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ และค่าธรรมเนียมธนาคาร และ (4) ค่าเสื่อมราคาของอาคาร และ
อุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์สํานักงาน เครื่ องตกแต่ง คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะ และ ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่
มีตวั ตน เช่น คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ )
10.1.4 ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงิน ประกอบด้ วย
(1)

ดอกเบี ้ยจากเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และระยะยาว

(2)
ผลขาดทุนหรื อกําไรในอัตราแลกเปลี่ยนจากกิจกรรมการจัดหาเงินกู้ยืมที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ ซึง่ ประกอบด้ วย
(ก)
กํ า ไรขาดทุน จากอัต ราแลกเปลี่ ย นที่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง ซึ่ ง มาจากผลต่ า งระหว่ า งอัต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ชําระเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยจริ ง เทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เบิกเงินกู้ยืม
หรื อบันทึกค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
(ข)
กํ าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึน้ ซึ่งมาจากผลต่างระหว่างเงินกู้ยืม
คงเหลือและดอกเบี ้ยค้ างจ่าย ณ วันสิ ้นงวดบัญชี เทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เบิกเงิน
กู้ยืมหรื อบันทึกค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย และ
(3)
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ตามข้ อมูลต้ นทุนการกู้ยืมที่ปรากฏในบทที่ 13 ของมาตรฐานการรายงานทางเงินสําหรับกิจการ
ที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะ กําหนดว่า ต้ นทุนการกู้ยืม สามารถบันทึกรายการได้ เป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่
(1)

ต้ นทุนทางการเงิน ดังรายละเอียดที่อธิบายในข้ างต้ น

(2)

ต้ นทุนการลงทุนในทรัพย์สนิ โดยที่ต้นทุนการกู้ยืมจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุน

10.1.5 นโยบาย และการสนับสนุนจากภาครั ฐ
บริ ษัทเจ้ าของโครงการพึง่ พานโยบาย และการสนับสนุนจากภาครัฐบางส่วน เช่น การสนับสนุน
การผลิต และการขายไฟฟ้าและไอนํ ้า และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อเพิ่มความสามารถในเชิงเศรษฐกิจในการพัฒนา
โครงการพลังงานหมุนเวียน
โดยทัว่ ไป นิติบคุ คลในประเทศไทยต้ องเสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 20.0 ของกําไรสุทธิ อย่างไรก็ดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทเจ้ าของโครงการได้ รับสิทธิ ประโยชน์ จากการส่งเสริ มการลงทุนในส่วนของ
โครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ได้ รับคือการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลในประเทศไทยเป็ นระยะเวลา 8 ปี
นับแต่วันที่ เ ริ่ มเปิ ดดําเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์ ของโครงการโรงไฟฟ้าแต่ละบริ ษัทเจ้ าของโครงการทั้งนี ้ โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม ABPR1 และ ABPR2ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 50.0 เป็ น
ระยะเวลาต่อไปอีก 5 ปี ภายหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลา 8 ปี ดังกล่าว
10.2

รายละเอียดรายการที่สาํ คัญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของแต่ ละบริษัท
10.2.1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จํากัด (ABP3)

ABPR3 ประกอบธุรกิจด้ านการผลิตไฟฟ้าและขายไฟฟ้า และไอนํ ้า ภายใต้ โครงการรับซื ้อไฟฟ้า
จาก SPP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงการโรงไฟฟ้า ABP3 มีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตั ้งจํานวน 132.5 เมกะ
วัตต์ และกําลังการผลิตไอนํ ้าติดตั้งจํานวน 30.0 ตันต่อชัว่ โมง และได้ เข้ าทําสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าจํานวน 90.0 เม
กะวัตต์กับ กฟผ. โดยมี อายุสัญญา 25 ปี นับแต่วันเปิ ดดําเนินการเชิงพาณิ ชย์ นอกจากนี ้ ABP3 ยังได้ เข้ าทํ า
สัญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้ า จํ า นวน 8 ฉบับ และสัญ ญาซื อ้ ขายไอนํ า้ อี ก 1 ฉบับ กั บ ลูก ค้ า อุ ต สาหกรรมในนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะนคร เพื่อขายไฟฟ้าจํานวน 46.1 เมกะวัตต์ และไอนํ ้าจํานวน 13.0 ตันต่อชัว่ โมง
รายได้
รายได้ หลักของ ABP3 ที่ผา่ นมา มาจากรายได้ ขายไฟฟ้า และไอนํ ้าให้ กบั กฟผ.และลูกค้ าอุตสาหกรรมซึง่
ดําเนินธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมซึ่ง ABP3 ตั้งอยู่ ซึ่งรายได้ จากการขายสินค้ าของ ABP3 ขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณไฟฟ้า
และไอนํ ้าที่ ABP3 ผลิตและจัดส่ง
สําหรั บรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 ABP3 มีรายได้ จากการขายเท่ากับ
3,338.0 ล้ านบาท 3,134.6 ล้ านบาท และ 2,728.9 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของรายได้ ดงั กล่าว
จะแปรผันโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของราคาก๊ าซธรรมชาติ ซึ่งราคาก๊ าซธรรมชาติเป็ นส่วนหนึ่งในสูตรการ
คํ า นวณรายได้ ต ามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในสัญ ญาซื อ้ ขายกระแสไฟฟ้ า โดยในปี 2557 2558 และ 2559 ก๊ า ซ

531409-4-1738-v0.23

ส่วนที่ 3.3.10 คําอธิบายฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 6

20-40647148

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

ธรรมชาติมีราคาเฉลี่ยอยุท่ ี่ 325.16 บาท/ล้ านบีทียู 300.47 บาท/ล้ านบีทียู และ 240.14 บาท/ล้ านบีทียู ตามลําดับ
ประกอบกับเนื่องจากการปิ ดซ่อมบํารุ งรักษาครั้งใหญ่ ซึ่งเป็ นไปตามแผนการซ่อมบํารุ งรักษาตามปกติ และตาม
สัญญาให้ บริ การบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าระยะยาว
รายได้ จากการขายไอนํ ้าเท่ากับ 89.3 ล้ านบาท 115.9 ล้ านบาท และ 83.1 ล้ านบาท สําหรับรอบปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 ตามลําดับ รายได้ จากการขายไอนํ ้าลดลง ประกอบด้ วย 2 สาเหตุหลัก
1) ลูกค้ ามีการปิ ดปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลิต และ 2) ลูกค้ าลดกําลังการผลิต เนื่องจากได้ รับผลกระทบ
จากเศรษฐกิจชลอตัว อย่างไรก็ตาม ไอนํ ้าที่เหลือ ABP3 ได้ นําไป ผลิตไฟฟ้า จําหน่ายให้ กบั ลูกค้ า ซึง่ ยังมีความ
ต้ องการพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง การจําหน่ายไอนํ ้าที่ลดลงจึงมีผลกระทบต่อรายได้ และกําไรของ ABP3 ไม่
มากนัก
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทสามารถแบ่ งตามประเภทการขายได้ ดังนี ้

การขายไฟฟ้าให้ กฟผ. จาก SPP
การขายไฟฟ้าให้ ลกู ค้ าอุตสาหกรรม
รายได้ จากการขายไอนํ ้า
อื่นๆ
รวมรายได้

รอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559
2557
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
2,213.3
66.2
2,075.2
65.7 1,923.0
70.2
1,035.4
30.9
943.5
29.9
722.8
26.4
89.3
2.7
115.9
3.7
83.1
3.0
0.2
25.3
0.8
9.9
0.4
7.7
100.0
3,159.9
100.0 2,738.8
100.0
3,345.7

รายได้ อื่นนั้นส่วนใหญ่ประกอบด้ วยรายได้ จากดอกเบี ้ยรับ และรายการอื่นๆ โดยรายได้ จากดอกเบี ้ยรับ
ประกอบไปด้ วย ดอกเบี ้ยที่ได้ มาจากเงินฝากธนาคาร ส่วนรายการอื่นๆ ประกอบไปด้ วย เงินชดเชยค่าเสียหาย
ตามที่กําหนดในสัญญา EPC และ/หรื อ สัญญาให้ บริ การบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าระยะยาว และรายได้ จากการบริ การ
ที่ได้ จากลูกค้ าอุตสาหกรรม เช่น การบริ การติดตั้งมิเตอร์ ทั้งในปี 2558 รายได้ อื่นเพิ่มสูงขึ ้นเนื่องจากมีการ
ให้ บริ การและคําปรึกษาระหว่างบริ ษัทในเครื อที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง
ABP3 มี รายได้ และค่าใช้ จ่า ยบางรายการในรู ปของเงินตราต่างประเทศ เช่น ค่า ใช้ จ่ายตามสัญ ญา
บํ า รุ ง รั ก ษาที่ จ่ า ยเป็ นสกุล โครนาสวี เ ดน และ ค่า ใช้ จ่ า ยในการซื อ้ อะไหล่แ ละวัส ดุสํ า รองคลัง ที่ เ ป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ทําให้ ABP3 อาจมีกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน กํ าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดขึ ้นจริ งเกิดจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทํารายการ กับวันที่มีการชําระ กําไร (ขาดทุน) จาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นเกิดจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทํารายการ กับวันสิ ้นงวด
ต้ นทุนขาย และกําไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุนขายและการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ก๊ าซธรรมชาติ ค่าใช้ จ่ายในการผลิต ค่าใช้ จ่ายการบํารุงรักษา
ค่าเสื่อมราคาของอาคาร โรงไฟฟ้า และอุปกรณ์ ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน และอื่นๆ
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สําหรับปี 2559 ABP3 มีกําไรขั้นต้ นเท่า 534.1 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 19.6 ของรายได้ จากการขาย
เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่ ABP3 มีกําไรขั้นต้ นเท่ากับ 528.4 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 16.9 ของรายได้ จาก
การขาย ซึง่ แนวโน้ มของกําไรขั้นต้ นที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีการปิ ดซ่อมบํารุงรักษาครัง้ ใหญ่ในปี 2558 ซึง่ เป็ นไปตาม
แผนการซ่อมบํารุงรักษาตามปกติ และตามสัญญาให้ บริ การบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าระยะยาว
ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ของ ABP3 ประกอบไปด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร กําไร/ ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ต้ นทุนทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและ
ต้ นทุนทางการเงิน

รอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559
2557
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
2,744.0
82.0
2,606.2
82.5 2,194.8
80.1
68.8
2.1
72.1
2.3
58.4
2.1
256.4
7.7
360.2
11.4
190.3
6.9
3,069.2

91.7

3,038.5

96.2

2,443.5

89.2

สําหรับปี 2559 และ สําหรับปี 2558 ABP3 มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารคิดเป็ นร้ อยละ 82.2 และ
ร้ อย ละ 84.8 ของรายได้ รวมตามลําดับ ซึง่ ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารที่ลดลงในช่วงที่ผา่ นมาเกิดขึ ้นเนื่องจาก
ราคาก๊ าซธรรมชาติปรับตัวลดลง ผนวกกับการควบคุมค่าใช้ จ่ายที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในกลุ่ม
บริ ษัทเดียวกันของผู้คํ ้าประกันมีการใช้ เครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้ามีเหมือนกันเป็ นส่วนใหญ่ ซึง่
สามารถใช้ อะไหล่ตา่ งๆร่วมกันได้ ทําให้ ประหยัดต้ นทุนในการสํารองอะไหล่และต้ นทุนในการซ่อมบํารุงในลักษณะ
การประหยัดต่อขนาด
สําหรับปี 2559 และปี 2558 ABP3 มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับร้ อยละ 6.9 และร้ อยละ 11.4 ของรายได้
รวมตามลําดับตามลําดับ การลดลงดังกล่าวเกิดขึ ้น เป็ นผลมาจากมีการทยอยจ่ายคืนเงินกู้ยืม
ในปี 2559 ABP3 มีภาษี จ่ายเท่ากับ 1.8 ล้ านบาท เนื่องจากรายได้ จากการซื ้อขายไฟระหว่างโรงไฟฟ้าใน
กลุม่ ไม่ได้ รับการยกเว้ นสิทธิประโยชน์ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ตามเงื่อนไขการส่งเสริ มการลงทุนในส่วนของโครงการ
โรงไฟฟ้า
กําไรสุทธิ
สําหรับงวดปี 2558 กําไรสุทธิลดลง 155.9 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 เนื่องจากการปิ ดซ่อม
บํ ารุ งรั ก ษาครั้งใหญ่ ซึ่งเป็ นไปตามแผนการซ่อ มบํ า รุ ง รั กษาตามปกติ และตามสัญ ญาให้ บริ การบํ า รุ งรั ก ษา
โรงไฟฟ้ าระยะยาว ค่า เสื่อ มราคาเพิ่ ม ขึน้ จากการปรั บ วิ ธี ก ารคํ า นวณและบัน ทึกบัญ ชี ค่า เสื่ อ มราคา เพื่ อ ให้
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สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่ได้ เกินขึ ้นจริ งจาก
เงินกู้สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
สําหรับกําไรสุทธิของ ABP3 สําหรับปี 2559 เท่ากับ 303.8 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
จํ านวน 183.22 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ในอัตราร้ อยละ 151.89 เนื่ องจาก ราคาก๊ าซธรรมชาติที่ปรั บตัวลดลง
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารลดลง และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่ได้ เกินขึ ้นจริ งจากเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
ในขณะที่กําไรสุทธิปรับปรุ ง (ไม่รวมการกําไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น) มีจํานวน
281.9 ล้ านบาท 240.6 ล้ านบาท และ 291.7 ล้ านบาท โดยคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิปรับปรุงร้ อยละ 8.4 ร้ อยละ 7.6
และ ร้ อยละ 10.6 ในปี 2557 2558 และ 2559 ตามลําดับ
ฐานะทางการเงิน
สินทรั พย์ รวม
สินทรั พย์รวมของ ABP3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 เท่ากับ 6,031.7 ล้ านบาท
5,429.0 ล้ านบาท และ 5,240.6 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยรายการหลักของสินทรัพย์หมุนเวียนได้ แก่เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น และวัสดุสํารองคงคลัง สําหรับรายการหลัก
ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนได้ แก่ ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นสุทธิของ ABP3 ส่วนใหญ่ประกอบไปด้ วยลูกหนี ้การค้ าสําหรับผู้รับซื ้อไฟฟ้า
และไอนํา้ ของ ABP3 และรายได้ ค้างรั บซึ่งมาจากลูกหนี ก้ ารค้ าที่ ABP3 ยังไม่ได้ ออกใบเรี ยกเก็บเงิน ABP3 มี
นโยบายในการให้ สินเชื่อแก่ลกู ค้ าโดยพิจารณาจากฐานะการเงินของลูกค้ า ประวัติการชําระเงิน ความถี่ในการ
สัง่ ซื ้อ และมูลค่าการสัง่ ซื ้อ โดยมีการให้ เครดิตเทอม 15-30 วันสําหรับกลุม่ ลูกค้ าภาคเอกชนและกลุม่ ลูกค้ าภาครัฐ
ABP3 มีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากับ 565.6
ล้ านบาท 422.9 ล้ านบาท และ 379.6 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยเท่ากับ 59.6 วัน 57.6 วัน
และ 53.7 วัน ตามลําดับ
เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และปี 2559 ABP3 มีเงินลงทุนชัว่ คราว จํานวน 130.0 ล้ านบาท และ 177.0
ล้ านบาท ตามลําดับ ในส่วนของปี 2557 ABP3 ไม่มีเงินลงทุนชัว่ คราวแต่อย่างใด
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปี 2558 และปี 2559 ABP3 มี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จํานวน 4,385.9
ล้ านบาท 4,172.2 ล้ านบาท และ 3,968.0ล้ านบาท ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
ตามงบการเงินรวมนั้นลดลง เนื่องมาจากการตัดค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานบัญชีโดยมีรายละเอียดที่สําคัญใน
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ของ ABP3 ย่อยมีดงั นี ้
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
โรงไฟฟ้าระบบส่งพลังไฟฟ้าและอุปกรณ์
อุปกรณ์ สํานักงาน เครื่ องตกแต่ง และ
คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ
อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง
งานระหว่างก่อสร้ าง
วัสดุสํารองคลัง
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558

2559

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

90.0
0.1
4,074.4

90.0
0.1
3,928.6

90.0
2.2
3,725.7

2.7
0.7
145.1
4,313.1

2.1
0.5
139.3
4.0
7.7
4,172.2

1.2
1.2
138.6
0.3
8.7
3,968.0

สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนสุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิของ ABP3 ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ต้ นทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตัดจ่าย สิทธิใน
การใช้ ที่ดิน สิทธิ ในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า และสิทธิ ในการให้ บริ การจากข้ อตกลงสัมปทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 2558 และ 2559 ABP3 มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน สุทธิจํานวน 323.5 ล้ านบาท 309.3 ล้ าน และ 295.0 ล้ าน
บาท ตามลําดับ
หนีส้ ินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปี 2558 และ ปี 2559
ABP3 มีหนี ้สินรวม จํานวน 4,314.3 ล้ านบาท
3,991.1 ล้ านบาท และ 3,759.1 ล้ านบาท ตามลําดับ ABP3 มีหนี ้สินรวมลดลง เนื่องจากจากการชําระคืนเงิน
กู้ยืมตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมและการลดลงของเงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึง่ เป็ นผลมาจากค่าเงินบาทที่
แข็งค่าขึ ้นในปี 2559
หนี ้สินรวมของ ABP3 ประกอบด้ วยหนี ้ไม่หมุนเวียนโดยส่วนใหญ่ ได้ แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 80-90 ของหนี ้สินรวม เจ้ าหนี ้การค้ าคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 5 ของ
หนี ้สินรวมของ ABP3 ซึง่ ทั้ง 2 รายการดังกล่าว สําหรับการดําเนินงานเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
ABP3 มีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 2.1 เท่า 2.3
เท่า และ 2.4เท่า ตามลําดับ ระยะเวลาการชําระหนี ้เฉลี่ยเท่ากับ 57.3 วัน, 42.1วัน และ 29.7 วัน ตามลําดับ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 ABP3 มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนเท่ากับ 2.5เท่า 2.8
เท่า และ 2.5เท่า ตามลําดับ ลดลงเนื่องจากการทยอยจ่ายคืนเงินกู้ยืมตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมและการเพิ่มขึ ้น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปี 2558 และปี 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นของ ABP3 มีจํานวน 1,717.4 ล้ าน
บาท 1,437.9 ล้ านบาท และ 1,481.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นตามลําดับ ซึ่งการเพิ่มขึ ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบ
การเงินเมื่อเทียบกับในช่วงที่ผา่ นมาเกิดขึ ้นเนื่องจาก กําไรสะสมจากผลการดําเนินงานที่เพิ่มขึ ้น
กระแสเงินสด
สําหรับปี 2557 ABP3 มีกระแสเงินสดที่มาจากกิจกรรมการดําเนินงานสุทธิ 547.2 ล้ านบาท ในส่วนการ
ลงทุนนั้น ABP3 มีกระแสเงินสดที่ต้องใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน เช่น จากการซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากการซื ้อ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ทําให้ ABP3 มีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนจํานวนสุทธิประมาณ 61.8 ล้ านบาท
ทั้งนี ้ ABP3 มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวนสุทธิประมาณ 412.83 ล้ านบาท ซึง่ ใช้ ไปในการชําระ
คืนเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี ้ยจากสถาบันการเงิน
สําหรับปี 2558 ABP3 มีกระแสเงินสดที่มาจากกิจกรรมการดําเนินงานสุทธิ 815.5 ล้ านบาท ในส่วนการ
ลงทุนนั ้น ABP3 มีกระแสเงินสดที่ต้องใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน เช่น จากการซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากการซื ้อ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ทําให้ ABP3 มีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนจํานวนสุทธิประมาณ 142.3 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ ABP3มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวนสุทธิประมาณ 994.3 ล้ านบาท ซึ่งใช้ ไปในการชําระ
คืนเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี ้ยจากสถาบันการเงิน
สําหรับปี 2559 ABP3 มีกระแสเงินสดที่มาจากกิจกรรมการดําเนินงานสุทธิ 762.7 ล้ านบาท ในส่วนการ
ลงทุนนั้น ABP3 มีกระแสเงินสดที่ต้องใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน เช่น จากการซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากการ
ซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ทําให้ ABP3 มีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนจํานวนสุทธิประมาณ 61.7 ล้ าน
บาท ทั้งนี ้ ABP3มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวนสุทธิประมาณ 657.7 ล้ านบาท ซึ่งใช้ ไปในการ
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี ้ยจากสถาบันการเงิน
10.2.2 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัด (ABPR1)
ABPR1 ประกอบธุรกิจด้ านการผลิตไฟฟ้าและขายไฟฟ้า และไอนํ ้า ภายใต้ โครงการรับซื ้อไฟฟ้า
จาก SPP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจํานวน 123.3 เมกะวัตต์ และกําลังการผลิต
ไอนํ ้าติดตั้งจํานวน 30.0 ตันต่อชัว่ โมง และได้ เข้ าทําสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าจํานวน 90.0 เมกะวัตต์กบั กฟผ. โดยมี
อายุสญ
ั ญา 25 ปี นับแต่วนั เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ นอกจากนี ้ ABPR1 ได้ เข้ าทําสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า จํานวน 2
ฉบับ และสัญญาซือ้ ขายไอนํ า้ อี ก 1 ฉบับ กับลูกค้ าอุตสาหกรรมในนิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ เพื่อขายไฟฟ้า
จํานวน 17.0 เมกะวัตต์ และไอนํ ้าจํานวน 14.0 ตันต่อชัว่ โมง
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รายได้
รายได้ หลักของ ABPR1 ที่ผ่านมา มาจากรายได้ ขายไฟฟ้า และไอนํ ้าให้ กบั กฟผ.และลูกค้ าอุตสาหกรรม
ซึง่ ดําเนินธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมซึ่ง ABPR1 ตั้งอยู่ ซึ่งรายได้ จากการขายสินค้ าของ ABPR1 ขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณ
ไฟฟ้า และไอนํ ้าที่ABP1ผลิตและจัดส่ง
สําหรับรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 ABPR1 มีรายได้ จากการขายเท่ากับ
2,709.8 ล้ านบาท 2,914.4 ล้ านบาท และ 2,598.9 ล้ านบาท ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงของรายได้ ดงั กล่าวจะ
แปรผันโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของราคาก๊ าซธรรมชาติ ซึ่งราคาก๊ าซธรรมชาติเป็ นส่วนหนึ่งในสูตรการ
คํานวณรายได้ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาซื ้อขายกระแสไฟฟ้า โดยในปี 2557 2558 และ 2559 ก๊ าซ
ธรรมชาติมีราคาเฉลี่ยอยุท่ ี่ 325.16 บาท/ล้ านบีทียู 300.47 บาท/ล้ านบีทียู และ 240.14 บาท/ล้ านบีทียู ตามลําดับ
ประกอบกับเนื่องจากการปิ ดซ่อมบํารุ งรักษาครั้งใหญ่ ซึ่งเป็ นไปตามแผนการซ่อมบํารุ งรักษาตามปกติ และตาม
สัญญาให้ บริ การบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าระยะยาว
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โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทสามารถแบ่ งตามประเภทการขาย ได้ ดังนี ้

การขายไฟฟ้าให้ กฟผ. จาก SPP
การขายไฟฟ้าให้ ลกู ค้ าอุตสาหกรรม
รายได้ จากการขายไอนํ ้า
อื่นๆ
รวมรายได้

รอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559
2557
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
2,336.2
85.5
2,197.6
74.8 1,865.2 71.0%
306.3
11.2
622.6
21.2
641.5 24.4%
67.3
2.5
94.2
3.2
92.2
3.5%
0.8
24.9
0.8
27.5
1.0%
21.5
100
2,939.3
100 2,626.4
100
2,731.3

รายได้ อื่นนั้นส่วนใหญ่ประกอบด้ วยรายได้ จากดอกเบี ้ยรับ และรายการอื่นๆ โดยรายได้ จากดอกเบี ้ยรับ
ประกอบไปด้ วย ดอกเบี ้ยที่ได้ มาจากเงินฝากธนาคาร ส่วนรายการอื่นๆ ประกอบไปด้ วย รายได้ จากการบริ การที่ได้
จากลูกค้ าอุตสาหกรรม เช่น การบริ การติดตั้งมิเตอร์
ABPR1 มีรายได้ และค่าใช้ จ่ายบางรายการในรู ปของเงินตราต่างประเทศ เช่น ค่าใช้ จ่ายตามสัญญา
บํ า รุ ง รั ก ษาที่ จ่ า ยเป็ นสกุล โครนาสวี เ ดน และ ค่า ใช้ จ่ า ยในการซื อ้ อะไหล่แ ละวัส ดุสํ า รองคลัง ที่ เ ป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ทําให้ ABPR1 อาจมีกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดขึ ้นจริ งเกิดจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทํารายการ กับวันที่มีการชําระ กําไร (ขาดทุน) จาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นเกิดจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทํารายการ กับวันสิ ้นงวด
ต้ นทุนขาย และกําไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุนขายและการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ก๊ าซธรรมชาติ ค่าใช้ จ่ายในการผลิต ค่าใช้ จ่ายการบํารุงรักษา
ค่าเสื่อมราคาของอาคาร โรงไฟฟ้า และอุปกรณ์ ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน และอื่นๆ
สําหรับงวดปี 2558 อัตรากําไรขั้นต้ นเท่ากับร้ อยละ 19.5 เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่ มีอัตรา
กําไรขั้นต้ นเท่ากับร้ อยละ 17.7 ของรายได้ จากการขาย เนื่องจากรายได้ จากการขายไฟฟ้าให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ ้น
สําหรับรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 ABPR1 มีรายได้ จากการขายเท่ากับ
2,709.8 ล้ านบาท 2,914.4 ล้ านบาท และ 2,598.9 ล้ านบาท ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงของรายได้ ดงั กล่าวจะ
แปรผันโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของราคาก๊ าซธรรมชาติ ซึ่งราคาก๊ าซธรรมชาติเป็ นส่วนหนึ่งในสูตรการ
คํานวณรายได้ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาซื ้อขายกระแสไฟฟ้า โดยในปี 2557 2558 และ 2559 ก๊ าซ
ธรรมชาติมีราคาเฉลี่ยอยุ่ที่ 325.16 บาท/ล้ านบีทียู 300.47 บาท/ล้ านบีทียู และ 240.14 บาท/ล้ านบีทียตู ามลําดับ
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ประกอบกับเนื่องจากการปิ ดซ่อมบํารุ งรักษาครั้งใหญ่ ซึ่งเป็ นไปตามแผนการซ่อมบํารุ งรักษาตามปกติ และตาม
สัญญาให้ บริ การบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าระยะยาว
ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ของ ABPR1 ประกอบไปด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร กําไร/ ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และ ต้ นทุนทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

รอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2558
2559
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
2,231.5
81.7 2,345.8
79.8 2,048.7
78.0
69.2
2.5
56.3
1.9
50.7
1.9
239.6
8.8
354.2
12.1 214.6
8.2
2,540.3
93.0 2,756.3
93.8 2,314.0
88.1

สําหรับปี 2559 และสําหรับปี 2558 ABPR1 มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารคิดเป็ นร้ อยละ 79.9 และ
ร้ อยละ 81.7 ของรายได้ รวมตามลําดับ ซึง่ ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมาเกิดขึ ้นเนื่องจาก
ราคาก๊ าซธรรมชาติปรับตัวลดลง ผนวกกับการควบคุมค่าใช้ จ่ายที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในกลุ่ม
บริ ษัทเดียวกันของผู้คํ ้าประกันมีการใช้ เครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้ามีเหมือนกันเป็ นส่วนใหญ่ ซึง่
สามารถใช้ อะไหล่ตา่ งๆร่วมกันได้ ทําให้ ประหยัดต้ นทุนในการสํารองอะไหล่และต้ นทุนในการซ่อมบํารุงในลักษณะ
การประหยัดต่อขนาด
สําหรับปี 2559 และปี 2558 ABPR1 มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับร้ อยละ 8.2 และร้ อยละ 12.1 ของรายได้
รวมตามลําดับ การลดลงดังกล่าวเกิดขึ ้นเนื่องจากมีการทยอยจ่ายคืนเงินกู้ยืมและกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั
ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
กําไรสุทธิ
สําหรับงวดปี 2558 กําไรสุทธิลดลง 3.9 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 เนื่องจาก บริ ษัทฯ มีการ
ปรับวิธีการคํานวณและบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคา ทําให้ ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ ้น เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้นจริ งจากเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
สําหรับกําไรสุทธิของ ABPR1 สําหรับปี 2559 เท่ากับ 318.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
จํ า นวน 131.2 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ น้ ในอัต ราร้ อยละ 70.13 เนื่ อ งจากรายได้ จ าการขายไฟฟ้ าให้ แ ก่ ลูก ค้ า
อุต สาหกรรมเพิ่ ม ขึน้ ราคาก๊ า ซธรรมชาติที่ ป รั บ ตัว ลดลง ค่า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารลดลง และกํ า ไรจากอัต รา
แลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้นจริ งจากเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
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ในขณะที่กําไรสุทธิ ปรั บปรุ ง (ไม่รวมการกํ าไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น) มีจํานวน
198.4 ล้ านบาท 311.6 ล้ านบาท และ 308.5 ล้ านบาท โดยคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิปรับปรุงร้ อยละ 7.3 ร้ อยละ
10.6 และ ร้ อยละ 11.7 ในปี 2557 2558 และ 2559 ตามลําดับ
ฐานะทางการเงิน
สินทรั พย์ รวม
สินทรัพย์รวมของ ABPR1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 เท่ากับ 5,652.2 ล้ านบาท
5,572.7 ล้ านบาท และ 5,406.8 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยรายการหลักของสินทรัพย์หมุนเวียนได้ แก่เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น และวัสดุสํารองคงคลัง สําหรับรายการหลัก
ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนได้ แก่ ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นสุทธิของ ABPR1 ส่วนใหญ่ประกอบไปด้ วยลูกหนี ้การค้ าสําหรับผู้รับซื ้อไฟฟ้า
และไอนํ ้าของ ABPR1 และรายได้ ค้างรับซึง่ มาจากลูกหนี ้การค้ าที่ ABPR1 ยังไม่ได้ ออกใบเรี ยกเก็บเงิน ABPR1 มี
นโยบายในการให้ สินเชื่อแก่ลกู ค้ าโดยพิจารณาจากฐานะการเงินของลูกค้ า ประวัติการชําระเงิน ความถี่ในการ
สัง่ ซื ้อ และมูลค่าการสัง่ ซื ้อ โดยมีการให้ เครดิตเทอม 15-30 วันสําหรับกลุม่ ลูกค้ าภาคเอกชนและกลุม่ ลูกค้ าภาครัฐ
ABPR1 มีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากับ 336.43
ล้ านบาท 434.24 ล้ านบาท และ 385.95 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยเท่ากับ 63.8 วัน 58.6
วัน และ 57.6 วัน
เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และปี 2559 ABPR1 มีเงินลงทุนชัว่ คราว จํานวน 306.0 ล้ านบาท ในส่วน
ของปี 2557 ABPR1 ไม่มีเงินลงทุนชัว่ คราวแต่อย่างใด
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปี 2558 และปี 2559 ABPR1 มี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จํานวน 4,020.1
ล้ านบาท 3,937.0 ล้ านบาท และ 3,798.9 ล้ านบาท ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สุทธิตามงบการเงินรวมนั้นลดลง เนื่องมาจากการตัดค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานบัญชี โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ
ในที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ของ ABPR1 มีดงั นี ้

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
ที่ดิน
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2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558

2559

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

50.0

50.0
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ส่วนปรับปรุงที่ดิน
โรงไฟฟ้าระบบส่งพลังไฟฟ้าและอุปกรณ์
อุปกรณ์ สํา นักงาน เครื่ องตกแต่ง และ
คอมพิวเตอร์
อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง
งานระหว่างก่อสร้ าง
วัสดุสํารองคลัง
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558

2559

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

4.3
3,850.8

4.2
3,809.9

4.0
3,662.5

0.8
4.7
13.0
0
3,923.7

0.9
5.6
63.9
2.5
3,937.0

1.0
5.4
73.5
2.5
3,798.9

สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนสุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิของ ABPR1 ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ต้ นทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตัดจ่าย สิทธิใน
การใช้ ที่ดิน สิทธิ ในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า และสิทธิ ในการให้ บริ การจากข้ อตกลงสัมปทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 2558 และ 2559 ABPR1 มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน สุทธิจํานวน 322.2 ล้ านบาท 308.7 ล้ าน และ 295.3 ล้ าน
บาท ตามลําดับ
หนีส้ ินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 ABPR1 มีหนี ้สินรวม จํานวน 4,276.4 ล้ านบาท
4,239.8 ล้ านบาท และ 4,065.9 ล้ านบาท ตามลําดับ ABPR1 มีหนี ้สินรวมลดลง เนื่องจากจากการชําระคืนเงิน
กู้ยืมตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมและการลดลงของเงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึง่ เป็ นผลมาจากค่าเงินบาทที่
แข็งค่าขึ ้นในปี 2559
หนี ้สินรวมของ ABPR1 ประกอบด้ วยหนี ้ไม่หมุนเวียนโดยส่วนใหญ่ ได้ แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 80-90 ของหนี ้สินรวม เจ้ าหนี ้การค้ าคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 5-10
ของหนี ้สินรวมของ ABPR1 ซึง่ ทั้ง 2 รายการดังกล่าว สําหรับการดําเนินงานเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
ABPR1 มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 2.8 เท่า 3.0
เท่า และ 2.9 เท่า ตามลําดับ ระยะเวลาการชําระหนี ้เฉลี่ยเท่ากับ 46.9 วัน, 52.8 วัน และ 52.6 วัน ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 ABPR1 มีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุน
เท่ากับ 2.76 เท่า 2.88 เท่า และ 2.78 เท่า ตามลําดับ ลดลงเนื่องจากการทยอยจ่ายคืนเงินกู้ยืมตามเงื่อนไข
สัญญาเงินกู้ยืมและการเพิ่มขึ ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น ของ ABPR1 มี ส่ ว นประกอบหลัก ได้ แ ก่ ทุน ที่ อ อกและเรี ย กชํ า ระแล้ ว กํ า ไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปี
2558 และปี 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นของ ABPR1 มีจํานวน 1,375.8 ล้ านบาท 1,332.9 ล้ านบาท และ 1,340.9
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นตามลําดับ ซึง่ การเพิ่มขึ ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเมื่อเทียบกับในช่วงที่ผ่านมาเกิดขึ ้น
เนื่องจาก กําไรสะสมจากผลการดําเนินงานที่เพิ่มขึ ้น
กระแสเงินสด
สําหรับปี 2557 ABPR1 มีกระแสเงินสดที่มาจากกิจกรรมการดําเนินงานสุทธิ 443.2 ล้ านบาท ในส่วน
การลงทุนนั้น ABPR1 มีกระแสเงินสดที่ต้องใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน เช่น จากการซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จาก
การซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ทําให้ ABPR1 มีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนจํานวนสุทธิประมาณ 482.3
ล้ านบาท ทั้งนี ้ ABPR1 มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวนสุทธิประมาณ 89.8 ล้ านบาท ซึ่งใช้ ไปใน
การชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี ้ยจากสถาบันการเงิน
สําหรับปี 2558 ABPR1 มีกระแสเงินสดที่มาจากกิจกรรมการดําเนินงานสุทธิ 932.1 ล้ านบาท ในส่วน
การลงทุนนั้น ABPR1 มีกระแสเงินสดที่ต้องใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน เช่น จากการซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จาก
การซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ทําให้ ABPR1 มีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนจํานวนสุทธิประมาณ 421.3
ล้ านบาท ทั้งนี ้ ABPR1 มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวนสุทธิประมาณ 691.4 ล้ านบาท ซึง่ ใช้ ไปใน
การชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี ้ยจากสถาบันการเงิน
สําหรับปี 2559 ABPR1 มีกระแสเงินสดที่มาจากกิจกรรมการดําเนินงานสุทธิ 814.2 ล้ านบาท ในส่วน
การลงทุนนั้น ABPR1 มีกระแสเงินสดที่ต้องใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน เช่น จากการซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จาก
การซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ทําให้ ABPR1 มีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนจํานวนสุทธิประมาณ 59.4
ล้ านบาท ทั้งนี ้ ABPR1 มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวนสุทธิประมาณ 654.5 ล้ านบาท ซึ่งใช้ ไป
ในการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี ้ยจากสถาบันการเงิน
10.2.3 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํากัด (ABPR2)
ABPR2 ประกอบธุรกิจด้ านการผลิตไฟฟ้าและขายไฟฟ้า และไอนํ ้า ภายใต้ โครงการรับซื ้อไฟฟ้า
จาก SPP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจํานวน 124.4 เมกะวัตต์ และกําลังการผลิต
ไอนํ ้าติดตั้งจํานวน 30.0 ตันต่อชัว่ โมง และได้ เข้ าทําสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าจํานวน 90.0 เมกะวัตต์กับ กฟผ. โดยมี
อายุสญ
ั ญาเป็ นเวลา 25 ปี นับแต่วันเปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ นอกจากนี ้ ABPR2 ยังได้ เข้ าทําสัญญาซื ้อขาย
ไฟฟ้า จํานวน 1 ฉบับ และสัญญาซื ้อขายไอนํ ้าอีก 1 ฉบับกับลูกค้ าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ เพื่อ
ขายไฟฟ้าจํานวน 24.0 เมกะวัตต์ และไอนํ ้าจํานวน 14.0 ตันต่อชัว่ โมง
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รายได้
รายได้ หลักของ ABPR2 ที่ผา่ นมา มาจากรายได้ ขายไฟฟ้า และไอนํ ้าให้ กบั กฟผ. และลูกค้ าอุตสาหกรรม
ซึ่งดําเนินธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมซึ่ง ABPR2ตั้งอยู่ ซึ่งรายได้ จากการขายสินค้ าของ ABPR2 ขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณ
ไฟฟ้า และไอนํ ้าที่ABP1ผลิตและจัดส่ง
สําหรับรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 ABPR2 มีรายได้ จากการขายเท่ากับ
2,973.1 ล้ านบาท 2,815.3 ล้ านบาท และ 2,370.7 ล้ านบาท ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงของรายได้ ดงั กล่าวจะ
แปรผันโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของราคาก๊ าซธรรมชาติ ซึง่ ราคาก๊ าซธรรมชาติเป็ นส่วนหนึ่งในสูตรการคํานวณ
รายได้ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาซื ้อขายกระแสไฟฟ้า โดยในปี 2557 2558 และ 2559 ก๊ าซธรรมชาติมีราคา
เฉลี่ยอยุ่ที่ 325.16 บาท/ล้ านบีทียู 300.47 บาท/ล้ านบีทียู และ 240.14 บาท/ล้ านบีทียูตามลําดับ ประกอบกับ
เนื่ องจากการปิ ดซ่อ มบํ ารุ งรั กษาครั้งใหญ่ ซึ่งเป็ นไปตามแผนการซ่อมบํ ารุ งรั กษาตามปกติ และตามสัญญา
ให้ บริ การบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าระยะยาว
รายได้ จากการขายไอนํา้ เท่ากับ 175.5 ล้ านบาท 140.4 ล้ านบาท และ 90.3 ล้ านบาท สําหรั บรอบปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 ตามลําดับ รายได้ การจากขายไอนํ ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
3 ปั จจัย หลัก ดังนี ้ (1) ราคาขายที่ปรับตัวลดลง ผลจากราคาก๊ าซธรรมชาติ (2) ลูกค้ ามีการปิ ดซ่อมบํารุง (3) มีการ
ทําการปิ ดซ่อมบํารุงรักษาครั้งใหญ่ในปี 2559
โครงสร้ างรายได้ ของ ABPR2 สามารถแบ่ งตามประเภทการขายได้ ดังนี ้

การขายไฟฟ้าให้ กฟผ. จาก SPP
การขายไฟฟ้าให้ ลกู ค้ าอุตสาหกรรม
รายได้ จากการขายไอนํ ้า
อื่นๆ
รวมรายได้

รอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559
2557
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
2,329.3
77.5
2,166.5
76.1 1,777.4
73.9
468.3
15.6
508.4
17.9
503.1
20.9
175.5
5.8
140.4
4.9
90.3
3.8
1.1
32.5
1.1
34.9
1.5
32.1
100.0
2,847.8
100.0 2,405.7
100.0
3,005.2

รายได้ อื่นนั้นส่วนใหญ่ประกอบด้ วยรายได้ จากดอกเบี ้ยรับ และรายการอื่นๆ โดยรายได้ จากดอกเบี ้ยรับ
ประกอบไปด้ วย ดอกเบี ้ยที่ได้ มาจากเงินฝากธนาคาร ส่วนรายการอื่นๆ ประกอบไปด้ วย รายได้ จากการบริ การที่ได้
จากลูกค้ าอุตสาหกรรม เช่น การบริ การติดตั้งมิเตอร์
ABPR2 มีรายได้ และค่าใช้ จ่ายบางรายการในรู ปของเงินตราต่างประเทศ เช่น ค่าใช้ จ่ายตามสัญญา
บํ า รุ ง รั ก ษาที่ จ่ า ยเป็ นสกุล โครนาสวี เ ดน และ ค่า ใช้ จ่ า ยในการซื อ้ อะไหล่แ ละวัส ดุสํ า รองคลัง ที่ เ ป็ นเงิ น ตรา
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ต่างประเทศ ทําให้ ABPR2 อาจมีกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดขึ ้นจริ งเกิดจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทํารายการ กับวันที่มีการชําระ กําไร (ขาดทุน) จาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นเกิดจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทํารายการ กับวันสิ ้นงวด
ต้ นทุนขาย และกําไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุนขายและการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ก๊ าซธรรมชาติ ค่าใช้ จ่ายในการผลิต ค่าใช้ จ่ายการบํารุงรักษา
ค่าเสื่อมราคาของอาคาร โรงไฟฟ้า และอุปกรณ์ ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน และอื่นๆ
สําหรับงวดปี 2558 อัตรากําไรขั้นต้ นเท่ากับร้ อยละ 18.6 ของรายได้ จากการขาย เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนที่ มีอตั รากําไรขั้นต้ นเท่ากับร้ อยละ 18.0 ของรายได้ จากการขาย เนื่องจากการปิ ดซ่อมบํารุงรักษาตาม
แผน และการปรับวิธีการคํานวณและบันทึกบัญชีของค่าเสื่อมราคา เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่
สําหรับปี 2559 ABPR2 มีกําไรขันต้
้ น 438.3 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 18.5 ของรายได้ จากการขาย ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่ ABPR2 มีกําไรขั้นต้ นเท่ากับ 524.6 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 18.6 ของรายได้ จากการ
ขาย เนื่องจากมีการปิ ดซ่อมบํารุงรักษาครั้งใหญ่ ซึง่ เป็ นไปตามแผนการซ่อมบํารุงรักษาตามปกติ และตามสัญญา
ให้ บริ การบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าระยะยาว
ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ของ ABPR2 ประกอบไปด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร กําไร/ ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ต้ นทุนทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

รอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559
2557
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
2,439.0
81.2
2,290.7
80.4 1,932.5
80.3
44.0
1.5
51.9
1.8
44.7
1.9
241.9
8.0
360.1
12.6
200.2
8.3
2,724.9

90.7

2,702.7

94.9

2,177.4

90.5

สําหรับปี 2559 และ สําหรับปี 2558 ABPR2 มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารคิดเป็ นร้ อยละ 82.2 และ
ร้ อยละ 82.2 ของรายได้ รวมตามลําดับ ซึง่ ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารที่ลดลงในช่วงที่ผา่ นมาเกิดขึ ้น เนื่องจาก
ราคาก๊ าซธรรมชาติปรับตัวลดลง ผนวกกับการควบคุมค่าใช้ จ่ายที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในกลุ่ม
บริ ษัทเดียวกันของผู้คํ ้าประกันมีการใช้ เครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้ามีเหมือนกันเป็ นส่วนใหญ่ ซึง่
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สามารถใช้ อะไหล่ตา่ งๆร่วมกันได้ ทําให้ ประหยัดต้ นทุนในการสํารองอะไหล่และต้ นทุนในการซ่อมบํารุงในลักษณะ
การประหยัดต่อขนาด
สําหรับปี 2559 และปี 2558 ABPR2 มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับร้ อยละ 8.3 และร้ อยละ 12.6 ของรายได้
รวมตามลําดับตามลําดับ การลดลงดังกล่าวเกิ ดขึน้ เนื่ องจากมี การทยอยจ่ายคืนเงินกู้ยืมและกํ าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้นจริ งจากเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
กําไรสุทธิ
สําหรับงวดปี 2558 กําไรสุทธิลดลง 138.9 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 เนื่องจาก บริ ษัทฯ มีการ
ปรับวิธีการคํานวณและบันทึกบัญชีคา่ เสื่อมราคา ทําให้ ต้องบันทึกบัญชีคา่ เสื่อมราคาเพิ่มขึ ้น เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้นจริ งจากเงินกู้สกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐฯ
สําหรับกําไรสุทธิของ ABPR2 สําหรับปี 2559 เท่ากับ 229.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
จํานวน 87.54 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 61.9 เนื่องจาก ราคาก๊ าซธรรมชาติที่ปรับตัวลดลง ค่าใช้ จ่าย
ในการบริ หารลดลง และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้นจริ งจากเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
ในขณะที่กําไรสุทธิปรับปรุง (ไม่รวมการกําไร / (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น) มีจํานวน
286.7 ล้ านบาท 269.9 ล้ านบาท และ 217.3 ล้ านบาท โดยคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิปรับปรุงร้ อยละ 9.5 ร้ อยละ 9.5
และ ร้ อยละ 9.0 ในปี 2557 2558 และ 2559 ตามลําดับ
ฐานะทางการเงิน
สินทรั พย์ รวม
สินทรัพย์รวมของ ABPR2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 เท่ากับ 5,857.0 ล้ านบาท
5,757.3 ล้ านบาท และ 5,510.6 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยรายการหลักของสินทรัพย์หมุนเวียนได้ แก่เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น และวัสดุสํารองคงคลัง สําหรับรายการหลัก
ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนได้ แก่ ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นสุทธิของ ABPR2 ส่วนใหญ่ประกอบไปด้ วยลูกหนี ้การค้ าสําหรับผู้รับซื ้อไฟฟ้า
และไอนํ ้าของ ABPR2และรายได้ ค้างรับซึ่งมาจากลูกหนี ้การค้ าที่ ABPR2 ยังไม่ได้ ออกใบเรี ยกเก็บเงิน ABPR2มี
นโยบายในการให้ สินเชื่อแก่ลกู ค้ าโดยพิจารณาจากฐานะการเงินของลูกค้ า ประวัติการชําระเงิน ความถี่ในการ
สัง่ ซื ้อ และมูลค่าการสัง่ ซื ้อ โดยมีการให้ เครดิตเทอม 15-30 วันสําหรับกลุม่ ลูกค้ าภาคเอกชนและกลุม่ ลูกค้ าภาครัฐ
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ABPR2 มีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากับ 317.5
ล้ านบาท 468.8 ล้ านบาท และ 353.9 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยเท่ากับ 56.4 วัน 63.3 วัน
และ 63.3 วัน
เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และปี 2559 ABPR2 มีเงินลงทุนชัว่ คราว จํานวน 350.00 ล้ านบาท ในส่วน
ของปี 2557 ABPR2 ไม่มีเงินลงทุนชัว่ คราวแต่อย่างใด
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปี 2558 และปี 2559 ABPR2มี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จํานวน 4,348.0
ล้ านบาท 4,141.4 ล้ านบาท และ 3,930.2 ล้ านบาท ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สุทธิตามงบการเงินรวมนั้นลดลง เนื่องมาจากการตัดค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานบัญชี โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ
ในที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ของ ABPR2 มีดงั นี ้
2557
(ล้ านบาท)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
โรงไฟฟ้าระบบส่งพลังไฟฟ้าและอุปกรณ์
อุปกรณ์ สํานักงาน เครื่ องตกแต่ง และ
คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ
อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง
งานระหว่างก่อสร้ าง
วัสดุสํารองคลัง
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
(ล้ านบาท)

2559
(ล้ านบาท)

50.0
4.6
4,110.6

50.0
4.1
3,987.8

50.0
3.6
3,782.0

3.7
0.5
94.6
4,264.0

2.8
0.3
90.3
6.1
4,141.4

2.2
0.2
86.2
6.1
3,930.2

สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนสุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิของ ABPR2 ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ต้ นทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตัดจ่าย สิทธิใน
การใช้ ที่ดิน สิทธิ ในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า และสิทธิ ในการให้ บริ การจากข้ อตกลงสัมปทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 2558 และ 2559 ABPR2 มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน สุทธิจํานวน 322.9 ล้ านบาท 309.1 ล้ าน และ 295.5 ล้ าน
บาท ตามลําดับ
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หนีส้ ินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 ABPR2 มีหนีส้ ินรวม จํานวน 4,369.8 ล้ านบาท
4,328.7 ล้ านบาท และ 4,132.9 ล้ านบาท ตามลําดับ ABPR2 มีหนี ้สินรวมลดลง เนื่องจากจากการชําระคืนเงิน
กู้ยืมตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมและการลดลงของเงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึง่ เป็ นผลมาจากค่าเงินบาทที่
แข็งค่าขึ ้นในปี 2559
หนี ้สินรวมของ ABPR2 ประกอบด้ วยหนี ้ไม่หมุนเวียนโดยส่วนใหญ่ ได้ แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 80-90 ของหนี ้สินรวม เจ้ าหนี ้การค้ าคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 5-10
ของหนี ้สินรวมของ ABPR2 ซึง่ ทั ้ง 2 รายการดังกล่าว สําหรับการดําเนินงานเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
ABPR2 มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 2.6 เท่า 2.8
เท่า และ 2.6 เท่า ตามลําดับ ระยะเวลาการชําระหนี ้เฉลี่ยเท่ากับ 41.0 วัน, 39.3 วัน และ 54.8 วัน ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 ABPR2 มีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุน
เท่ากับ 2.74 เท่า 2.76 เท่า และ 2.65 เท่า ตามลําดับ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปี 2558 และปี 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นของ ABPR2 มีจํานวน 1,487.2 ล้ าน
บาท 1,428.58 ล้ านบาท และ 1,377.7ล้ านบาท ลดลงตามลําดับ ซึง่ การลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงิน
เมื่อเทียบกับในช่วงที่ผา่ นมาเกิดขึ ้นเนื่องจากการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
กระแสเงินสด
สําหรับปี 2557 ABPR2 มีกระแสเงินสดที่มาจากกิจกรรมการดําเนินงานสุทธิ 555.9 ล้ านบาท ในส่วน
การลงทุนนั้น ABPR2 มีกระแสเงินสดที่ต้องใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน เช่น จากการซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จาก
การซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ทําให้ ABPR2 มีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนจํานวนสุทธิประมาณ 71.5
ล้ านบาท ทั้งนี ้ ABPR2 มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวนสุทธิประมาณ 237.8 ล้ านบาท ซึ่งใช้ ไป
ในการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี ้ยจากสถาบันการเงิน
สําหรับปี 2558 ABPR2 มีกระแสเงินสดที่มาจากกิจกรรมการดําเนินงานสุทธิ 846.9 ล้ านบาท ในส่วน
การลงทุนนั้น ABPR2 มีกระแสเงินสดที่ต้องใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน เช่น จากการซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จาก
การซือ้ สินทรั พย์ไม่มีตวั ตน และเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึน้ ทําให้ ABPR2 มีกระแสเงินสดจ่ายจากกิ จกรรมการ
ลงทุนจํานวนสุทธิประมาณ 356.6 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ABPR2 มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวนสุทธิ
ประมาณ 632.0 ล้ านบาท ซึง่ ใช้ ไปในการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี ้ยจากสถาบันการเงิน
สําหรับปี 2559 ABPR2 มีกระแสเงินสดที่มาจากกิจกรรมการดําเนินงานสุทธิ 824.7 ล้ านบาท ในส่วน
การลงทุนนั้น ABPR2 มีกระแสเงินสดที่ต้องใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน เช่น จากการซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จาก
การซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ทําให้ ABPR2 มีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนจํานวนสุทธิ ประมาณ 2.2
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ล้ านบาท ทั้งนี ้ ABPR2 มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวนสุทธิประมาณ 665.7 ล้ านบาท ซึ่งใช้ ไป
ในการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี ้ยจากสถาบันการเงิน
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ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นกู้
สําหรั บ
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ  ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง ที 1/2560 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2563"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ  ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง ที 1/2560 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2564"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ  ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง ที 1/2560 ชุดที 3
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2565"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ  ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง ที 1/2560 ชุดที 4
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2566"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ  ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง ที 1/2560 ชุดที 5
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ  ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง ที 1/2560 ชุดที 6
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2569"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ  ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง ที 1/2560 ชุดที 7
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2570"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ  ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง ที 1/2560 ชุดที 8
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2571"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ  ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง ที 1/2560 ชุดที 9
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2572"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ  ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง ที 1/2560 ชุดที 10
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2573"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ  ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง ที 1/2560 ชุดที 11
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2575"
บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด("ผู้ออกหุ้นกู้") มีชือภาษาอังกฤษว่า Amata B.Grimm Power
SPV1 Company Limited ทีตงสํ
ั @ านักงาน เลขที 5 ถนนกรุ งเทพกรี ฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2710-3503 - 4 มีความประสงค์ทีจะเสนอขายหุ้นกู้ในครัง@ นี @ จํานวนทังหมด
@
11 (สิบเอ็ด) ชุด ซึง มีมลู ค่ารวม
ทัง@ สิ น@ ไม่เกิ น 11,500,000,000 (หนึง หมืน หนึงพัน ห้ าร้ อยล้ าน) บาท โดยเสนอขายหุ้น กู้ชุด ที 1 จํ านวนไม่เ กิ น
1,800,000,000 (หนึงพันแปดร้ อยล้ าน) บาท หุ้นกู้ชุดที 2 จํานวนไม่เกิน 600,000,000 (หกร้ อยล้ าน) บาท หุ้นกู้ชุดที 3
จํานวนไม่เกิน 1,500,000,000 (หนึงพันห้ าร้ อยล้ าน) บาท หุ้นกู้ชุดที 4 จํานวนไม่เกิน 900,000,000 (เก้ าร้ อยล้ าน) บาท
หุ้นกู้ชุดที 5 จํานวนไม่เกิน 900,000,000 (เก้ าร้ อยล้ าน) บาท หุ้นกู้ชุดที 6 จํานวนไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึงพันล้ าน)
บาท หุ้นกู้ชุดที 7 จํานวนไม่เกิน 1,500,000,000 (หนึงพันห้ าร้ อยล้ าน) บาท หุ้นกู้ชุดที 8 จํานวนไม่เกิน 800,000,000
(แปดร้ อยล้ าน) บาท หุ้นกู้ชุดที 9 จํ านวนไม่เกิ น 1,000,000,000 (หนึงพันล้ าน) บาท หุ้นกู้ชุด ที 10 จํ านวนไม่เกิ น
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600,000,000 (หกร้ อยล้ าน) บาท และหุ้นกู้ชดุ ที 11 จํานวนไม่เกิน 900,000,000 (เก้ าร้ อยล้ าน) บาท โดยหุ้นกู้ทีเสนอขาย
ดังกล่าว ได้ รับการคํ @าประกันโดยบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ 3 จํากัด บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัด
และบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํากัด (ต่อไปในส่วนนีร@ วมเรี ยกว่า "ผู้คํา ประกัน") ตามรายละเอียดและ
เงือนไขทีระบุไว้ ในหนังสือคํ @าประกัน ทังนี
@ @ หุ้นกู้ดงั กล่าวมีลกั ษณะสําคัญตามทีระบุไว้ ข้างล่างนี @
1.

รายละเอียดของหุ้นกู้ท เี สนอขาย สรุ ปสาระสําคัญของข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ถือหุ้นกู้

คําและข้ อความที ระบุไว้ ในส่วนที 4 นี ใ@ ห้ มีความหมายเช่นเดียวกับที ได้ ให้ คํานิ ยามหรื อคําจํ ากัดความไว้ ใ น
ข้ อกําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สําหรับหุ้นกู้ทีเสนอขายในครัง@ นี @ตามเอกสารแนบ 1 ("ข้ อกําหนด
สิทธิ") เว้ นแต่จะได้ กําหนดไว้ เป็ นการเฉพาะในส่วนนี @
1.1

ลักษณะสําคัญของหุ้นกู้ท เี สนอขาย
หุ้นกู้ชุดที 1
ผู้ออกหุ้นกู้

บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด

ชือเฉพาะของหุ้นกู้

"หุ้นกู้มีผ้ ูคํ @าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง@ ที
1/2560 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563" ("หุ้นกู้ชุดที 1")

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ @าประกัน และมีผ้ ูแทนผู้ถือ
หุ้นกู้

สกุลเงิน

บาท

จํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขาย

ไม่เกิน 1,800,000 (หนึง ล้ านแปดแสน) หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทีเสนอขาย

ไม่เกิน 1,800,000,000 (หนึง พันแปดร้ อยล้ าน) บาท

มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ

1,000 (หนึง พัน) บาท

ราคาเสนอขายหน่วยละ

1,000 (หนึง พัน) บาท

อายุห้ นุ กู้

3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2560

วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2563

อัตราดอกเบี @ยหุ้นกู้

อัตราดอกเบี @ยคงทีร้อยละ 2.68 (สองจุดหกแปด) ต่อปี ตลอดอายุห้ ุนกู้ชุดที
1

501732-4-1718

ส่วนที 4 ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 2

20-40647148

ส่วนที 4 ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นกู้

หุ้นกู้ชุดที 2
ผู้ออกหุ้นกู้

บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด

ชือเฉพาะของหุ้นกู้

"หุ้นกู้มีผ้ ูคํ @าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง@ ที
1/2560 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564" ("หุ้นกู้ชุดที 2")

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ @าประกัน และมีผ้ ูแทนผู้ถือ
หุ้นกู้

สกุลเงิน

บาท

จํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขาย

ไม่เกิน 600,000 (หกแสน) หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทีเสนอขาย

ไม่เกิน 600,000,000 (หกร้ อยล้ าน) บาท

มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ

1,000 (หนึง พัน) บาท

ราคาเสนอขายหน่วยละ

1,000 (หนึง พัน) บาท

อายุห้ นุ กู้

4 (สี) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2560

วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2564

อัตราดอกเบี @ยหุ้นกู้

อัตราดอกเบี @ยคงทีร้อยละ 3.00 (สามจุดศูนย์ศนู ย์) ต่อปี ตลอดอายุห้ ุนกู้ชุด
ที 2

หุ้นกู้ชุดที 3
ผู้ออกหุ้นกู้

บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด

ชือเฉพาะของหุ้นกู้

"หุ้นกู้มีผ้ ูคํ @าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง@ ที
1/2560 ชุดที 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565" ("หุ้นกู้ชุดที 3")

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ @าประกัน และมีผ้ ูแทนผู้ถือ
หุ้นกู้

สกุลเงิน

บาท

จํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขาย

ไม่เกิน 1,500,000 (หนึง ล้ านห้ าแสน) หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทีเสนอขาย

ไม่เกิน 1,500,000,000 (หนึง พันห้ าร้ อยล้ าน) บาท

มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ

1,000 (หนึง พัน) บาท

ราคาเสนอขายหน่วยละ

1,000 (หนึง พัน) บาท

501732-4-1718

ส่วนที 4 ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 3

20-40647148

ส่วนที 4 ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นกู้

อายุห้ นุ กู้

5 (ห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2560

วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2565

อัตราดอกเบี @ยหุ้นกู้

อัตราดอกเบี @ยคงทีร้อยละ 3.25 (สามจุดสองห้ า) ต่อปี ตลอดอายุห้ ุนกู้ชุดที
3

หุ้นกู้ชุดที 4
ผู้ออกหุ้นกู้

บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด

ชือเฉพาะของหุ้นกู้

"หุ้นกู้มีผ้ ูคํ @าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง@ ที
1/2560 ชุดที 4 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566" ("หุ้นกู้ชุดที 4")

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ @าประกัน และมีผ้ ูแทนผู้ถือ
หุ้นกู้

สกุลเงิน

บาท

จํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขาย

ไม่เกิน 900,000 (เก้ าแสน) หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทีเสนอขาย

ไม่เกิน 900,000,000 (เก้ าร้ อยล้ าน) บาท

มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ

1,000 (หนึง พัน) บาท

ราคาเสนอขายหน่วยละ

1,000 (หนึง พัน) บาท

อายุห้ นุ กู้

6 (หก) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2560

วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2566

อัตราดอกเบี @ยหุ้นกู้

อัตราดอกเบี @ยคงทีร้อยละ 3.58 (สามจุดห้ าแปด) ต่อปี ตลอดอายุห้ ุนกู้ชุดที
4

หุ้นกู้ชุดที 5
ผู้ออกหุ้นกู้

บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด

ชือเฉพาะของหุ้นกู้

"หุ้นกู้มีผ้ ูคํ @าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง@ ที
1/2560 ชุดที 5 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" ("หุ้นกู้ชุดที 5")

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ @าประกัน และมีผ้ ูแทนผู้ถือ
หุ้นกู้

สกุลเงิน

บาท

501732-4-1718

ส่วนที 4 ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 4

20-40647148

ส่วนที 4 ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นกู้

จํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขาย

ไม่เกิน 900,000 (เก้ าแสน) หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทีเสนอขาย

ไม่เกิน 900,000,000 (เก้ าร้ อยล้ าน) บาท

มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ

1,000 (หนึง พัน) บาท

ราคาเสนอขายหน่วยละ

1,000 (หนึง พัน) บาท

อายุห้ นุ กู้

7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2560

วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2567

อัตราดอกเบี @ยหุ้นกู้

อัตราดอกเบี @ยคงทีร้อยละ 3.76 (สามจุดเจ็ดหก) ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้ชดุ ที 5

หุ้นกู้ชุดที 6
ผู้ออกหุ้นกู้

บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด

ชือเฉพาะของหุ้นกู้

"หุ้นกู้มีผ้ ูคํ @าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง@ ที
1/2560 ชุดที 6 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" ("หุ้นกู้ชุดที 6")

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ @าประกัน และมีผ้ ูแทนผู้ถือ
หุ้นกู้

สกุลเงิน

บาท

จํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขาย

ไม่เกิน 1,000,000 (หนึง ล้ าน) หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทีเสนอขาย

ไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึง พันล้ าน) บาท

มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ

1,000 (หนึง พัน) บาท

ราคาเสนอขายหน่วยละ

1,000 (หนึง พัน) บาท

อายุห้ นุ กู้

9 (เก้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2560

วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2569

อัตราดอกเบี @ยหุ้นกู้

อัตราดอกเบี @ยคงทีร้อยละ 4.01 (สีจดุ ศูนย์หนึง ) ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้ชดุ ที 6

หุ้นกู้ชุดที 7
ผู้ออกหุ้นกู้

บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด

ชือเฉพาะของหุ้นกู้

"หุ้นกู้มีผ้ ูคํ @าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง@ ที
1/2560 ชุดที 7 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570" ("หุ้นกู้ชุดที 7")

501732-4-1718

ส่วนที 4 ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 5

20-40647148

ส่วนที 4 ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นกู้

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ @าประกัน และมีผ้ ูแทนผู้ถือ
หุ้นกู้

สกุลเงิน

บาท

จํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขาย

ไม่เกิน 1,500,000 (หนึง ล้ านห้ าแสน) หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทีเสนอขาย

ไม่เกิน 1,500,000,000 (หนึง พันห้ าร้ อยล้ าน) บาท

มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ

1,000 (หนึง พัน) บาท

ราคาเสนอขายหน่วยละ

1,000 (หนึง พัน) บาท

อายุห้ นุ กู้

10 (สิบ) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2560

วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2570

อัตราดอกเบี @ยหุ้นกู้

อัตราดอกเบี @ยคงทีร้อยละ 4.17 (สีจดุ หนึง เจ็ด) ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้ชดุ ที 7

หุ้นกู้ชุดที 8
ผู้ออกหุ้นกู้

บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด

ชือเฉพาะของหุ้นกู้

"หุ้นกู้มีผ้ ูคํ @าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง@ ที
1/2560 ชุดที 8 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" ("หุ้นกู้ชุดที 8")

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ @าประกัน และมีผ้ ูแทนผู้ถือ
หุ้นกู้

สกุลเงิน

บาท

จํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขาย

ไม่เกิน 800,000 (แปดแสน) หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทีเสนอขาย

ไม่เกิน 800,000,000 (แปดร้ อยล้ าน) บาท

มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ

1,000 (หนึง พัน) บาท

ราคาเสนอขายหน่วยละ

1,000 (หนึง พัน) บาท

อายุห้ นุ กู้

11 (สิบเอ็ด) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2560

วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2571

อัตราดอกเบี @ยหุ้นกู้

อัตราดอกเบี @ยคงทีร้อยละ 4.33 (สีจดุ สามสาม) ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้ชดุ ที 8

หุ้นกู้ชุดที 9
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ผู้ออกหุ้นกู้

บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด

ชือเฉพาะของหุ้นกู้

"หุ้นกู้มีผ้ ูคํ @าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง@ ที
1/2560 ชุดที 9 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572" ("หุ้นกู้ชุดที 9")

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ @าประกัน และมีผ้ ูแทนผู้ถือ
หุ้นกู้

สกุลเงิน

บาท

จํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขาย

ไม่เกิน 1,000,000 (หนึง ล้ าน) หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทีเสนอขาย

ไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึง พันล้ าน) บาท

มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ

1,000 (หนึง พัน) บาท

ราคาเสนอขายหน่วยละ

1,000 (หนึง พัน) บาท

อายุห้ นุ กู้

12 (สิบสอง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2560

วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2572

อัตราดอกเบี @ยหุ้นกู้

อัตราดอกเบี @ยคงทีร้อยละ 4.35 (สีจดุ สามห้ า) ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้ชดุ ที 9

หุ้นกู้ชุดที 10
ผู้ออกหุ้นกู้

บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด

ชือเฉพาะของหุ้นกู้

"หุ้นกู้มีผ้ ูคํ @าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง@ ที
1/2560 ชุดที 10 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573" ("หุ้นกู้ชุดที 1")

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ @าประกัน และมีผ้ ูแทนผู้ถือ
หุ้นกู้

สกุลเงิน

บาท

จํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขาย

ไม่เกิน 600,000 (หกแสน) หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทีเสนอขาย

ไม่เกิน 600,000,000 (หกร้ อยล้ าน) บาท

มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ

1,000 (หนึง พัน) บาท

ราคาเสนอขายหน่วยละ

1,000 (หนึง พัน) บาท

อายุห้ นุ กู้

13 (สิบสาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2560
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วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2573

อัตราดอกเบี @ยหุ้นกู้

อัตราดอกเบี @ยคงทีร้อยละ 4.48 (สีจดุ สีแปด) ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้ชดุ ที 10

หุ้นกู้ชุดที 11
ผู้ออกหุ้นกู้

บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด

ชือเฉพาะของหุ้นกู้

"หุ้นกู้มีผ้ ูคํ @าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง@ ที
1/2560 ชุดที 11 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575" ("หุ้นกู้ชุดที 11")

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ @าประกัน และมีผ้ ูแทนผู้ถือ
หุ้นกู้

สกุลเงิน

บาท

จํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขาย

ไม่เกิน 900,000 (เก้ าแสน) หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทีเสนอขาย

ไม่เกิน 900,000,000 (เก้ าร้ อยล้ าน) บาท

มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ

1,000 (หนึง พัน) บาท

ราคาเสนอขายหน่วยละ

1,000 (หนึง พัน) บาท

อายุห้ นุ กู้

15 (สิบห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2560

วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2575

อัตราดอกเบี @ยหุ้นกู้

อัตราดอกเบี @ยคงทีร้อยละ 4.79 (สีจดุ เจ็ดเก้ า) ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้ชดุ ที 11

ทังนี
@ @ คําว่า "หุ้นกู้" ตามทีระบุไว้ ใน ส่วนที 4 นี @ ให้ หมายถึง "หุ้นกู้ชดุ ที 1" "หุ้นกู้ชดุ ที 2" "หุ้นกู้ชดุ ที 3" "หุ้นกู้ชดุ ที 4" "หุ้นกู้
ชุดที 5" "หุ้นกู้ชดุ ที 6" "หุ้นกู้ชดุ ที 7" "หุ้นกู้ชดุ ที 8" "หุ้นกู้ชดุ ที 9" "หุ้นกู้ชดุ ที 10" และ "หุ้นกู้ชดุ ที 11" (ตามแต่กรณี)
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รายละเอียดอืนๆ เกียวกับหุ้นกู้ชุดที 1 หุ้นกู้ชุดที 2 หุ้นกู้ชุดที 3 หุ้นกู้ชุดที 4 หุ้นกู้ชุดที 5 หุ้นกู้ชุดที 6
หุ้นกู้ชุดที 7 หุ้นกู้ชุดที 8 หุ้นกู้ชุดที 9 หุ้นกู้ชุดที 10 และหุ้นกู้ชุดที 11
การชําระคืนเงินต้ น

ชําระคืนเงินต้ นของหุ้นกู้ทัง@ จํานวน ในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด
ทังนี
@ @ หากวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดงั กล่าวไม่ตรงกับวันทําการ ให้ เลือน
วันชําระคืนเงินต้ นเป็ นวันทําการถัดไป

การชําระดอกเบี @ย

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระดอกเบี @ยของหุ้นกู้ทกุ ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที 21 เมษายน
และวันที 21 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด โดยชํ าระ
ดอกเบี @ยงวดแรกในวันที 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และดอกเบี @ยงวดสุดท้ ายจะ
ชําระในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ทังนี
@ @ หากวันครบกําหนดชําระ
ดอกเบี ย@ ไม่ต รงกับวันทํ าการ ให้ เ ลือนวัน ชํ าระดอกเบี ย@ ไปเป็ นวัน ทํ าการ
ถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จําต้ องชําระดอกเบี @ยหรื อเงินเพิมใดๆ สําหรั บการ
เลือนวันชําระดอกเบี @ย ยกเว้ นในกรณีของการชําระดอกเบี @ยหุ้นกู้งวดสุดท้ าย
นัน@ ให้ คํานวณดอกเบี ย@ ตามเงื อนไขในข้ อกํ าหนดสิทธิ ต่อไปจนถึง (แต่ไม่
รวม) วันทีมีการชําระเงินจริ ง

การคํานวณดอกเบี @ย

จํ านวนดอกเบี ย@ ที จ ะต้ อ งชํ า ระตามหุ้น กู้แ ต่ ล ะชุด จะคํ า นวณโดยการนํ า
(ก) ผลคูณของจํ านวนเงิ นต้ น คงค้ างของหุ้นกู้ชุดนัน@ ๆ ในแต่ละหน่วยกับ
อัตราดอกเบี @ยหุ้นกู้ชุดดังกล่าวไปคูณกับ (ข) จํานวนวันสําหรับงวดดอกเบี @ย
นัน@ หารด้ วย 365 (สามร้ อยหกสิบห้ า) ทัง@ นี @ จํ านวนดอกเบี ย@ จะกํ าหนด
ทศนิยมไม่เกินหกตําแหน่ง (ถ้ าตําแหน่งทีเจ็ดมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับห้ า
ให้ ทําการปั ดทศนิยมตําแหน่งทีหกขึ @นหนึง ตําแหน่ง)
เพือประโยชน์ ของการคํานวณดอกเบีย@ ให้ คําว่า "งวดดอกเบีย " หมายถึง
งวดแต่ละงวดเริ มตังแต่
@ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรื อวันชําระดอกเบี @ยหุ้นกู้
ของงวดดอกเบีย@ ก่อนหน้ านี @ (แล้ วแต่กรณี ) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชําระ
ดอกเบีย@ หุ้นกู้ของงวดดอกเบีย@ นัน@ หรื อวันครบกํ าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนัน@ ๆ
(แล้ วแต่กรณี)

วิธีการชําระเงินต้ นและดอกเบี @ย (ก)

501732-4-1718

วิธีการชําระดอกเบี @ย: ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระดอกเบีย@ ทีถึงกําหนดชําระ
ของหุ้นกู้ในวันชําระดอกเบี @ยหุ้นกู้ ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้ แก่ ผู้ถือ
หุ้นกู้ (ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 3.3 ของข้ อกําหนดสิทธิ)
ซึงมีชือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบี ยนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันแรกของการปิ ด
สมุด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น กู้ เ พื อ พัก การโอนหุ้น กู้ หรื อ วัน อื น ใดตามที
กําหนดไว้ เป็ นกรณีเฉพาะตามข้ อกําหนดสิทธิ (แล้ วแต่กรณี) หรื อใน
กรณีของหุ้นกู้ทีฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะชําระให้ แก่ผ้ ูถือ
หุ้นกู้ซงึ ปรากฏชืออยู่ในรายชือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์วา่ เป็ นผู้ถือ

ส่วนที 4 ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 9
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หุ้นกู้ซึงทรงสิทธิ ในหุ้นกู้ ทัง@ นี @ การชําระดอกเบีย@ ของหุ้นกู้จะกระทํา
โดย (1) การออกเช็คขี ดคร่ อมเฉพาะสัง จ่ายในนามของผู้ถื อหุ้น กู้
ลงวัน ที ต รงกับ วัน ทํ าการที ต้อ งชํ าระเงิ น ตามข้ อ กํ าหนดสิ ท ธิ โดย
นายทะเบี ย นหุ้ นกู้ จะจั ด ส่ ง เช็ ค ดัง กล่ า วล่ ว งหน้ าทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีทีสง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้
ในต่างประเทศ) ตามทีอยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ทีระบุไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นกู้ หรื อ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศ
ไทย ตามรายละเอียดทีผ้ ูถือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซือ@ หุ้นกู้หรื อที
ผู้ถื อหุ้น กู้ไ ด้ แ จ้ งให้ นายทะเบี ย นหุ้นกู้ท ราบเป็ นลายลักษณ์ อัก ษร
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทําการ ก่อนวันถึงกําหนดชําระ
เงินนันๆ
@ หรื อ (3) วิธีการอืนตามทีผ้ ูออกหุ้นกู้และนายทะเบียนได้ ตก
ลงกัน ทัง@ นี @ สําหรับการชําระดอกเบี @ยหุ้นกู้งวดสุดท้ าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่
ต้ องนําใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ยกเว้ น กรณี มีข้อ
สงสัย นายทะเบียนหุ้นกู้หรื อผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ขอตรวจสอบและขอ
เวนคืนใบหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายใดๆ ได้ และสําหรั บกรณี ของ
หุ้นกู้ทีฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าวไม่ต้องนํา
ใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่วา่ ในกรณีใดๆ เนืองจาก
ไม่มีการออกใบหุ้นกู้สําหรั บหุ้นกู้ทีศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ เป็ นผู้ถือ
หุ้นกู้แทน
(ข)
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วิธีการชํ าระเงิ นต้ น: ณ วันครบกํ าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ชําระเงินต้ นของหุ้นกู้ชุดนันๆ
@ ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้
(ผู้ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 3.3 ของข้ อกําหนดสิทธิ) ซึง มี
ชือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบี ยนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันแรกของการปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพือพักการโอนหุ้นกู้ หรื อวันอืนใดตามทีกําหนดไว้
เป็ นกรณีเฉพาะตามข้ อกําหนดสิทธิ (แล้ วแต่กรณี ) หรื อในกรณีของ
หุ้นกู้ทีฝากไว้ กับศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ จะชําระให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้ซึง
ปรากฏชืออยู่ในรายชือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์วา่ เป็ นผู้ถือหุ้นกู้ซงึ
ทรงสิ ท ธิ ใ นหุ้ นกู้ ทั ง@ นี @ การชํ า ระเงิ น ต้ น ของหุ้ นกู้ จะกระทํ า โดย
(1) การออกเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที
ตรงกั บ วั น ทํ า การที ต้ องชํ า ระเงิ น ตามข้ อกํ า หนดสิ ท ธิ โดย
นายทะเบี ย นหุ้ นกู้ จะจั ด ส่ ง เช็ ค ดัง กล่ า วล่ ว งหน้ าทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีทีสง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้
ในต่างประเทศ) ตามทีอยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ทีระบุไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือ|
หุ้นกู้ หรื อ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศ
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ไทย ตามรายละเอียดทีผ้ ูถือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซือ@ หุ้นกู้หรื อที
ผู้ถื อหุ้น กู้ไ ด้ แ จ้ งให้ นายทะเบี ย นหุ้นกู้ท ราบเป็ นลายลักษณ์ อัก ษร
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทํ าการ ก่อนวันชํ าระเงิ นนัน@ ๆ
หรื อ (3) วิธีการอืนตามทีผ้ ูออกหุ้นกู้และนายทะเบียนได้ ตกลงกัน
ทัง@ นี @ สํ า หรั บ การรั บ ชํ า ระคื น หนี เ@ งิ น ต้ น หุ้ น กู้ ผู้ถื อ หุ้ น กู้ ไ ม่ต้ อ งนํ า
ใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้ แก่นายทะเบี ยนหุ้น กู้ ยกเว้ น กรณี มีข้อสงสัย
นายทะเบียนหุ้นกู้หรื อผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ขอตรวจสอบและขอเวนคืน
ใบหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายใดๆ ได้ และสําหรั บกรณี ของหุ้นกู้ที
ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าวไม่ต้องนําใบหุ้นกู้
มาเวนคืนให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่ว่าในกรณี ใดๆ เนืองจากไม่มี
การออกใบหุ้นกู้สําหรั บหุ้นกู้ทีศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ เป็ นผู้ถือหุ้นกู้
แทน
การไถ่ถอนหุ้นกู้

เว้ นแต่กรณีทีผ้ อู อกหุ้นกู้ทําการซื @อคืนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะทําการไถ่ถอนหุ้นกู้
แต่ละชุด ในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้สําหรั บหุ้นกู้ชุดนัน@ ๆ โดยการชําระ
คืนเงินต้ นหุ้นกู้ทงหมดของหุ
ั@
้ นกู้แต่ละชุดเพียงครัง@ เดียวในวันครบกําหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้ชุดนัน@ ๆ พร้ อมทัง@ ชําระดอกเบีย@ หุ้นกู้ทีคํานวณจนถึง (แต่ไม่รวม)
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดดังกล่าวตามวิธีการที ระบุไว้ ในข้ อ 8.2 ของ
ข้ อกําหนดสิทธิ

สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอน ไม่มี
หุ้นกู้ก่อนครบกําหนด
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด

ไม่มี

การซื @อคืนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ทีจะซื @อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรื อแหล่งอืนๆ ได้ ไม่ว่าใน
ราคาเท่าใดและเวลาใดๆ เมือผู้ออกหุ้นกู้ได้ ซื @อคืนหุ้นกู้แล้ วให้ ถือว่าหนี @ตาม
หุ้นกู้ดงั กล่าวได้ ระงับลง

สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้นีเ@ ป็ นหุ้นกู้ทีมีประกัน กล่าวคือ มีผ้ ูคํา@ ประกันหนี ภ@ ายใต้ ห้ ุนกู้ทัง@ หมด
ทัง@ นี @ หุ้ น กู้ เ ป็ นหนี ข@ องผู้อ อกหุ้น กู้ซึง มี ส ถานะทางกฎหมายเท่ าเที ย มกัน
ทุกหน่วย ทัง@ นี @ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิได้ รับชําระหนี @ตามหุ้นกู้ของตน
ไม่ด้อยกว่าสิทธิ ในการได้ รับชําระหนีข@ องเจ้ าหนีส@ ามัญทีไม่มีหลักประกัน
และไม่ด้อยสิทธิ ทังในปั
@ จจุบนั และในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้ นแต่บรรดา
หนี @ทีมีกฎหมายคุ้มครองให้ ได้ รับชําระหนี @ก่อน

501732-4-1718

ส่วนที 4 ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 11

20-40647148

ส่วนที 4 ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นกู้

สถานะของการคํ @าประกันหนี @หุ้น ผู้อ อกหุ้น กู้จ ะดํ าเนิ น การให้ ผ้ ูคํ า@ ประกัน แต่ล ะรายลงนามผูก พัน ตนตาม
กู้
หนังสือคํ @าประกัน และส่งมอบต้ นฉบับของหนังสือคํ @าประกันดังกล่าวให้ แก่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะสามารถดําเนินการบังคับให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามหนังสือคํ @าประกันได้ ในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทงหมด
ั@
และโดยผลของ
หนังสือคํ @าประกัน ผู้คํ @าประกันแต่ละรายให้ การคํา@ ประกันโดยไม่มีเงือนไข
และอย่างเพิกถอนไม่ได้ ในการชําระหนีเ@ งินต้ นและดอกเบีย@ ตลอดจนหนี @
ค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าเสียหายใดๆ ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
และสัญญาแต่งตังผู
@ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมือหนี @ดังกล่าวถึงกําหนดทีพึงชําระ ไม่
ว่าจะเป็ นกรณี ทีห้ ุนกู้ถูกบังคับให้ ถึงกํ าหนดชําระก่อนวันครบกําหนดหรื อ
โดยประการอืน โดยผู้คํ @าประกันแต่ละรายจะรับผิดในหนีท@ ีคํ @าประกันอย่าง
ร่ วมกัน และแทนกัน ตามรายละเอี ย ดและเงื อ นไขที ร ะบุไ ว้ ใ นหนัง สื อ คํ า@
ประกัน ทังนี
@ @ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิได้ รับชําระหนี @จากผู้คํ @าประกันตาม
ข้ อกําหนดและเงือนไขของหนังสือคํ @าประกัน ซึง ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้ รับชําระ
หนี @ของเจ้ าหนี @สามัญทีไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ทังในปั
@ จจุบนั และใน
อนาคตของผู้คํ า@ ประกัน เว้ น แต่ บรรดาหนี ท@ ี มี กฎหมายคุ้ม ครองให้ ไ ด้ รั บ
ชําระหนี @ก่อน
การคํ @าประกันหนี @หุ้นกู้

ผู้คํ @าประกันแต่ละรายตกลงให้ การคํ @าประกันอย่างร่ วมกันและแทนกัน โดย
ไม่มีเงือนไขและอย่างเพิกถอนไม่ได้ ในการชําระหนีเ@ งินต้ น รวมจํานวนไม่
เกิ น 11,500,000,000 บาท (หนึง หมืนหนึงพันห้ าร้ อยล้ านบาท) และหนี @
ดอกเบี ย@ หุ้น กู้ ตลอดจนหนี ค@ ่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนี ย ม และค่าเสีย หายใดๆ
ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตังผู
@ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมือหนี @
ใดๆ ดังกล่าวข้ างต้ นถึงกําหนดทีพึงชําระ ไม่ว่าจะเป็ นกรณีทีห้ ุนกู้ถูกบังคับ
ให้ ถงึ กําหนดชําระก่อนวันครบกําหนดหรื อโดยประการอืน โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่
ละรายจะมีสิทธิ ได้ รับชําระหนีจ@ ากผู้คํ @าประกันตามข้ อกําหนดและเงือนไข
ของหนังสือคํ @าประกัน (ตามแบบทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ)

ผู้คํ @าประกัน

หนี @ภายใต้ ห้ นุ กู้ทงหมดได้
ั@
รับการคํ @าประกันโดย
(ก)
บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ 3 จํากัด
(ข)
บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัด
(ค)
บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํากัด
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํ ากัด
(มหาชน)

ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
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หมายถึง ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) หรื อผู้ทีได้ รับแต่งตังโดย
@
ชอบให้ ทําหน้ าทีเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
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นายทะเบียนหุ้นกู้

หมายถึง ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าทีซึง
เกียวข้ องกับงานทะเบียนหุ้นกู้ หรื อผู้ทีได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
@
ทําหน้ าทีเป็ น
นายทะเบียนหุ้นกู้แทน

การจดทะเบียนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะนํ าหุ้นกู้ทีเสนอขายในครั ง@ นี ไ@ ปขึน@ ทะเบี ยนกับสมาคมตลาด
ตราสารหนี @ไทย (The Thai Bond Market Association) และจะคงให้ ห้ ุนกู้
เป็ นหลักทรัพย์ขึ @นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี @ไทยตลอดอายุห้ นุ กู้

ตลาดรองของหุ้นกู้

ไม่มี อย่างไรก็ต าม ผู้ล งทุนอาจซื อ@ ขายหุ้นกู้ได้ ทีธ นาคารพาณิ ชย์ บริ ษัท
หลักทรัพย์ หรื อนิติบคุ คลอืนใด ทีมีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสาร
แห่งหนี @ ในกรณีทีมีความต้ องการซื @อขายหุ้นกู้ผ่านผู้มีใบอนุญาตดังกล่าว

การจัดอันดับความน่าเชือถือ
ของหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชือถือของหุ้นกู้โดยสถาบันจัด
อันดับความน่าเชือถือทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอด
อายุของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ แต่งตังให้
@ บริ ษัท ทริ สเรทติ @ง จํากัด เป็ นผู้ทําการ
จัดอันดับความน่าเชือถือของหุ้นกู้ โดยผลการจัดอันดับทีบริ ษัท ทริ สเรทติ @ง
จํากัด เผยแพร่ เมือวันที 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชือถืออยู่ในเกณฑ์ "A-" แนวโน้ ม "Stable" โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ทังนี
@ @ อันดับความน่าเชือถือนี @มิได้ จดั ขึ @นเพือเป็ น
ข้ อแนะนําให้ ผ้ ูลงทุนทําการซื @อ ขาย หรื อถือหุ้นกู้ทีเสนอขาย และอาจมีการ
เพิกถอนหรื อเปลียนแปลงโดย บริ ษัท ทริ สเรทติ @ง จํากัด ได้ ตอ่ ไป
ความหมายของผลการจัดอันดับ ปรากฏตามรายละเอียดข้ างท้ ายนี @
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สัญลักษณ์ ท กี าํ หนดในการจัดอันดับตราสารหนีร ะยะยาวสําหรั บประเทศไทย
บริ ษัท ทริ สเรทติง@ จํ ากัด หรื อ ทริ ส ใช้ สัญลักษณ์ ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตามระดับความสามารถของ
ผู้ออกตราสารหนี @ในการชําระดอกเบี @ย และคืนเงินต้ นของตราสารหนี @ระยะยาวจํานวน 8 (แปด) อันดับ โดยเริ มจาก AAA
ซึง เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึง เป็ นอันดับตําสุด แต่ละสัญลักษณ์มีความหมาย ดังนี @
AAA

:

อันดับเครดิตองค์กรหรื อตราสารหนีม@ ีความเสียงตําทีสุด ผู้ออกตราสารหนี ม@ ีความสามารถในการชําระ
ดอกเบี ย@ และคืนเงิ น ต้ นในเกณฑ์ สูงสุด และได้ รับผลกระทบน้ อยมากจากการเปลียนแปลงทางธุรกิ จ
เศรษฐกิจ และสิงแวดล้ อมอืนๆ

AA

:

องค์กรหรื อตราสารหนี @มีความเสียงตํามาก ผู้ออกตราสารหนี @มีความสามารถในการชําระดอกเบี @ยและคืน
เงินต้ นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้ รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดล้ อม
อืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอยู่ในระดับ AAA

A

:

องค์กรหรื อตราสารหนี @มีความเสียงในระดับตํา ผู้ออกตราสารหนี @มีความสามารถในการชําระดอกเบี @ยและ
คืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้ รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดล้ อม
อืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอยู่ในระดับสูงกว่า

BBB

:

องค์ กรหรื อตราสารหนี ม@ ีความเสียงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี ม@ ีความสามารถในการชํ าระ
ดอกเบี @ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ทีเพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิงแวดล้ อมอืนๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชําระหนี @อ่อนแอลงเมือเทียบกับอันดับเครดิตทีอยู่
ในระดับสูงกว่า

BB

:

องค์กรหรื อตราสารหนี @มีความเสียงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี @มีความสามารถในการชําระดอกเบี @ยและ
คืนเงินต้ นในเกณฑ์ตํากว่าระดับปานกลาง และจะได้ รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงทีรุนแรง (Adverse
changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดล้ อมอืนๆ ซึง อาจส่งผลให้ ความสามารถในการชําระหนี @อยู่ใน
เกณฑ์ทีไม่เพียงพอ

B

:

องค์กรหรื อตราสารหนี @มีความเสียงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี @มีความสามารถในการชําระดอกเบี @ย
และคืนเงิ นต้ นในเกณฑ์ ตํา และอาจจะหมดความสามารถหรื อความตัง@ ใจในการชํ าระหนี ไ@ ด้ ตามการ
เปลียนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดล้ อมอืนๆ

C

:

องค์กรหรื อตราสารหนี @มีความเสียงในการผิดนัดชาระหนี @สูงทีสดุ ผู้ออกตราสารหนี @ไม่มีความสามารถในการ
ชํ าระดอกเบี ย@ และคื น เงิ น ต้ นตามกํ าหนดอย่ างชัด เจน โดยต้ อ งอาศัย เงื อ นไขที เ อื อ@ อํ านวยทางธุ ร กิ จ
เศรษฐกิจ และสิงแวดล้ อมอืนๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหนี @ได้

D

:

องค์กรหรื อตราสารหนี @อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี @ โดยผู้ออกตราสารหนี @ไม่สามารถชําระดอกเบี @ยและคืน
เงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ: อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื องหมายบวก (+) หรื อลบ (-) ต่อท้ ายเพือจําแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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นอกจากนี @ ทริ สเรทติ @งยังกําหนด "แนวโน้ มอันดับเครดิต" (Rating Outlook) เพือสะท้ อนความเป็ นไปได้ ของการ
เปลียนแปลงอันดับเครดิต ของผู้ออกตราสารหนี @ในระยะปานกลางหรื อระยะยาว โดยทริ สเรทติ @งจะพิจารณาถึงโอกาสที
จะเกิดการเปลียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี @ทีอาจกระทบ
ต่อความสามารถในการชําระหนี @ ส่วนแนวโน้ มอันดับเครดิตของตราสารหนี @โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้ มอันดับเครดิต
ขององค์กรผู้ออกตราสารนันๆ
@ หรื อองค์กรซึง รับภาระผูกพันในการชําระหนี @ของตราสารนันๆ
@ ทังนี
@ @ แนวโน้ มอันดับเครดิต
แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่
Positive หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ @น
Stable หมายถึงอันดับเครดิตอาจไม่เปลียนแปลง
Negative หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ @น ปรับลดลง หรื อไม่เปลียนแปลง
อันดับเครดิตทุกประเภททีจดั โดยทริ สเรทติ @งเป็ นอันดับเครดิตตราสารหนี @ในสกุลเงินบาท ซึง สะท้ อนความสามารถในการ
ชําระหนี @ของผู้ออกตราสารหนี @ โดยไม่รวมความเสียงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ที ม า : บริ ษทั ทริ สเรทติ# ง จํ ากัด
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1.2

สรุ ปสาระสําคัญของข้ อกําหนดสิทธิ
หน้ าทีทีผ้ อู อกหุ้นกู้ต้องปฏิบตั ิ

ตลอดระยะเวลาที ยั ง คงมี ห นี ค@ งค้ า งภายใต้ ห้ ุ นกู้ ผู้ อ อกหุ้ นกู้ ตกลงจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี @
1. การประกอบธุรกิ จของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูค้ ํ#าประกัน
ผู้ อ อกหุ้ นกู้ จ ะดํ า เนิ น การให้ (ก) ผู้ คํ า@ ประกั น แต่ ล ะราย ใช้ ค วาม
พยายามอย่างดีในการประกอบธุรกิจให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ซึง รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) การดํารงรักษาไว้ ซงึ ใบอนุญาตใดๆ ซึง
ผู้คํ @าประกัน ได้ รับจากหน่วยงานกํากับดูแลของผู้คํ @าประกัน หรื อใช้ ใน
การประกอบธุ รกิ จ หลัก ของผู้คํ า@ ประกัน (ข) ผู้คํ า@ ประกัน แต่ละราย
บริ หารและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าในส่วนของตน ให้ เป็ นไปตามนโยบาย
และวิธีการปฏิบตั ิในการบํารุ งรักษาทีดีและเป็ นทียอมรับกันโดยทัว ไป
ของการประกอบธุรกิจของตนทีปฏิบัติอยู่ในปั จจุบนั และเป็ นไปตาม
กฎหมายทีใช้ บงั คับและเกียวข้ องโดยตรงกับธุรกิจของตน เว้ นแต่ ใน
กรณีทีการไม่ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายดังกล่าว จะไม่มี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถในการชําระหนี @
ของตน และ (ค) ผู้คํ @าประกันแต่ละรายจัดให้ มีและดํารงรักษาไว้ ซงึ การ
ประกันภัยโรงไฟฟ้าในส่วนของตนตามวงเงินประกันภัย และต่อความ
เสียงภัยทังหลายซึ
@
ง ผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันกับผู้คํ @าประกัน
ดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) จะเอาประกันภัยไว้ ตามปกติ
นอกจากนัน@ ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ตามที มี ก ารแก้ ไ ขเพิ ม เติ ม หรื อ ใช้ แทนที ) และ
กฎหมายอืนทีเกียวข้ อง รวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และคําสัง
ต่างๆ ทีออกตามกฎหมายดังกล่าว และจะปฏิบัติตามข้ อกําหนดสิทธิ
โดยเคร่ งครัดตลอดระยะเวลาทียงั คงมีหนี @คงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้
2. เงือ นไขทางการเงิ น
ผู้อ อกหุ้น กู้จ ะดํ าเนิ น การให้ ผ้ ูคํ า@ ประกัน แต่ล ะราย ดํ ารงอัต ราส่วน
"หนี @สิน" (Debt) ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Shareholders' Equity) ของ
ตน ในอัตราส่วน ไม่เกิน 3 : 1 ณ "วันคํานวณ" ใดๆ
เพือวัตถุประสงค์ของการคํานวณอัตราส่วนตามทีระบุไว้ ในข้ อ 2 นี @ ให้
คําจํากัดความตามทีระบุไว้ ในข้ อนี @ มีความหมายดังต่อไปนี @
"งบการเงิน" (Financial Statements) หมายถึง งบการเงินทีได้ รับ
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว (audited financial statements)
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ของผู้ คํ า@ ประกั น แต่ ล ะราย สํ า หรั บ "ช่ ว งระยะเวลาที เ กี ย วข้ อง"
(Relevant Period)
"ช่ วงระยะเวลาทีเกียวข้ อง" (Relevant Period) หมายถึง ช่วง
ระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนทีสิ @นสุด ณ "วันคํานวณ"
"วันคํานวณ" (Calculation Date) หมายถึง วันที 31 ธันวาคม ในแต่
ละปี
"ส่ วนของผู้ถือหุ้น" (Shareholders' Equity) หมายถึง จํานวนรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น ตามตัวเลขทีปรากฏใน "งบการเงิน"
"หนีส ิน" (Debt) หมายถึง จํานวนหนี @สินเฉพาะทีมีภาระดอกเบี @ยจ่าย
(interest bearing debt) ตามตัวเลขทีปรากฏใน "งบการเงิน"
3. การแจ้ ง และการจัด เตรี ย มเอกสารหลัก ฐานให้ แ ก่ ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้
ตรวจสอบ
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องจัดเตรี ยมและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ@ ห้ แก่ผ้ ูแทน
ผู้ ถื อ หุ้ นกู้ (เพื อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นกู้ สามารถขอดู เ อกสารดัง กล่ า วได้ ณ
สํานักงานของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันและเวลาทํ าการของผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้) ตามเวลาทีกําหนดไว้ ดังต่อไปนี @
(ก) หากมีเหตุผิดนัดใดๆ (ตามทีกําหนดในข้ อ 10.1 ของข้ อกําหนด
สิ ท ธิ ) หรื อ เหตุ ก ารณ์ ที อ าจกลายเป็ นเหตุ ผิ ด นั ด (หมายถึ ง
เหตุการณ์ ทีจะกลายเป็ นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถ
แก้ ไขเหตุการณ์ ทีเกิดขึน@ ได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในข้ อ
10.1(ก) หรื อ 10.1(ข) หรื อ 10.1(ง) ของข้ อกําหนดสิทธิ (แล้ วแต่
กรณี )) ผู้อ อกหุ้น กู้จะต้ องแจ้ ง ให้ ผ้ ูแทนผู้ถื อ หุ้น กู้ท ราบโดยไม่
ชั ก ช้ านั บ แต่ วัน ที ผ้ ู ออกหุ้ นกู้ ได้ ท ราบถึ ง เหตุ ก ารณ์ ดัง กล่ า ว
รวมทัง@ แจ้ งถึง การกระทํ าใดๆ ที ผ้ ูอ อกหุ้นกู้ไ ด้ ดํ าเนิ น การหรื อ
เสนอทีจะดําเนินการเพือแก้ ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวด้ วย
(ข) หากผู้ออกหุ้นกู้หรื อผู้คํ @าประกันรายใด ถูกฟ้องเป็ นจําเลยในศาล
หรื อถูกกล่าวหาว่าจะต้ องเป็ นฝ่ ายรับผิดตามสัญญาใดๆ ในกรณี
พิ พ าทที อ นุ ญ าโตตุล าการจะต้ อ งวิ นิ จ ฉัย (นอกเหนื อ จากข้ อ
พิพาทในศาล หรื อกระบวนการอนุญาโตตุลาการใดๆ ทีมีอยู่ใน
วันออกหุ้นกู้ หรื อทีเกิดขึน@ ภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ออก
หุ้นกู้หรื อผู้คํ @าประกันรายนันๆ
@ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับข้ อพิพาท
ดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหรื อกฎหมายทีเกียวข้ อง และ/หรื อ
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ในงบการเงินแล้ ว) โดยมูลหนี @ทีผิดนัด และ/หรื อ ทีอาจกลายเป็ น
เหตุผิดนัด (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายราย) มีจํานวนเงินรวมกัน
เกินกว่า 250,000,000 (สองร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท หรื อเงินสกุล
อืนทีมีจํานวนเทียบเท่า ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้
ทราบภายใน 7 (เจ็ ด ) วัน นับ แต่ วัน ที ผ้ ู ออกหุ้ นกู้ ได้ ท ราบถึ ง
เหตุการณ์ ดังกล่าว รวมทัง@ แจ้ งถึงการกระทําใดๆ ทีผ้ ูออกหุ้นกู้
หรื อ ผู้ คํ า@ ประกั น รายดั ง กล่ า ว ได้ ดํ า เนิ น การหรื อ เสนอที จ ะ
ดําเนินการเพือแก้ ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวด้ วย
(ค) เมื อผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ร้องขอไม่ว่าเมื อใด ผู้ออกหุ้น กู้จ ะต้ องส่ง
มอบเอกสารซึงลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจของผู้ออกหุ้นกู้
(หรื อบุค คลที ได้ รับ มอบอํานาจจากกรรมการผู้มีอํ านาจของผู้
ออกหุ้นกู้) ให้ แก่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า จากข้ อมูลที ผ้ ูออกหุ้นกู้ไ ด้
รั บทราบในขณะนัน@ ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด หรื อ
เหตุการณ์ ทีอาจกลายเป็ นเหตุผิดนัด (หมายถึงเหตุการณ์ ทีจะ
กลายเป็ นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ ไขเหตุการณ์
ที เกิ ดขึน@ ได้ ภ ายในระยะเวลาที กําหนดไว้ ในข้ อ 10.1 (ก) หรื อ
10.1(ข) หรื อ 10.1 (ง) ของข้ อกํ า หนดสิ ท ธิ (แล้ ว แต่ ก รณี ) )
เกิ ด ขึ น@ และไม่ มี ค ดี ค วามในศาลหรื อ ข้ อพิ พ าทภายใต้ ก าร
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการทีผ้ อู อกหุ้นกู้ หรื อผู้คํ @าประกันราย
ใดๆ เป็ นจํ า เลยหรื อ ผู้ ถู ก กล่ า วหา ซึง มี มูล หนี ใ@ นจํ า นวนเงิ น
รวมกันเกิ นกว่า 250,000,000 (สองร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท หรื อ
เงิ นสกุลอืนที มีจํานวนเที ยบเท่า (ยกเว้ นข้ อพิ พาทในศาล หรื อ
กระบวนการอนุญาโตตุลาการใดๆ ทีมีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรื อที
เกิดขึ @นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้หรื อผู้คํ @าประกัน
รายนั น@ ๆ ได้ เปิ ดเผยข้ อมู ล เกี ย วกั บ ข้ อพิ พ าทดั ง กล่ า วต่ อ
สาธารณะตามกฎหรื อ กฎหมายที เ กี ย วข้ อ ง และ/หรื อ ในงบ
การเงินของตนแล้ ว หรื อทีผ้ ูออกหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้
ทราบแล้ วภายใต้ ข้อกําหนดสิทธิ (ถ้ ามี))
(ง) สําเนางบการเงินประจํางวดการบัญชี ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้คํา@
ประกัน ทีมีผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็น
แล้ ว โดยจะส่งให้ โดยเร็ วทีสุดเมืองบการเงินดังกล่าวจัดทําเสร็ จ
เรี ยบร้ อย แต่ทงนี
ั @ @ ไม่เกิน 120 (หนึงร้ อยยีสิบ) วัน นับจากสิ @นสุด
รอบปี บัญชีของผู้ออกหุ้นกู้หรื อผู้คํ @าประกัน (แล้ วแต่กรณี) และ
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(จ) สํ า เนาของหลัก ฐานหรื อ เอกสารที แ สดงว่ า มี เ งิ น อยู่ ใ นบัญ ชี
ธนาคารใดๆ ของผู้คํา@ ประกัน เป็ นจํ านวนเงิ นรวมกันครบถ้ วน
ตามจํานวนทีผ้ ูคํ @าประกันมีหน้ าทีต้องชําระให้ แก่ผ้ ูออกหุ้นกู้ใน
แต่ละงวด ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเงิ นกู้ระหว่างกลุ่มบริ ษัท
เพือเป็ นการตรวจสอบว่าผู้ออกหุ้นกู้จะมีเงินทีได้ รับชําระหนี @จาก
ผู้คํ @าประกันมาเพือชําระหนีต@ ามหุ้นกู้นี @ โดยจะส่งให้ ไม่ช้ากว่า 5
(ห้ า) วันทําการ ล่วงหน้ าก่อนวันถึงกําหนดชําระหนี @หุ้นกู้ในแต่ละ
งวด
4. การเปลี ย นตัวผูแ้ ทนผูถ้ ื อหุน้ กูห้ รื อนายทะเบี ยนหุน้ กู้
หากมีกรณี ทีจะต้ องเปลียนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพือแต่งตังให้
@ เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อนาย
ทะเบี ยนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้ วแต่กรณี ) โดยเร็ วที สุดเท่าที จ ะสามารถ
กระทําได้ แต่ทงนี
ั @ @ต้ องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ทีเกิดกรณี ที
จะต้ องมีการเปลียนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้ วแต่
กรณี)
5. การนําหุน้ กูไ้ ปขึ#นทะเบี ยนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ# ทย
ผู้ออกหุ้นกู้จะนํ าหุ้นกู้ทีเสนอขายในครั ง@ นี ไ@ ปขึน@ ทะเบี ยนกับสมาคม
ตลาดตราสารหนี @ไทย (The Thai Bond Market Association) และจะ
คงให้ ห้ นุ กู้เป็ นหลักทรัพย์ขึ @นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี @ไทย
หรื อศูนย์ซื @อขายอืนใดทีได้ รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงาน
ก.ล.ต. ตลอดอายุห้ นุ กู้
6. ข้อจํ ากัดการจ่ายเงิ นปั นผล
ผู้ อ อกหุ้ น กู้ จ ะดํ า เนิ น การมิ ใ ห้ ผู้ คํ า@ ประกัน แต่ ล ะรายประกาศหรื อ
จ่ายเงินปั นผลในกรณีผ้ ูคํ @าประกันรายใดๆ ดังกล่าว ผิดนัดไม่ชําระหนี @
เงิน (Financial Indebtedness) ใดๆ ของตน เมือหนีเ@ งินดังกล่าวถึง
กํ าหนดชํ าระ และการผิ ดนัดชํ าระหนี เ@ งิ นนัน@ ๆ ยังไม่ได้ รับการแก้ ไ ข
ทังนี
@ @ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อน
7. การใช้เงิ นที ไ ด้รับจากการออกหุน้ กู้
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะนําเงินทีได้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้
เพือการดําเนินธุรกิจปกติของผู้ออกหุ้นกู้และเพือปล่อยกู้ตอ่ ให้ แก่
ผู้คํ า@ ประกัน แต่ล ะราย (ต่ อ ไปนี เ@ รี ย กเงิ น กู้ดัง กล่า วว่า "เงิ น กู้
ระหว่ า งกลุ่ ม บริ ษั ท ") โดยผู้ อ อกหุ้ น กู้ จ ะดํ า เนิ น การให้ ผ้ ู คํ า@
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ประกั น แต่ ล ะราย นํ า เงิ น กู้ ร ะหว่ า งกลุ่ ม บริ ษั ท ที ต นได้ รั บ มา
ดังกล่าวข้ างต้ น ไปใช้ เพือชํ าระคืนหนีเ@ งิ นกู้ภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้
ของตน (Loan Refinancing) ตลอดจนชําระค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ก็ตาม ทีเกียวข้ องหรื อจําเป็ นสําหรับหรื อเกียวเนือง
กับการชําระคืนหนี @เงินกู้ (Loan Refinancing) ดังกล่าวข้ างต้ น
และเพือการดําเนินธุรกิจปกติของตนเท่านัน@ และ
(ข) ผู้อ อกหุ้น กู้จ ะต้ อ งนํ าเงิ น ที ต นได้ รั บ ชํ าระคื น หนี เ@ งิ น กู้ ร ะหว่า ง
บริ ษัทในกลุ่มมาจากผู้คํ @าประกันแต่ละราย มาใช้ เพือการชําระ
คื น หนี ภ@ ายใต้ หุ้ นกู้ ให้ แก่ ผู้ ถื อ หุ้ นกู้ และเพื อ การอื น ใดอั น
เกียวเนืองกับการดําเนินธุรกิจปกติของผู้ออกหุ้นกู้ เท่านัน@
8. การจัดอันดับความน่าเชือถือของหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชือถือของหุ้นกู้ โดยสํานัก
จัดอันดับความน่าเชือถือทีได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ตลอดอายุ
หุ้ นกู้ ทั ง@ นี @ อั น ดั บ ความน่ า เชื อ ถื อ ของหุ้ นกู้ ดั ง กล่ า วอาจมี ก าร
เปลียนแปลงเมือใดก็ได้ ตลอดอายุห้ นุ กู้
9. การไม่ก่อหลักประกัน
ผู้ออกหุ้นกู้จะดําเนินการมิให้ ผ้ ูคํ @าประกันแต่ละรายจํานอง จํานํา ก่อ
หลักประกัน หรื อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินเฉพาะทีผ้ ูคํ @าประกันได้
เคยให้ ไว้ เป็ นหลักประกันสําหรั บหนีใ@ ดๆ ภายใต้ สัญญาเงินกู้ของตน
เว้ นแต่ การจํ านอง จํ านํ า ก่อหลักประกัน หรื อ ภาระผูกพันใดๆ บน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ก) เป็ นการดําเนินการอันเนืองมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติ
ของผู้คํ @าประกัน หรื อ
(ข) เป็ นการดําเนินการโดยผลของกฏหมาย หรื อ
(ค) ไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถในการชําระหนี @
ของผู้คํ @าประกันรายนัน@ หรื อ
(ง) เป็ นการดําเนินการตามทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้
10. การไม่ก่อหนี @เพิม
ผู้ออกหุ้นกู้จะดําเนินการมิให้ ผ้ คู ํ @าประกันแต่ละรายก่อหนี @เงินกู้ประเภท
มีดอกเบีย@ เป็ นจํานวนรวมกันเกินกว่า 350,000,000 (สามร้ อยห้ าสิบ
ล้ าน) บาท (จํานวนหนีด@ งั กล่าว เป็ นจํานวนจํากัดของหนี @สําหรับผู้คํ @า
501732-4-1718
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ประกันแต่ละราย มิใช่ทุกรายรวมกัน) ทังนี
@ @ จํานวนหนี @เงินกู้ประเภทมี
ดอกเบี @ยดังกล่าวข้ างต้ นมิให้ นบั รวมถึง หนี @เงินกู้ทีผ้ คู ํ @าประกันกู้ยืมจาก
ผู้ออกหุ้นกู้ หนี @ใดๆ ภายใต้ หนังสือคํ @าประกัน หนี @ใดๆ ทีก่อขึ @นระหว่างผู้
คํ @าประกัน หนี @ภายใต้ สินเชือวงเงินหมุนเวียนใดๆ และหนี @ตามสัญญา
ป้ องกั น ความเสี ย งด้ านการเงิ น หรื อ อั ต ราแลกเปลี ย นเงิ น ต่ า งๆ
(hedging transactions) ทีเข้ าทํากับสถาบันการเงิน
11. การปลดหลักประกัน
เมือผู้คํ @าประกันแต่ละรายได้ นําเงินกู้ระหว่างกลุ่มบริ ษัททีตนได้ รับมา
จากผู้อ อกหุ้นกู้ต ามข้ อ 6.7(ก) ข้ างต้ น ไปชํ าระคืน หนี เ@ งิ นกู้ภ ายใต้
สัญ ญาเงิ น กู้ ข องตน (Loan Refinancing) แล้ ว ผู้ อ อกหุ้น กู้จ ะ
ดํ า เนิ น การให้ ผ้ ู คํ า@ ประกั น แต่ ล ะรายดํ า เนิ น การปลดหลัก ประกั น
ทัง@ หมด ซึงผู้คํา@ ประกันแต่ละรายได้ ให้ ไว้ แก่เจ้ าหนี @ เพื อประกันการ
ชําระหนีภ@ ายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ให้ แล้ วเสร็ จ ภายใน 180 (หนึงร้ อยแปด
สิบ) วัน นับจากวันทีผ้ ูคํ @าประกันรายนันๆ
@ ได้ ชําระคืนหนีเ@ งินกู้ภายใต้
สัญญาเงินกู้ของตน เว้ นแต่ ในกรณีทีผ้ ูคํ @าประกันรายใด ไม่สามารถ
ดําเนินการปลดหลักประกันดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที
ระบุไว้ ข้างต้ นได้ เกิดจากสาเหตุใดๆ ซึง อยู่นอกเหนือการควบคุมหรื อ
ความรั บผิดชอบของผู้คํ @าประกันรายนัน@ ๆ โดยในกรณีดงั กล่าว ผู้ออก
หุ้ นกู้ จะดํ า เนิ น การให้ ผู้ คํ า@ ประกั น รายดั ง กล่ า วดํ า เนิ น การปลด
หลักประกันให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยโดยเร็ วทีสดุ เท่าทีจะสามารถทําได้
การผิ ด นัด และผลของการเกิ ด 1. เหตุการณ์ ก รณี ใดกรณี หนึง ดัง ต่อไปนี @ ถื อ เป็ นเหตุผิ ดนัด ("เหตุ ผิ ด
เหตุผิดนัด
นัด") ตามข้ อกําหนดสิทธิ

501732-4-1718

(ก)

หากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชําระเงินไม่ว่าเงินต้ นหรื อดอกเบีย@ ใน
วันถึงกําหนดชํ าระตามเงือนไขในข้ อกําหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี
กรณี ดงั กล่าวย่อมไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดหากการไม่ชําระเงินต้ น
หรื อดอกเบี @ยดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้ า และ/หรื อ ความ
ผิ ด พลาดที เ กี ย วกับ ระบบการโอนเงิ น ซึ ง อยู่ น อกเหนื อ การ
ควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีเงินเพียงพอทีจะชําระ
เงินต้ นหรื อดอกเบี @ยเมือถึงกําหนดชําระ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ ชําระ
เงินต้ นหรื อดอกเบี @ยดังกล่าวแล้ วภายใน 3 (สาม) วันทําการนับ
จากวันครบกําหนดชําระหนี @นันๆ
@ หรื อ

(ข)

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิ บัติตามข้ อกํ าหนดสิทธิ ในข้ ออืนๆ (นอกจาก
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การผิ ดนัดไม่ชําระเงิ นตามข้ อ 10.1 (ก) ของข้ อกํ าหนดสิทธิ )
และเหตุ ผิ ด เงื อ นไขเช่ น นั น@ ยั ง คงมี อ ยู่ อ ย่ า งต่ อ เนื อ งเป็ น
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันทีได้ มีการส่งหนังสือแจ้ ง
ให้ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้แก้ ไขการไม่ปฏิ บัติ ตามเงื อนไขดัง กล่าว ไปยัง
สํานักงานใหญ่ ของผู้ออกหุ้นกู้แล้ ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อ
ผู้ถื อ หุ้น กู้ (ไม่ว่ ารายเดี ย วหรื อ หลายรายรวมกัน ) ที ถื อ หุ้น กู้
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยีสิบห้ า) ของหุ้นกู้ทียังมิได้ ทํา
การไถ่ถอนทังหมด
@
หรื อ

501732-4-1718

(ค)

เมือผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้คํ @าประกัน ไม่ว่ารายใดรายหนึง ผิด
นัดชําระหนี @เงิน (Financial Indebtedness) ใดๆ ของตน (ไม่
ว่ามูลหนีร@ ายเดียวหรื อหลายราย) เป็ นจํ านวนเงินรวมกันเกิ น
กว่า 250,000,000 (สองร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท หรื อเงินสกุลอืน
ทีมีจํานวนเทียบเท่าจากการที (1) ผู้ออกหุ้นกู้หรื อผู้คํ @าประกัน
ไม่ว่ารายใดรายหนึงดังกล่าว ไม่ชําระหนี เ@ งิ นของตนดังกล่าว
ข้ างต้ น ภายในกํ าหนดชํ าระหนี เ@ ดิ ม หรื อ ภายในระยะเวลาที
เจ้ าหนี @ขยายให้ หรื อ (2) หนี @เงินของตนดังกล่าวถูกเจ้ าหนี @เรี ยก
ให้ ชําระคืนก่อนกําหนดเพราะเหตุผิดนัดตามสิทธิ ของเจ้ าหนี @
ภายใต้ สญ
ั ญาทีเกียวข้ อง หรื อ

(ง)

มีการเริ มดําเนินการเพือขอฟื น@ ฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ และ/
หรื อ ผู้คํ @าประกันรายใดๆ หรื อเพือขอให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้ และ/หรื อ
ผู้คํ @าประกันรายใดๆ ล้ มละลายภายใต้ กฎหมายทีเกียวข้ องใดๆ
และการเริ มดําเนินการใดๆ เพือขอฟื น@ ฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้
และ/หรื อ ผู้คํ @าประกันรายใดๆ หรื อเพือขอให้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ/
หรื อ ผู้คํ @าประกันรายใดๆ ตกเป็ นบุคคลล้ มละลายดังกล่าว มิได้
ถูกยกเลิก หรื อเพิกถอน หรื อทําให้ หมดสิ @นไปภายใน 90 (เก้ า
สิบ) วัน นับจากวันทีมีการเริ มดําเนินการนันๆ
@ หรื อกรณีมีคําสัง
หรื อมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้ เลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้
และ/หรื อ ของผู้คํา@ ประกันรายใดๆ หรื อผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ
ผู้คํ @าประกันรายใดๆ ตกเป็ นผู้มีหนี @สินล้ นพ้ นตัวตามทีกฎหมาย
กําหนด หรื อมีการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ และ/
หรื อ ผู้คํ @าประกันรายใดๆ ตามคําพิพากษาหรื อคําสัง โดยชอบ
ด้ วยกฎหมาย หรื อ
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(จ)

ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้คํ @าประกันไม่วา่ รายใดๆ ถูกคําพิพากษา
ถึงทีสุดหรื อคําชีข@ าดของอนุญาโตตุลาการถึงทีสดุ ให้ ชําระเงิน
ครัง@ เดียวหรื อหลายครัง@ รวมกันเกินกว่า 250,000,000 (สองร้ อย
ห้ าสิบล้ าน) บาท หรื อเงินสกุลอืนทีมีจํานวนเทียบเท่า ซึง ผู้ออก
หุ้นกู้ (1) ไม่สามารถแสดงให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรื อผู้แทนผู้ถือ
หุ้น กู้เ ห็ น ได้ ว่า คํ าพิ พ ากษาถึง ที สุด หรื อ คํ าชี ข@ าดถึงที สุด ของ
อนุญาโตตุลาการนัน@ ไม่กระทบต่อความสามารถในการชํ าระ
หนี ต@ ามหุ้นกู้ข องผู้ออกหุ้นกู้ หรื อ (2) มิ ไ ด้ ชํ าระเงิ น ดังกล่าว
ภายในระยะเวลาและเงือนไขทีกําหนดตามคําพิพากษาถึงทีสดุ
หรื อคําชี @ขาดถึงทีสดุ ของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว

2. เมือเกิดเหตุผิดนัดกรณี ใดกรณี หนึงตามข้ อ 10.1 ของข้ อกําหนดสิทธิ
และเหตุผิดนัดดังกล่าวยังคงดําเนินอยู่ หาก
(ก)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรื อ

(ข)

เมือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้
(ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) ซึงถื อหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 25 (ยีสิบห้ า) ของหุ้นกู้ทียงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมด
@
หรื อ

(ค)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 11 ของ
ข้ อกําหนดสิทธิ หรื อ

(ง)

เป็ นกรณีตามข้ อ 10.1(ง) ของข้ อกําหนดสิทธิ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องมีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้คํ @าประกัน
ถึงเหตุผิดนัดทีเกิดขึน@ ดังกล่าวซึงส่งผลให้ หนี ห@ ้ ุนกู้ทัง@ หมดเป็ นอันถึง
กําหนดชําระโดยพลัน และแจ้ งให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้ทําการชําระเงินต้ นพร้ อม
ด้ วยดอกเบี @ยตามหุ้นกู้ทีคํานวณจนถึงขณะนัน@ ซึง ถือเป็ นอันถึงกําหนด
ชํ าระโดยพลันให้ แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ทัน ที ทัง@ นี @ การที ผ้ ูออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่
ชํ า ระเงิ น ไม่ ว่ า จํ า นวนใดๆ ให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นกู้ รายใด หากไม่ ป รากฏ
ข้ อเท็จจริ งโดยชัดแจ้ งหรื อมีการพิสูจน์ ให้ เห็นชัดแจ้ งเป็ นประการอืน
ให้ ถือไว้ ก่อนว่าได้ มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนันเกิ
@ ดขึ @นกับหุ้นกู้ทงหมด
ั@
ทัง@ นี @ หากผู้ออกหุ้นกู้ยังไม่ชําระหนี ห@ ้ ุนกู้ดังกล่าวตามที กําหนดไว้ ใน
หนังสือแจ้ งเหตุผิดนัดที ระบุไว้ ในวรรคข้ างต้ น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงจะ
สามารถส่งหนังสือ แจ้ งไปยังผู้คํา@ ประกันแต่ละรายให้ ชําระหนี ห@ ้ ุน กู้
ตามที ตนเข้ าคํา@ ประกันไว้ ตามรายละเอีย ดและเงื อนไขที ร ะบุไ ว้ ใ น
หนังสือคํ @าประกัน
501732-4-1718
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3. เมือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ มีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้คํ @าประกัน
ตามข้ อ 10.2 ของข้ อกําหนดสิทธิแล้ ว
(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องดําเนินการให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้และผู้คํ @าประกัน
ชํ าระหนี ท@ ี ค้ า งชํ าระอยู่ต ามหุ้น กู้ทัง@ หมดโดยเร็ ว ที สุด เท่ าที จ ะ
สามารถกระทําได้ ซึงรวมถึงการฟ้องร้ องบังคับคดีเอากับผู้ออก
หุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทําได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย
(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิ ฟ้องร้ องบังคับชําระหนีต@ ามหุ้นกู้ที
ค้ างชําระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้คํ @าประกัน ได้ ด้วย
ตนเองก็ตอ่ เมือหลังจาก 14 (สิบสี) วันนับจากวันทีผ้ ูแทนผู้ถือหุ้น
กู้ได้ มีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้คํ @าประกัน ตามข้ อ 10.2
ของข้ อกํ า หนดสิ ท ธิ แ ล้ ว และผู้ แทนผู้ ถื อ หุ้ นกู้ ยั ง มิ ไ ด้ เริ ม
ดําเนิ นการใดๆ เพื อทํ าการฟ้องร้ องผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้คํ า@
ประกัน ให้ ชําระหนี @ทีค้างชําระ
การแก้ ไขเพิมเติมข้ อกําหนดสิทธิ 1. การแก้ ไขเพิ มเติมข้ อกําหนดสิทธิ นอกจากกรณี ตามข้ อ 3.2 (ข) และ
ตามข้ อ 12.2 (ข) (1) (2) หรื อ (3) ของข้ อกําหนดสิทธิ ต้องได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ดี ในกรณี มี
การแก้ ไขเพิมเติมข้ อกําหนดสิทธิ (ซึง รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) การ
ขยายระยะเวลาในการชําระหนี @ หรื อเงือนไขการชําระเงินใดๆ ภายใต้
ข้ อกําหนดสิทธิ) อันอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อภาระหน้ าที
หรื อ สิ ท ธิ ใ ดๆ ของผู้คํ า@ ประกัน ภายใต้ ห นัง สื อ คํ า@ ประกัน การแก้ ไ ข
เพิ ม เติ ม ดัง กล่ า วจะต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมเป็ นหนัง สื อ จากผู้ คํ า@
ประกัน ด้ วย ทัง@ นี @ ไม่ว่าในกรณี ใ ดๆ หากมี การฝ่ าฝื นแก้ ไ ขเพิ ม เติ ม
ข้ อกํ า หนดสิ ท ธิ ใ นข้ อที อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบในทางลบต่ อ
ภาระหน้ าทีหรื อสิทธิ ใดๆ ของผู้คํ @าประกันดังกล่าวข้ างต้ น โดยทีผ้ ูคํ @า
ประกันมิได้ ตกลงยินยอมด้ วย ให้ ถือว่าการแก้ ไขดังกล่าวไม่มีผลบังคับ
และผู้คํ @าประกันจะมีความรั บผิดชอบตามข้ อกํ าหนดสิทธิ เดิมก่อนมี
การแก้ ไขดังกล่าวข้ างต้ นเท่านัน@
2. ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะจั ด ส่ ง ข้ อกํ า หนดสิ ท ธิ ที มี ก ารแก้ ไขเพิ ม เติ ม ให้ แก่
นายทะเบียนหุ้นกู้และสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้ า) วัน นับแต่
วันทีมีการแก้ ไขเพิมเติมข้ อกําหนดสิทธิ และจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้
เมือได้ รับการร้ องขอ
กฎหมายทีใช้ บงั คับ

501732-4-1718

ข้ อกําหนดสิทธิอยู่ภายใต้ บงั คับของกฎหมายไทย
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1.3

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาแต่ งตัง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ชือสัญญา

สัญญาแต่งตังผู
@ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้

คูส่ ญ
ั ญา

บริ ษัท อมตะ บี .กริ ม เพาเวอร์ เอสพี วี1 จํ ากัด และ ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) ("ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้")

วันทีมีผลใช้ บงั คับ

วันทีออกหุ้นกู้เป็ นต้ นไป

วัตถุประสงค์

ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ทีจะแต่งตังให้
@ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทําหน้ าทีเป็ น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สําหรับหุ้นกู้รวมทัง@ 11 ชุด และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความ
ประสงค์ทีจะรับแต่งตังในการเป็
@
นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอํานาจ หน้ าที
และความรับผิดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง@
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สาระสําคัญ

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอํานาจ หน้ าที และความรั บผิดชอบ
ตามที กํ าหนดไว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง@ ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ ข้ อ กํ าหนดสิ ท ธิ
หนังสือคํา@ ประกัน เอกสารที เกี ยวข้ องกับหุ้นกู้อืนๆ พระราชบัญญัติ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที มีการแก้ ไข
เพิมเติม) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 9/2552 และ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 37/2552 และกฎหมาย
ระเบี ยบ ประกาศ ข้ อบังคับ หรื อคําสังต่างๆ ของสํานัก งาน ก.ล.ต.
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พย์ และตลาดหลั ก ทรั พย์ และ
คณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุน หน่วยงานหรื อ องค์ ก รใดๆ ของทาง
ราชการทีเกียวข้ องตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
@ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้

ค่าตอบแทน

ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้จ ะได้ รับ ค่าตอบแทนในการรั บ ดํ าเนิ น การในฐานะ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
@ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้

การสิ @นสุดของสัญญา

1.

สัญญาแต่งตังผู
@ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้จะสิ @นสุดลงทันที (ก) เมือผู้ออก
หุ้นกู้ได้ ทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง@ หมดโดยการชําระหนี ด@ อกเบี ย@
เงิ น ต้ น และหนี อ@ ื น ใด (ถ้ ามี ) ตามหุ้ นกู้ ทั ง@ หมดทุ ก ชุ ด จน
ครบถ้ วนแล้ ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้ วนตามข้ อกําหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตัง@
ผู้แทนผู้ถื อหุ้นกู้แ ล้ ว หรื อ (ข) เมื อผู้อ อกหุ้นกู้ได้ ซื อ@ คืน หุ้น กู้
ทังหมด
@
โดยผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ ยกเลิกหุ้นกู้
ทังหมดนั
@
นแล้
@ ว หรื อ (ค) เมือหนี @ตามหุ้นกู้ทงหมดระงั
ั@
บสิ @นไป
ไม่วา่ โดยสาเหตุใด

2.

ภายใต้ เงือนไขทีระบุไว้ ในข้ อ 7 ของสัญญาแต่งตังผู
@ ้ แทนผู้ถือ

501732-4-1718
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หุ้ นกู้ ให้ สั ญ ญาดั ง กล่ า วสิ น@ สุ ด ลงเมื อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใ ด
เหตุการณ์หนึง ดังต่อไปนี @

กฎหมายทีใช้ บงั คับ

501732-4-1718

(ก)

เมื อ ผู้ แทนผู้ ถื อ หุ้ น กู้ ข าดคุ ณ สมบัติ ใ นการปฏิ บั ติ
หน้ าทีเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถแก้ ไขการ
ขาดคุณสมบัติภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที
ขาดคุณสมบัตินนั @

(ข)

เมือทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้ เปลียนตัวผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ เนืองจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าทีไม่
เหมาะสมหรื อ บกพร่ อ งต่ อ หน้ าที ทั ง@ นี @ ตาม
รายละเอียดและเงือนไขทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ

(ค)

เมือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าทีฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้ อกําหนดหรื อเงือนไขของสัญญาแต่งตังผู
@ ้ แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ ข้ อกําหนดสิทธิ หนังสือคํ @าประกัน เอกสาร
ทีเกียวกับหุ้นกู้อืนๆ และ/หรื อ กฎหมายทีเกียวข้ อง
และการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดหรื อ
เงือนไขนัน@ ยังคงไม่ได้ รับการแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายใน
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันทีผ้ ูออกหุ้นกู้
ได้ มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทําการแก้ ไข

(ง)

เมือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็ นผู้มีหนีส@ ินล้ นพ้ นตัว หรื อ
ถูกพิ ทักษ์ ทรั พย์ หรื อถูกเจ้ าพนักงานยึดหรื ออายัด
ทรั พย์ ตามกฎหมายล้ มละลาย หรื อร้ องขอหรื อถูก
ร้ องขอให้ มีการฟื @นฟูกิจการตามกฎหมายล้ มละลาย
หรื อ กระทํ า การใด ๆ อั น จะเป็ นเหตุ ใ ห้ ถู ก ฟ้ อง
ล้ มละลาย ถูกพิ ทัก ษ์ ท รั พ ย์ หรื อยื นคํ าร้ องขอให้ มี
การฟื น@ ฟูกิจการ

(จ)

เมื อ คู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ประสงค์ จ ะบอกเลิ ก
สัญญาแต่งตังผู
@ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ และได้ ทําหนังสือแจ้ ง
ให้ คู่สัญ ญาอี ก ฝ่ ายทราบล่วงหน้ าไม่ น้ อ ยกว่ า 60
(หกสิบ) วัน

สัญญาแต่งตังผู
@ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้อยู่ภายใต้ บงั คับของกฎหมายไทย
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1.4

สรุ ปสาระสําคัญของหนังสือคํา ประกัน
หนังสือคํา ประกันออกโดยบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จํากัด บริษัท อมตะ บี.กริม (ระยอง 1)
จํากัด และบริษัท อมตะ บี.กริม (ระยอง 2) จํากัด
ผู้คํ @าประกัน:
(ก)
บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ 3 จํากัด
(ข)
บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัด และ
(ค)
บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํากัด
("ผู้คาํ  ประกัน")
ลักษณะการคํ @าประกัน:
ผู้คํ @าประกันตกลงคํ @าประกันอย่างปราศจากเงือนไขและเพิกถอนมิได้ ใน
ฐานะเดียวกับลูกหนี @ชันต้
@ นอย่างร่ วมกันและแทนกัน สําหรับหนี @เงินต้ น
ของหุ้นกู้ จํานวนไม่ เกิน 11,500,000,000 บาท (หนึงหมืนหนึงพัน
ห้ าร้ อยล้ านบาท) และดอกเบี @ยภายใต้ ห้ ุนกู้รวมทัง@ 11 ชุดตามทีระบุ
ไว้ ในส่วนนี @ ตลอดจนหนี @ค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าเสียหายใดๆ
ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตังผู
@ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
ข้ อจํากัดของสิทธิเรี ยกร้ องของผู้
คํ @าประกัน:

การชําระเงินภายใต้ หนังสือคํ @า
ประกัน:

กฎหมายทีใช้ บงั คับ:

ผู้ คํ า@ ประกั น ตกลงว่ า ตราบเท่ า ที ห นี ใ@ ดๆ ทั ง@ หมดภายใต้ หุ้ นกู้
ข้ อกํ าหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตัง@ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ยังคงมิได้ รับการ
ชําระอย่างถูกต้ องครบถ้ วน ผู้คํ @าประกันจะไม่ใช้ สิทธิเรี ยกร้ องใดๆ ต่อผู้
ออกหุ้นกู้ เพือเรี ยกคืนเงินจํานวนใดๆ ทีผ้ คู ํ @าประกันได้ ชําระไปแล้ วตาม
หนังสือคํ @าประกัน
ผู้คํ @าประกันตกลงจะชําระหนี @ทังหมดภายใต้
@
หนังสือคํ @าประกันให้ แก่ ผู้
ถือหุ้นกู้หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมือได้ รับหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ูคํ @าประกันชําระ
หนี ค@ ํา@ ประกันตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
โดยจะชํ า ระเป็ นสกุ ล เงิ น "บาท" โดยไม่ มี ก ารหั ก กลบลบหนี @ หั ก
ค่าใช้ จ่าย ค่าภาษี หรื อเงินใดๆ
หนังสือคํ @าประกันอยู่ภายใต้ บงั คับของกฎหมายไทย

ทังนี
@ @ สําหรับรายละเอียดของข้ อกําหนดและเงือนไขของหนังสือคํ @าประกัน โปรดดูแบบของหนังสือคํ @าประกัน ตามเอกสาร
แนบ 3 ของข้ อกําหนดสิทธิทีระบุไว้ ในเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี @
2.

ข้ อจํากัดการโอนของหุ้นกู้ท เี สนอขาย
เนืองจากหุ้นกู้ทีออกและเสนอขายในครัง@ นี @ เป็ นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนราย
ใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 9/2552 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอ
ขายตราสารหนีท@ ีออกใหม่ ฉบับลงวันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามทีมีการแก้ ไขเพิมเติมหรื อใช้ แทนที) และ
ตามรายละเอียดและเงือนไขทีระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี @ โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้ จดข้ อจํากัดการโอนไว้ กับสํานักงาน
ก.ล.ต. ให้ จํากัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุม่ "ผู้ลงทุนสถาบัน" และ/หรื อ "ผู้ลงทุนรายใหญ่ " ตามคํานิยามที
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กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที กจ. 5/2552 เรื อง การกําหนดบท
นิยามในประกาศเกี ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนีท@ ุกประเภท ฉบับลงวันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2552
(ตามที มี ก ารแก้ ไขเพิ ม เติ ม หรื อ ใช้ แทนที ) และตามคํ า นิ ย ามที ร ะบุ ไ ว้ ในข้ อ 4 และข้ อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที กจ. 4/2560 เรื อง การกําหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน
และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามทีมีการแก้ ไขเพิมเติมหรื อใช้ แทนที) เท่านัน@
ดังนัน@ ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่วา่ ในทอดใดๆ ให้ แก่ บุคคลอืน
ทีมิใช่ผ้ ลู งทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ดงั กล่าวข้ างต้ น เว้ นแต่ เป็ นการโอนทางมรดก
3.

การจอง การจัดจําหน่ าย และการจัดสรรหุ้นกู้

3.1

วิธีการเสนอขายหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้มีวตั ถุประสงค์ทีจะเสนอขายหุ้นกู้ในครั ง@ นีผ@ ่านทางผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้
เฉพาะแก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ตามคํานิยามทีระบุไว้ ข้างล่างนี @) ตามวิธีการ เงือนไข และ
รายละเอียดทีระบุไว้ ในส่วนนี @ ทังนี
@ @ การเสนอขายหุ้นกู้ในครัง@ นี @จัดเป็ นการเสนอขายหุ้นกู้ทีออกใหม่ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 9/2552 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนีท@ ี
ออกใหม่ ฉบับลงวันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามทีมีการแก้ ไขเพิมเติมหรื อใช้ แทนที)
เพือประโยชน์ของส่วนนี @
"ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง ผู้ลงทุนแต่ละประเภทดังต่อไปนี @
(1)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

(2)

ธนาคารพาณิชย์

(3)

ธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
@ @น

(4)

บริ ษัทเงินทุน

(5)

บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์

(6)

บริ ษัทหลักทรัพย์

(7)

บริ ษัทประกันวินาศภัย

(8)

บริ ษัทประกันชีวิต

(9)

กองทุนรวม

(10) กองทุนส่วนบุคคลซึง บริ ษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรื อ
ผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรื อ (11) ถึง (24)
(11) กองทุนสํารองเลี @ยงชีพ
(12) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
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(13) กองทุนประกันสังคม
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ
(15) กองทุนเพือการฟื น@ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื @อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื @อขายล่วงหน้ า
(17) ผู้ประกอบธุรกิจการซื @อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยการซื @อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า
(18) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(19) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
(20) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(21) นิติบคุ คลประเภทบรรษัท
(22) นิติบคุ คลซึง มีผ้ ลู งทุนตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 75 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียง
ทังหมด
@
(23) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22)
(24) ผู้จดั การกองทุน หรื อผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื @อขายล่วงหน้ า ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
"ผู้ลงทุนรายใหญ่ พเิ ศษ" หมายถึง
(1)

(2)

นิติบคุ คลทีมีลกั ษณะใดลักษณะหนึง ดังนี @
(ก)

มีสว่ นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ วตังแต่
@ 200 ล้ านบาทขึ @นไป

(ข)

มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื @อขายล่วงหน้ าตังแต่
@ 40 ล้ านบาทขึ @นไป หรื อในกรณี
ทีนบั รวมเงินฝากแล้ วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตังแต่
@ 80 ล้ านบาทขึ @นไป ทังนี
@ @ ให้ พิจารณา
ตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว

บุคคลธรรมดาซึง นับรวมกับคูส่ มรสแล้ วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึง ดังนี @
(ก)

มีสินทรัพย์สทุ ธิตงแต่
ั @ 70 ล้ านบาทขึ @นไป ทังนี
@ @ สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นบั รวมมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
ซึง ใช้ เป็ นทีพกั อาศัยประจําของบุคคลนัน@

(ข)

มีรายได้ ตอ่ ปี ตังแต่
@ 10 ล้ านบาทขึ @นไป หรื อในกรณีทีไม่นบั รวมกับคู่สมรสแล้ ว มีรายได้ ต่อปี ตังแต่
@
7 ล้ านบาทขึ @นไป

(ค)

มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื @อขายล่วงหน้ าตังแต่
@ 25 ล้ านบาทขึ @นไป หรื อในกรณี
ทีนบั รวมเงินฝากแล้ วมีเงินลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวตังแต่
@ 50 ล้ านบาทขึ @นไป

ทังนี
@ @ บุคคลธรรมดาดังกล่าวข้ างต้ นไม่รวมถึงผู้เยาว์
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"ผู้ลงทุนรายใหญ่ " หมายถึง ผู้ลงทุนซึง มีลกั ษณะดังต่อไปนี @ แต่มิใช่ผ้ ลู งทุนสถาบัน
(1)

(2)

3.2

นิติบคุ คลทีมีลกั ษณะใดลักษณะหนึง ดังนี @
(ก) มี ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น ตามงบการเงิ น ปี ล่ า สุด ที ผ้ ู ส อบบัญ ชี ต รวจสอบแล้ ว ตัง@ แต่ 100 ล้ า นบาท
ขึ @นไป
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื @อขายล่วงหน้ าตังแต่
@ 20 ล้ านบาทขึ @นไป หรื อในกรณี
ทีนบั รวมเงินฝากแล้ วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตังแต่
@ 40 ล้ านบาทขึ @นไป ทังนี
@ @ ให้ พิจารณา
ตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว
บุคคลธรรมดาซึง นับรวมกับคูส่ มรสแล้ วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึง ดังนี @
(ก) มีสินทรัพย์สทุ ธิตงแต่
ั @ 50 ล้ านบาทขึ @นไป ทังนี
@ @ สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นบั รวมมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
ซึง ใช้ เป็ นทีพกั อาศัยประจําของบุคคลนัน@
(ข) มีรายได้ ตอ่ ปี ตังแต่
@ 4 ล้ านบาทขึ @นไป
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื @อขายล่วงหน้ าตังแต่
@ 10 ล้ านบาทขึ @นไป หรื อในกรณี
ทีนบั รวมเงินฝากแล้ วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตังแต่
@ 20 ล้ านบาทขึ @นไป
ทังนี
@ @ บุคคลธรรมดาดังกล่าวข้ างต้ นไม่รวมถึงผู้เยาว์

ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายหุ้นกู้
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่
44 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330
สถานทีติดต่อ
44 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-626-7000
โทรสาร 02-657-3333

3.3

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่
เลขที 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900
สถานทีติดต่อ
เลขที 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร10900
โทรศัพท์ 02-544-5740

เงือนไขและค่ าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหุ้นกู้
เงื อ นไขในการจัดจํ าหน่ายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ ูจดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ
3.2 เป็ นผู้ดําเนินการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ซึง จะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามจํานวนและราคา
ทีระบุในข้ อ 1 ของส่วนที 4 นี @ ทังนี
@ @ ตามรายละเอียดและเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
@ ้ จดั การการจัดจําหน่าย
หุ้นกู้
ค่าตอบแทนในการจัดจํ าหน่ายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชําระเงิ นค่าตอบแทนการจัดจํ าหน่ายหุ้นกู้ครั ง@ นี ใ@ ห้ แก่
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ตามอัตราทีระบุในสัญญาแต่งตังผู
@ ้ จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้
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3.4

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้
จํานวนเงินสูงสุดทีบริ ษัทจะได้ รับจากการเสนอขายหุ้นกู้จํานวนรวม
ประมาณไม่เกิน 11,500,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

11,500,000,000 บาท

ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการเสนอขายหุ้นกู้ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม)
- ค่าธรรมเนี ยมการยื นแบบแสดงรายการข้ อมูลต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
สําหรับการเสนอขายหุ้นกู้

588,500 บาท

- ค่าธรรมเนียมการนําหุ้นกู้ขึ @นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี @ไทย

2,209,000 บาท

- ค่าใช้ จ่ายอืนๆ(1) โดยประมาณ

20,000,000 บาท

รวมค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ทงหมดโดยประมาณ
ั@

22,797,500 บาท

ประมาณการจํานวนเงินทีผ้ อู อกหุ้นกู้จะได้ รับหลังหักค่าใช้ จ่าย

11,477,202,500 บาท

หมายเหตุ (1) ค่าใช้ จ่ายอืนๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้) เช่น ค่าธรรมเนียมการ
แต่ง ตัง@ นายทะเบี ย นหุ้น กู้ ตลอดอายุห้ ุ น กู้ ค่ าจัด อัน ดับ ความน่ าเชื อ ถื อ ของผู้อ อกหุ้น กู้ ค่ าที ป รึ ก ษา
กฎหมาย ค่าจัด พิ ม พ์ และจัด ส่ง ใบหุ้นกู้ ค่าจัด พิ มพ์ ใบจองซือ@ หุ้นกู้ ค่าจัด พิ มพ์ ร่างหนังสือ ชี ช@ วน และ
ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี @ชวน เป็ นต้ น
3.5

วิธีการขอรั บหนังสือชีช วนและใบจองซือ หุ้นกู้
ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ทีประสงค์จะจองซื @อหุ้นกู้ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี @ชวนและใบจองซื @อ
หุ้นกู้ได้ ทีสํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 3.2 ไม่ช้ากว่าวันที 18 เมษายน ถึงวันที
20 เมษายน พ.ศ. 2560 ระหว่างวันและเวลาทําการของผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ทัง@ นี @ ผู้ลงทุนสามารถ
ดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี @ชวน ซึง มีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชีช@ วนทียืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เพือ
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั ง@ นี ไ@ ด้ ก่อนทํ าการจองซื @อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ ของสํานักงาน ก.ล.ต. ที
www.sec.or.th

3.6

วันและวิธีการจองและการชําระเงินค่ าจองซือ หุ้นกู้
(1)

จํานวนการจองซื @อขันตํ
@ า
(ก)

ในกรณีผ้ จู องซื @อหุ้นกู้ทีเป็ นผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้จองซื @อหุ้นกู้จะต้ องจองซื @อหุ้นกู้ขั @นตํา 100 หน่วย (หนึงร้ อยหน่วย) หรื อ 100,000 บาท (หนึง
แสนบาท) และทวีคณ
ู ครัง@ ละ 10 หน่วย (สิบหน่วย) หรื อ 10,000 บาท (หนึงหมืนบาท)

(ข)

ในกรณีผ้ จู องซื @อหุ้นกู้ทีเป็ นผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้จองซื @อหุ้นกู้จะต้ องจองซื @อหุ้นกู้ขั @นตํา 100 หน่วย (หนึงร้ อยหน่วย) หรื อ 100,000 บาท (หนึง
แสนบาท) และทวีคณ
ู ครัง@ ละ 100 หน่วย (หนึงร้ อยหน่วย) หรื อ 100,000 บาท (หนึงแสนบาท)
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(2)

เอกสารประกอบการจองซื @อ
ผู้ประสงค์จะจองซื @อต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื @อในใบจองซื @อหุ้นกู้ให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน
พร้ อมลงลายมือชือและประทับตราสําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื @อ ดังนี @

(3)

(ก)

ผู้จองซื @อทีเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีทีไม่มีบตั รประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาบัตรทีทางราชการ
ออกให้ พร้ อมแนบสําเนาทะเบียนบ้ านทีมีเลขประจําตัวประชาชน พร้ อมทั @งลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง

(ข)

ผู้จองซื @อทีเป็ นบุคคลธรรมดาซึง ไม่มีสญ
ั ชาติไทย ต้ องแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

(ค)

ผู้จ องซื @อทีเ ป็ นนิติบ ุค คลตามกฎหมายไทยหรื อ ทีจ ดทะเบีย นในประเทศไทย ต้ อ งแนบสําเนา
หนังสือแสดงความเป็ นนิติบุคคลหรื อสําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ทีออกให้
ไม่เ กิน 1 (หนึง ) เดือ น หรื อ ตามทีผ้ ูจ ดั การการจัดจํ าหน่ายหุ้น กู้กําหนด) พร้ อ มลงนามรับ รอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี)
พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่
กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

(ง)

ผู้จองซื @อทีเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรื อทีจ ดทะเบียนในต่างประเทศ ต้ องแนบ
สํ า เนาหนัง สือ แสดงความเป็ นนิต ิบ ุค คลหรื อ สํ า เนาหนัง สือ สํ า คัญ การจัด ตั @งบริ ษัท หนัง สือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ทีออกให้ ไม่เกิน 1 (หนึง) เดือน หรื อตามที
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้กําหนด) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั @น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาหนังสือเดินทาง
ของผู้มีอํานาจลงนามซึง ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

วัน เวลา วิธีการจองซื @อ และการชําระค่าจองซื @อ
ผู้ประสงค์จะจองซื @อต้ องจัดส่งเอกสารตามทีกําหนดข้ างต้ น พร้ อมเงินค่าจองซื @อครั ง@ เดียวเต็มจํานวนที
จองซื @อไปทีสํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 3.2 โดยสามารถชําระค่าจอง
ซื @อได้ ดงั นี @
(ก)

สําหรับผู้ลงทุนสถาบัน
(กก) ผู้ลงทุนสถาบันทีประสงค์จะชําระเงินค่าจองซื @อเป็ นเงินสดหรื อเงินโอน สามารถจองซื @อได้ ที
สํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 3.2 ตั @งแต่เวลา 8.30] น.
หรื อ เวลาเปิ ดทํ าการของสํานัก งานดัง กล่าว ถึง เวลา 15.30 น. หรื อ เวลาปิ ดทํ าการของ
สํานักงานดังกล่าว ของวันที 18 เมษายน ถึงวันที 20 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยในกรณีที
ชําระเป็ นเงินโอนต้ องโอนเงินภายในเวลา 10.00 น. ของวันที 21 เมษายน พ.ศ. 2560 เข้ า
บัญชี ดังต่อไปนี @
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สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที 1 - 11: "บัญชีจองซื @อหุ้นกู้ บจ. อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1
ครัง@ ที 1/2560]"
(ขข) ผู้ลงทุนสถาบันทีประสงค์จะชําระเงินค่าจองซื @อเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรี ยกว่า "เช็ค
ธนาคาร") ดร๊ าฟท์ สามารถจองซื @อได้ ทีสํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ตามทีระบุ
ไว้ ใ นข้ อ 3.2 ตัง@ แต่ เ วลา 8.30 น. หรื อ เวลาเปิ ดทํ า การของสํ า นัก งานดัง กล่า ว ถึ ง เวลา
15.30 น.หรื อเวลาปิ ดทําการของดังกล่าว ของวันที 18 เมษายน ถึงวันที 20 เมษายน พ.ศ.
2560 โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ จะต้ องลงวันทีไม่เกินวันที 20 เมษายน พ.ศ. 2560
และสามารถเรี ยกเก็บชําระเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุ งเทพมหานครเท่านัน@ และขีดคร่ อม
เฉพาะสัง จ่ายบัญชี ดังต่อไปนี @
สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที 1 - 11: "บั ญ ชี จ องซื อ@ หุ้ นกู้ บจ. อมตะ บี . กริ ม เพาเวอร์ เอสพี วี 1
ครัง@ ที 1/2560"
(ข)

สําหรับผู้ลงทุนรายใหญ่
(กก) ผู้ลงทุนรายใหญ่ทีประสงค์จะชําระเงินค่าจองซื @อเป็ นเงินสดหรื อเงินโอน สามารถจองซื @อและ
ชําระเงินได้ ทีสํานักงานใหญ่ สาขาหรื อหน่วยงานขายของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ทีมี
บริ การรับจองซื @อ ตังแต่
@ เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทําการของหน่วยงานขายหรื อสาขาแต่ละ
แห่งดังกล่าว ถึงเวลา 15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทําการของหน่วยงานขายหรื อสาขาแต่ละแห่ง
ดังกล่าว ของวันที 18 เมษายน ถึงวันที 20 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยในกรณีทีชําระเป็ นเงิน
โอนต้ องโอนเข้ าบัญชี ดังต่อไปนี @
สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที 1 - 11: "บัญชีจองซื @อหุ้นกู้ บจ. อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1
ครัง@ ที 1/2560"
(ขข) ผู้ลงทุนรายใหญ่ทีประสงค์จะชําระเงินค่าจองซื @อเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรี ยกว่า "เช็ค
ธนาคาร") ดร๊ าฟท์ สามารถจองซื @อและชําระเงินได้ ทีสํานักงานใหญ่ สาขาหรื อหน่วยงานขาย
ของผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ทีมีบริ การรั บจองซื @อ ตังแต่
@ เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทํา
การของหน่วยงานขายหรื อสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ถึงเวลา 12.00 น. หรื อเวลาปิ ดรั บเช็ค
ของวันที 19 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ จะต้ องลงวันทีไม่เกิน
วันที 19 เมษายน พ.ศ. 2560 และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีเดียวกันกับของ
สถานทีจองซื @อเท่านัน@ และขีดคร่ อมเฉพาะสัง จ่ายบัญชีดงั ต่อไปนี @
สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที 1 - 11: "บัญชี จองซื อ@ หุ้นกู้ บจ. อมตะ บี .กริ ม เพาเวอร์ เอสพี วี1 ครั ง@ ที
1/2560"

(4) การดําเนินการจองซื @อจะต้ องปฏิบตั ิตามรู ปแบบหลักเกณฑ์ และเงือนไขทีผ้ ูจดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้
กําหนดไว้ ในแต่ละสถานทีรับจองซื @อหุ้นกู้
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(5)

ผู้จองซื @อทีแสดงความจํานงในการจองซื @อ และได้ ดําเนินการจองซื @อดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วจะขอยกเลิกการ
จองซื @อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้ น กรณีทีระบุในข้ อ 3.9 (2) ข้ างล่างนี @) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การการจัด
จําหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิ ยกเลิกหรื อปฏิเสธการจองซื @อของผู้จองซื @อทีดําเนินการไม่ครบถ้ วนดังที ได้ กล่าวไว้
ข้ างต้ น หรื อกรณีทีผ้ จู องซื @อซึง เป็ นผู้ลงทุนรายใหญ่ทีไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีระบุไว้ ในข้ อ 3.6 (7) ข้ างล่างนี @

(6)

ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื @อหุ้นกู้ก่อนกําหนด หากจํานวนหุ้นกู้มีผ้ ูจอง
ซื @อเข้ ามาครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ ว

(7)

ก่อนการรับจองซื @อหุ้นกู้ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้จะดําเนินการให้ ผ้ ูลงทุนรายใหญ่แต่ละราย ทําแบบ
ประเมินระดับความเสียงในการลงทุนทีเหมาะสม หรื อ Suitability Test ก่อน เพือประเมินความเสียงของ
หุ้นกู้ทีเหมาะสมกับผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดไม่ยินยอมทํา Suitability Test ดังกล่าว ผู้จดั การ
การจัดจําหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิปฏิเสธการจองซื @อของผู้ลงทุนรายใหญ่ดงั กล่าวได้
ทังนี
@ @ ในกรณีทีผ้ ลู งทุนรายใหญ่ได้ ทํา Suitability Test แล้ ว ปรากฏว่าผลจากการประเมินทีได้ รับคือ หุ้นกู้มี
ระดับความเสียงสูงกว่าระดับความเสียงทีผ้ ูลงทุนรับได้ จากการประเมิน แต่ผ้ ูลงทุนรายใหญ่รายดังกล่าว
ยังคงประสงค์ จะลงทุนในหุ้นกู้อยู่ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ดงั กล่าวจะต้ องลงลายมือชือในใบจองซื @อหุ้นกู้เพื อ
ยืนยันในฐานะผู้จองซื @อว่า ตนยินยอมรับความเสียงของหุ้นกู้ทีจองซื @อซึง สูงกว่าระดับความเสียงทีผ้ ูลงทุน
รับได้ ตามผลประเมิน Suitability Test หากผู้ลงทุนรายใหญ่ดงั กล่าวไม่ยินยอมลงนามยอมรับความเสียง
ตามทีระบุไว้ ในข้ างต้ น ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิทีจะปฏิเสธการจองซื @อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนรายนัน@
ได้

3.7

การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้
การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้นี @ เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ดงั กล่าวทัง@ จํานวนให้ เฉพาะแก่ ผู้ลงทุน
สถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านัน@
ทัง@ นี @ การจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ูลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ถื อเป็ นดุลยพิ นิจของผู้จัดการการจัด
จําหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิ ทีจะจัดสรรให้ แก่ผ้ ูลงทุนสถาบัน
และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื ออาจปฏิเสธการจองซือ@ หุ้นกู้ของผู้ลงทุน
สถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่รายใด ๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
@
อบางส่วนได้ ตามแต่จะเห็นสมควร เพือให้ การจอง
หุ้นกู้ในครัง@ นี @ประสบความสําเร็ จในการขายสูงสุด

3.8

วิธีการจัดสรรหุ้นกู้กรณีท มี ีผ้ ูจองซือ เกินกว่ าจํานวนหุ้นกู้ท เี สนอขาย
ในกรณี ทีมีผ้ ูจองซื @อหุ้นกู้เกินกว่าจํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขาย ให้ อยู่ในดุลยพิ นิจของผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้
ตามแต่จะเห็นสมควร โดยอาจทําการจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ูจองซื @อรายใดในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะ
ปฏิเสธการจัดสรรให้ แก่บุคคลใดก็ได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
@
อบางส่วน ทังนี
@ @ ตามแต่ทีผ้ ูจดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้จะ
เห็นควร
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3.9 การยกเลิกการจองซือ หุ้นกู้

3.10

(1)

ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื @อหุ้นกู้ของผู้จองซื @อทีดําเนินการไม่ครบถ้ วน ตามข้ อ
3.6 และ/หรื อ ในกรณีทีมิได้ รับการชําระเงินครบถ้ วนจากผู้จองซื @อ ณ เวลาทีทําการจองซื @อหุ้นกู้ ในกรณี
ชําระเงินโดยเงินสดหรื อเงินโอน หรื อในกรณีทีผ้ จู องซื @อชําระเงินค่าจองซื @อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ
ดร๊ าฟท์ แต่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุ งเทพมหานคร
หรื อสํานักหักบัญชีเดียวกันกับสถานทีจองซื @อนันๆ
@ (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
@ @ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้อาจ
รับจองซื @อหุ้นกู้เกินกว่าจํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขายเพือสํารองไว้ ในกรณีทีไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากผู้จองซื @อ
หุ้นกู้ในลําดับทีจะได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรื อในกรณี ทีผ้ ูจองซื @อหุ้นกู้ทีอยู่ในลําดับทีจะได้ รับการจัดสรร
หุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามวิธีการจองซื @อ และการชําระเงินค่าจองซื @อตามทีระบุไว้ ในข้ อ 3.6 ซึงผู้จัดการการจัด
จําหน่ายหุ้นกู้จะตัดสิทธิในการได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื @อหุ้นกู้รายนันๆ
@ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วน
ทีตดั ออกให้ แก่ผ้ จู องซื @อหุ้นกู้รายอืนๆ จนกว่าจะครบตามจํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขาย

(2)

ผู้จองซือ@ หุ้นกู้มีสิทธิ ทีจะยกเลิกการจองซือ@ หุ้นกู้ภายในวันทํ าการถัดไปนับจากวันที ผ้ ูออกหุ้นกู้แจ้ งให้
ผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายหุ้นกู้ทราบว่า มีเหตุทีทําให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้ต้องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้
หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ทีเสนอขายให้ แก่ผ้ ูจองซื @อหุ้นกู้ได้ โดยผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้จะต้ อง
แจ้ งให้ ผ้ จู องซื @อหุ้นกู้ทราบถึงเหตุดงั กล่าว ภายในวันทําการเดียวกันกับวันทีได้ รับแจ้ งจากผู้ออกหุ้นกู้ ทังนี
@ @
หากเหตุการณ์ ดงั กล่าวเกิดขึ @นในวันจองซื @อหุ้นกู้วนั สุดท้ าย ให้ ผ้ ูจองซื @อหุ้นกู้ทีประสงค์จะยกเลิกการจอง
ซื @อหุ้นกู้ต้องดําเนินการยกเลิกการจองซื @อหุ้นกู้ภายในวันดังกล่าว (ต่อไปนี @เรี ยกช่วงระยะเวลาทีผ้ ูจองซื @อ
หุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื @อหุ้นกู้ได้ ดงั กล่าวข้ างต้ นว่า "ระยะเวลายกเลิกการจองซือ หุ้นกู้") นอกจากนี @
ผู้จองซื @อหุ้นกู้มีสิทธิได้ รับคืนเงินค่าจองซื @อหุ้นกู้จากการยกเลิกการจองซื @อหุ้นกู้ดงั กล่าวข้ างต้ น ตามวิธีการ
และรายละเอียดทีกําหนดไว้ ในข้ อ 3.11

วิธีคืนเงินค่ าจองซือ หุ้นกู้ ในกรณี ท ีผ้ ูจองซือ ไม่ ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ ครบจํานวนที
จองซือ หุ้นกู้
ในกรณี ทีผ้ ูจองซื @อหุ้นกู้ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจํานวนทีจองซื @อ ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ดําเนินการให้ ผ้ ูจัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื @อหุ้นกู้ทีตนรับมาในส่วนทีไม่ได้ รับจัดสรรหรื อใน
ส่วนทีไม่ได้ รับการจัดสรรเต็มตามจํานวนทีจองซื @อ โดยไม่มีดอกเบี @ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้ แก่ผ้ ูจองซื @อ
หุ้นกู้แต่ละรายทีจองซื @อหุ้นกู้ผ่านตน โดยจัดทําเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง จ่ายให้ แก่ผ้ จู องซื @อหุ้นกู้ตามชือทีระบุใน
ใบจองซื @อภายใน 10 (สิบ) วันทําการ นับจากวันสุดท้ ายของระยะเวลาการจองซื @อหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียน หรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีทีสง่ ให้ แก่ผ้ จู องซื @อหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามทีอยู่ของผู้จอง
ซื @อหุ้นกู้ทีระบุไว้ ในใบจองซื @อหุ้นกู้ ทังนี
@ @ ในกรณีทีผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื @อหุ้นกู้ที
ตนรับมาให้ แก่ผ้ จู องซื @อได้ ภายในระยะเวลา 10 (สิบ) วันทําการ นับแต่วนั สุดท้ ายของระยะเวลาการจองซื @อหุ้นกู้
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้จะต้ องชําระดอกเบีย@ ให้ แก่ผ้ ูจองซือ@ หุ้นกู้รายทีไม่ได้ รับคืนเงินค่าจองซื @อภายใน
กําหนด ในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื @อหุ้นกู้ทีมิได้ ส่งคืนให้ แก่ผ้ ูจอง
ซื @อหุ้นกู้นนภายในระยะเวลาที
ั@
กําหนด นับจากวันทีพ้นกําหนดระยะเวลา 10 (สิบ) วันทําการดังกล่าว จนถึง (แต่
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ไม่รวม) วันทีได้ มีการชําระคืนเงิน ทังนี
@ @ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ได้ จดั ให้ มีการส่งเช็ค
ขีดคร่ อมเฉพาะให้ แก่ผ้ ูจองซื @อเพือคืนเงินค่าจองซื @อหุ้นกู้โดยถูกต้ องตามวิธีการและรายละเอียดตามทีระบุไว้ ใน
ข้ างต้ นแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื @อได้ รับคืนเงินค่าจองซื @อแล้ วโดยถูกต้ องแล้ ว และผู้จองซื @อหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ อง
ดอกเบี @ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ จากผู้ออกหุ้นกู้หรื อผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้อีก
3.11

วิธีคืนเงินค่ าจองซือ หุ้นกู้ ในกรณีท ผี ้ ูออกหุ้นกู้ระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรื อไม่ สามารถส่ งมอบ
หุ้นกู้ท เี สนอขายได้
ผู้ออกหุ้นกู้จะดําเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ส่งคืนเงินค่าจองซื @อหุ้นกู้ทีตนได้ รับมา ในกรณีทีผ้ ูออก
หุ้นกู้ระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ทีเสนอขายได้ โดยไม่มีดอกเบีย@ และ/หรื อ
ค่าเสียหายใดๆ คืนให้ แก่ ผู้จองซื @อหุ้นกู้ โดยจัดทําเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง จ่ายผู้จองซื @อหุ้นกู้ตามชือทีระบุในใบ
จองซื @อภายใน 10 (สิบ) วันทําการ นับจากวันทีสิ @นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื @อหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีทีส่งให้ แก่ผ้ ูจองซื @อหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามทีอยู่ของผู้จอง
ซื @อหุ้นกู้ทีระบุไว้ ในใบจองซื @อหุ้นกู้ ทังนี
@ @ ในกรณีทีผ้ ูจดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื @อหุ้นกู้
ให้ แก่ผ้ ูจองซื @อได้ ภายในระยะเวลา 10 (สิบ) วันทําการ นับจากวันทีสิ @นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื @อหุ้นกู้
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้จะต้ องชําระดอกเบีย@ ให้ แก่ผ้ ูจองซือ@ หุ้นกู้รายทีไม่ได้ รับคืนเงินค่าจองซื @อภายใน
กําหนด ในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื @อหุ้นกู้ทีมิได้ ส่งคืนให้ แก่ผ้ ูจอง
ซื @อหุ้นภายในระยะเวลาทีกําหนด นับจากวันทีพ้นกําหนดระยะเวลา 10 (สิบ) วันทําการดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่
รวม) วันที ได้ มีการชําระคืน ทัง@ นี @ ไม่ว่าในกรณี ใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงิ นค่าจองซื @อหุ้นกู้ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบี ยนตามทีอยู่ทีระบุในใบจองซื @อหุ้นกู้โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื @อได้ รับคืนเงินค่าจองซื @อแล้ วโดย
ถูกต้ อง และผู้จองซื @อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี @ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ จากผู้ออกหุ้นกู้หรื อผู้จดั การการจัด
จําหน่ายหุ้นกู้อีก

3.12

วิธีการส่ งมอบหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดทําใบหุ้นกู้และส่งมอบให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามจํานวนทีได้ รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้ า)
วันทํ าการ นับแต่วันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบี ยนหรื อไปรษณี ย์อากาศ (Air
Mail) (ในกรณีทีส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามชือและทีอยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ทีปรากฏอยู่ในใบจองซื @อหุ้นกู้
หรื อดําเนินการนําหุ้นกู้ทีได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั "บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝาก"
ภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ นับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ สําหรับผู้จองซื @อทีได้ แจ้ งความประสงค์ให้ ดําเนินการ
ดังกล่าวไว้ ในใบจองซื @อหุ้นกู้

3.13

ภาระภาษีของหุ้นกู้
ข้ อมูลในส่วนนี @เป็ นเพียงแนวทางเกียวกับภาษี ตามกฎหมายไทยเท่านัน@ ไม่ใช่คําแนะนําเกียวกับภาษี ดังนันผู
@ ้ ที
ประสงค์จะลงทุนควรหารื อกับทีปรึกษาของตนเกียวกับภาระทางภาษี ทีอาจจะเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้เพือเสีย
ภาษี เงินได้ ของตน รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) ผลทางกฎหมายในเรื องภาษี ท้องถินหรื อภาษี ต่างประเทศใดๆ
ข้ อมูล ในส่วนนี ท@ ํ าขึน@ บนพื น@ ฐานกฎหมายภาษี ของประเทศไทยโดยทัวไปที ใช้ บัง คับอยู่ ณ วันที มีการจัดทํ า
เอกสารฉบับนี @ ซึง อาจมีการเปลียนแปลงได้ ในภายหลัง
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ภาระภาษี ของผู้ทีประสงค์จะลงทุนและอัตราภาษี ทีเกียวข้ องขึ @นอยู่กบั องค์ประกอบหลายประการ เช่น ผู้ลงทุน
เป็ นผู้กําลังดําเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยหรื อไม่ ผู้ลงทุนเป็ นผู้มีถินทีอยู่อยู่ในประเทศทีได้ ลงนามในอนุสญ
ั ญา
ว่าด้ วยภาษี ซ้อนกับประเทศไทยหรื อไม่
ข้ อมูลในส่วนนี @มิได้ มีวตั ถุประสงค์ให้ มีรายละเอียดครอบคลุมถึงทุกๆ ประเด็นในทางภาษี ทีอาจเกียวข้ องกับการ
ลงทุนในหุ้นกู้แต่อย่างใดทังสิ
@ @น
1)

ภาษีเงินได้
(ก)

กรณีทีผ้ ถู ือหุ้นกู้เป็ นผู้มีถินทีอยู่ในประเทศไทย
1.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นกู้เป็ นบุคคลธรรมดา
(1)

ดอกเบี @ย
ดอกเบี @ยซึง ผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริ ษัทจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย
ในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

(2)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
ผลประโยชน์ทีได้ จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนทีตีราคาเป็ นเงินได้ เกินกว่าทีลงทุนจะ
ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

อย่างไรก็ตาม ผู้มีเงินได้ มีสิทธิทีจะเลือกเสียภาษี ในอัตราดังกล่าวทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายไว้
ตาม (ก) หรื อ (ข) ข้ างต้ น โดยไม่ต้องนําดอกเบี @ย หรื อ ผลประโยชน์ทีได้ รับจากการโอนหุ้นกู้
ไปรวมกับเงินได้ อืนเพือคํานวณภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดา โดยหากผู้มีเงินได้ เลือกทีจะนํา
ดอกเบี @ยหรื อผลประโยชน์ จากการโอนหุ้นกู้ดงั กล่าว ไปรวมกับเงินได้ อืนเพือคํานวณภาษี
เงินได้ บคุ คลธรรมดานัน@ ผู้มีเงินได้ สามารถนําภาษี หกั ณ ทีจ่ายข้ างต้ นมาเป็ นเครดิตในการ
คํานวณภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาได้
2.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นกู้เป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
ในกรณี ที ผ้ ู ถื อ หุ้ น กู้ เป็ นบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลซึง จดทะเบี ย นจัด ตัง@ ขึ น@ ตาม
กฎหมายไทยหรื อเป็ นบริ ษัทห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคลทีจดทะเบียนจัดตังขึ
@ @นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการหรื อถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทย ผู้ถือหุ้นกู้จะมี
ภาระภาษี ดงั ต่อไปนี @
(1)

ดอกเบี @ย
ดอกเบี @ยทีผ้ ถู ือหุ้นกู้ประเภทบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล รวมถึง ธนาคาร บริ ษัท
เงินทุน บริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้ รับจะต้ องถูกหักภาษี ณ ที
จ่ายในอัตราร้ อยละ 1 (หนึง ) และต้ องนําดอกเบี @ยไปรวมคํานวณเป็ นรายได้ เพือเสีย
ภาษี เงินได้ นิติบุคคล โดยสามารถนําภาษี หกั ณ ทีจ่ายข้ างต้ นมาเป็ นเครดิตในการ
คํานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
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ดอกเบีย@ ที ผ้ ูถือหุ้นกู้ประเภทมูลนิธิหรื อสมาคมทีไม่ใช่องค์การหรื อสถานสาธารณ
กุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ได้ รับจะต้ องถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย
ในอัตราร้ อยละ 10 (สิบ)
(2)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
ผลประโยชน์ จ ากการโอนหุ้น กู้ที ผ้ ูถื อ หุ้นกู้ไ ด้ รั บ ไม่ต้ อ งถูก หัก ภาษี ณ ที จ่ าย แต่
ผู้ลงทุนจะต้ องนําผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนทีตีราคาเป็ นเงินได้ เกิน
กว่าทีลงทุนไปรวมกับรายได้ อืนของผู้ถือหุ้นกู้ เพือคํานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล

(ข)

กรณีทีผ้ ถู ือหุ้นกู้เป็ นผู้ไม่มีถินทีอยู่ในประเทศไทย
1.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นกู้เป็ นบุคคลธรรมดา
ผู้ถื อ หุ้น กู้จ ะถูก ถื อ เป็ นผู้มี ถิ น ที อ ยู่ใ นประเทศไทยถ้ า ผู้ถื อ หุ้น กู้ไ ด้ อ ยู่ใ นประเทศไทยชัว
ระยะเวลาหนึงหรื อหลายระยะเวลา รวมทัง@ หมดถึง 180 (หนึงร้ อยแปดสิบ) วันขึน@ ไปในปี
ปฏิ ทิ น เดี ย วกัน ทัง@ นี ใ@ นการพิ จ ารณาว่ า บุ ค คลเป็ นผู้ มี ถิ น ที อ ยู่ ใ นประเทศไทยหรื อ ไม่
กฎหมายไทยไม่คํานึงถึง สัญชาติของผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด
(1)

ดอกเบี @ย
เว้ นแต่ข้อกําหนดและเงือนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนทีทําขึ @นระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศทีผ้ ถู ือหุ้นกู้มีถินทีอยู่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน ดอกเบี @ยซึง ผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับจะ
ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
เว้ นแต่ข้อกําหนดและเงือนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนทีทําขึ @นระหว่างประเทศไทย กับ
ประเทศที ผ้ ูถือหุ้นกู้มีถินที อยู่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน ผลประโยชน์ จากการโอน
หุ้น กู้เ ฉพาะส่วนที ตีร าคาเงิ น ได้ เกิ นกว่าที ลงทุน จะถูก หัก ภาษี ณ ที จ่ ายในอัต รา
ร้ อยละ 15 (สิบห้ า)
2.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นกู้เป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
กรณีทีผ้ ูถือหุ้นกู้เป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึง จดทะเบียนจัดตังขึ
@ @นตามกฎหมาย
ของต่างประเทศ และมิได้ ประกอบกิจการหรื อมิได้ ถือว่าประกอบกิจการ หรื อมิได้ มีสถาน
ประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้ รับดอกเบีย@ หรื อผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึง
จ่ายจากหรื อในประเทศไทย ผู้ถือหุ้นกู้จะมีภาระภาษี อากรดังนี @
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(1)

ดอกเบี @ย
เว้ นแต่ข้อกําหนดและเงือนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนทีทําขึ @นระหว่างประเทศไทย กับ
ประเทศที ผ้ ูถื อหุ้นกู้มีถินที อ ยู่จะกํ าหนดไว้ เป็ นอย่างอื น ดอกเบี ย@ ที ผ้ ูลงทุนได้ รั บ
จะต้ องถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
เว้ นแต่ข้อกําหนดและเงือนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนทีทําขึ @นระหว่างประเทศไทย กับ
ประเทศทีผ้ ูถือหุ้นกู้มีถินทีอยู่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน ผลประโยชน์ จากการโอน
หุ้นกู้เฉพาะส่วนทีตีราคาเป็ นเงินได้ เกินกว่าทีลงทุนจะต้ องถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายใน
อัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)
2)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ผู้ถือหุ้นกู้อาจต้ องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ ("ภาษีธุรกิจเฉพาะ") ในอัตราร้ อยละ 0.01 (ศูนย์จุดศูนย์หนึง)
(บวกด้ วยภาษี บํารุ งท้ องถินในอัตราร้ อยละ 10 (สิบ) ของภาษี ธุรกิจเฉพาะดังกล่าว) จากยอดดอกเบีย@
รับจากหุ้นกู้และกําไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการซื @อขายหุ้นกู้ หากดอกเบีย@ หรื อกําไรดังกล่าวทีได้ รับ
จากการซื อ@ ขายหุ้น กู้เ ป็ นรายรั บ จากการประกอบธุ ร กิ จ ธนาคารตามกฎหมายว่า ด้ วยการธนาคาร
พาณิ ชย์หรื อกฎหมายเฉพาะ การประกอบกิจการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิ จเงินทุน ธุรกิจหลักทรั พย์ และธุรกิ จเครดิตฟองซิเอร์ และการ
ประกอบกิจการโดยปกติเยียงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุนในประเทศไทย

3)

อากรแสตมป์
การขายหรื อการโอนหุ้นกู้ ได้ รับยกเว้ นอากรแสตมป์
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ส่วนที การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่ วนที
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่วนที การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ส่ วนที
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี #ชวนเพือการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี #แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญผิด
หรื อไม่ขาดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
ในการนี # เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
#
นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข้ าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้
มอบหมายให้ นายพีรเดช พัฒนจันทร์ หรื อ นายนพเดช กรรณสูต เป็ นผู้ลงลายมือชือกํากับเอกสารนี #ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชือของ นายพีรเดช พัฒนจันทร์ หรื อ นายนพเดช กรรณสูต กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทีข้ าพเจ้ าได้ รับรอง
ความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น

ชือ

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

นางปรี ยนาถ สุนทรวาทะ

กรรมการ

.....................................................

นายสุรชัย สายบัว

กรรมการ

.....................................................

ชือ

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

นายพีรเดช พัฒนจันทร์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สํานักกฎหมาย

.....................................................

นายนพเดช กรรณสูต

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่และ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านการเงิน

.....................................................

ผู้รับมอบอํานาจ

ส่วนที การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล หน้ า

ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถอื หุ้นกู้
สําหรับ
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ # ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง# ที 1/2560 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2563"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ # ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง# ที 1/2560 ชุดที 2
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2564"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ # ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง# ที 1/2560 ชุดที 3
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2565"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ # ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง# ที 1/2560 ชุดที 4
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2566"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ # ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง# ที 1/2560 ชุดที 5
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ # ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง# ที 1/2560 ชุดที 6
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2569"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ # ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง# ที 1/2560 ชุดที 7
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2570"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ # ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง# ที 1/2560 ชุดที 8
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2571"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ # ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง# ที 1/2560 ชุดที 9
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2572"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ # ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง# ที 1/2560 ชุดที 10
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2573"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ # ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง# ที 1/2560 ชุดที 11
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2575"
ข้ อกําหนดสิทธิฉบับนี กําหนดสิทธิและหน้ าทีของ บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด("ผู้ออกหุ้นกู้") และผู้ถือหุ้นกู้
และใช้ บงั คับกับหุ้นกู้ซงึ ใช้ ชือว่า
- "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง ที 1/2560 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2563"
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- "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง ที 1/2560 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2564"
- "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง ที 1/2560 ชุดที 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2565"
- "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง ที 1/2560 ชุดที 4 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2566"
- "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง ที 1/2560 ชุดที 5 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2567"
- "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง ที 1/2560 ชุดที 6 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2569"
- "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง ที 1/2560 ชุดที 7 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2570"
- "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง ที 1/2560 ชุดที 8 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2571"
- "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง ที 1/2560 ชุดที 9 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2572"
- "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง ที 1/2560 ชุดที 10 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2573" และ
- "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง ที 1/2560 ชุดที 11 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2575"
ซึง ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ ตามมติทีประชุมคณะกรรมการของผู้ออกหุ้นกู้ ครัง ที 2/2560 เมือวันที 9 มีนาคม 2560 เพือเสนอขาย
ให้ แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 9/2552 เรื อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ทีออกใหม่ ฉบับลงวันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามทีมีการแก้ ไขเพิมเติม
หรื อใช้ แทนที) โดยมีธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
เป็ นนายทะเบียนหุ้นกู้
ผู้ถือหุ้นกู้จะได้ รับสิทธิตามทีได้ กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิและหนังสือคํ าประกัน โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องผูกพัน
ตามข้ อกําหนดสิทธิทกุ ประการ และให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับทราบและเข้ าใจข้ อกําหนดต่างๆ รวมทังได้
 ให้ ความเห็นชอบและ
ยินยอมผูกพันตามข้ อกําหนดสิทธิ หนังสือคํ าประกัน และสัญญาแต่งตังผู
 ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ ว ตลอดจนได้ ให้ ความเห็นชอบกับ
การแต่งตังผู
 ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย ทังนี
  ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการเก็บรักษาสําเนาข้ อกําหนดสิทธิ สําเนาสัญญาแต่งตังผู
 ้ แทนผู้
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ถือหุ้นกู้ สําเนาหนังสือคํ าประกัน และสําเนาสัญญาแต่งตังนายทะเบี

ยนหุ้นกู้ ไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ สํานักงาน
ใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ เพือให้ ผ้ ูถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสําเนาข้ อกําหนดสิทธิ
หนังสือคํ าประกัน และสัญญาต่างๆ ดังกล่าวได้ ด้วยค่าใช้ จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้เอง ในวันและเวลาทําการของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี) แต่ทงนี
ั   จะต้ องไม่เป็ นการขัดขวางต่อการดําเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี)
1.

คําจํากัดความ
คําและข้ อความต่างๆ ทีใช้ อยูใ่ นข้ อกําหนดสิทธิฉบับนี ให้ มีความหมาย ดังต่อไปนี 
"ข้ อกําหนดสิทธิ"
(Terms and Conditions)

ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้น
กู้สาํ หรับหุ้นกู้ฉบับนี  (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)

"งวดดอกเบีย# "
(Interest Period)

หมายถึง
(ก)

สําหรับงวดดอกเบี ยงวดแรก ระยะเวลาทีเริ มตังแต่

(โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วัน
กําหนดชําระดอกเบี ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี ยงวดแรก
และ

(ข)

สําหรับงวดดอกเบี ยงวดถัดไป ระยะเวลาทีเริ มตังแต่

(โดยรวมถึง) วันกําหนดชําระดอกเบี ยหุ้นกู้ของงวด
ดอกเบี ย ก่ อ นหน้ านี  จนถึ ง (แต่ ไ ม่ นั บ รวม) วั น
กํ า หนดชํ า ระดอกเบี ย หุ้น กู้ข องงวดดอกเบี ย งวด
ถัดไปหรื อวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี)

"นายทะเบียนหุ้นกู้"
(Registrar)

หมายถึง ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํ ากัด (มหาชน) หรื อผู้ที
ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้

ทําหน้ าทีเป็ นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน

"ใบหุ้นกู้"
(Debenture Certificate(s))

หมายถึง ใบหุ้นกู้ทีออกตามข้ อ 3.1 ตามแบบทีกําหนดไว้ ใน
เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ ายข้ อกําหนดสิทธิ

"ผู้คาํ # ประกัน"

หมายถึง

(Guarantor (s))

(ก)

บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ 3 จํากัด

(ข)

บริ ษั ท อมตะ บี . กริ ม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํ า กัด
และ

(ค)

บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํากัด
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ซึงเป็ นผู้คํ าประกันหนี หุ้นกู้ ตามรายละเอียดและเงือนไขที
กําหนดไว้ ภายใต้ หนังสือคํ าประกัน (ต่อไปในข้ อกําหนดสิทธิ
นี  หากไม่ ร ะบุ เ ฉพาะเจาะจงเป็ นอย่ า งอื น ให้ เ รี ย กผู้คํ า
ประกันทังหมดตามที

ระบุไว้ ใน (ก) ถึง (ค) ข้ างต้ น รวมกันว่า
"ผู้คาํ # ประกัน" และเรี ยกผู้คํ าประกันดังกล่าวแต่ละรายว่า "ผู้
คํา# ประกันแต่ ละราย")
"ผู้ถอื หุ้นกู้"
(Debentureholder(s))

หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ตามข้ อ 3.3

"ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้"
(Debentureholders' Representative)

หมายถึง ธนาคารกรุ ง ศรี อยุธยา จํ า กัด (มหาชน)หรื อผู้ที
ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้

ทําหน้ าทีเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน

"ผู้ออกหุ้นกู้"
(Issuer)

หมายถึง บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด

"วันครบกําหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้"
(Maturity Date)

หมายถึง
(ก) สําหรับหุ้นกู้ชุดที 1: "วันครบกําหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้"
หมายถึง วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2563
(ข) สําหรับหุ้นกู้ชุดที 2: "วันครบกําหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้"
หมายถึง วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2564
(ค) สําหรับหุ้นกู้ชุดที 3: "วันครบกําหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้"
หมายถึง วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2565
(ง) สําหรับหุ้นกู้ชุดที 4: "วันครบกําหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้"
หมายถึง วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2566
(จ) สําหรับหุ้นกู้ชุดที 5: "วันครบกําหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้"
หมายถึง วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2567
(ฉ) สําหรับหุ้นกู้ชุดที 6: "วันครบกําหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้"
หมายถึง วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2569
(ช) สําหรับหุ้นกู้ชุดที 7: "วันครบกําหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้"
หมายถึง วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2570
(ซ) สําหรับหุ้นกู้ชุดที 8: "วันครบกําหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้"
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หมายถึง วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2571
(ฌ) สําหรับหุ้นกู้ชุดที 9: "วันครบกําหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้"
หมายถึง วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2572
(ญ) สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที 10: "วันครบกําหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้"
หมายถึง วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2573
(ฎ) สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที 11: "วันครบกําหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้"
หมายถึง วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2575
"วันกําหนดชําระดอกเบีย# หุ้นกู้"
(Interest Payment Date)

หมายถึง วันที 21 เมษายน และ วันที 21 ตุลาคม ของทุกปี
ตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะทําการชํ าระดอกเบีย
งวดแรกในวันที 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และจะทําการชําระ
ดอกเบี ยงวดสุดท้ ายในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด

"วันทําการ"
(Business Day)

หมายถึ ง วัน ที ธ นาคารพาณิ ช ย์ เ ปิ ดทํ า การโดยทัว ไปใน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึง มิใช่วนั เสาร์ หรื อวันอาทิตย์
หรื อวันทีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้ เป็ นวันหยุดทํา
การของธนาคารพาณิชย์

"วันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้"
(Subscription Closing Date)

หมายถึง วันที 20 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึงเป็ นวันสุดท้ าย
ของระยะเวลาจองซื อหุ้นกู้

"วันออกหุ้นกู้"
(Issue Date)

หมายถึง วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2560

"ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ "
(TSD)

หมายถึง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
หรื อบุคคลอืนทีดําเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศ
ไทยได้ ตามกฎหมายซึง เข้ ารับทําหน้ าทีแทน

"สมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้นกู้"
(Register)

หมายถึ ง สมุด ทะเบี ย นหรื อ แหล่ง ข้ อ มูล ทางทะเบี ย นซึ ง
บันทึกรายละเอียดเกียวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สําหรับหุ้นกู้
แต่ละชุด เช่น ชือและทีอยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจํานํา
การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่และรายการอืนๆ ทีเกียวกับ
หุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
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ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเกียวข้ อง
"สัญญาเงินกู้"

หมายถึ ง สัญญาเงิ น กู้ข องผู้คํ า ประกัน แต่ละรายที ผ้ ูคํ า
ประกันเป็ นผู้ก้ ู ตามทีระบุดงั ต่อไปนี 
(ก)

Credit Facilities Agreement ฉบับลงวันที 26
เมษายน 2554 ระหว่ า งบริ ษั ท อมตะ บี . กริ ม
เพาเวอร์ 3 จํ ากัด ในฐานะผู้ก้ ู กับสถาบันการเงิ น
คู่สญ
ั ญาแต่ละรายตามทีระบุไว้ ในสัญญาดังกล่าว
ในฐานะเจ้ าหนี 

(ข)

Credit Facilities Agreement ฉบับลงวันที 26
เมษายน 2554 ระหว่ า งบริ ษั ท อมตะ บี . กริ ม
เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัด ในฐานะผู้ก้ ู กับสถาบัน
การเงิ นคู่สญ
ั ญาแต่ละรายตามทีระบุไว้ ในสัญญา
ดังกล่าว ในฐานะเจ้ าหนี  และ

(ค)

Credit Facilities Agreement ฉบับลงวันที 7
กรกฎาคม 2553 ระหว่ า งบริ ษั ท อมตะ บี . กริ ม
เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํ า กั ด กั บ สถาบัน การเงิ น
คู่สญ
ั ญาแต่ละรายตามทีระบุไว้ ในสัญญาดังกล่าว
ในฐานะเจ้ าหนี 

"สัญญาแต่ งตัง# นายทะเบียนหุ้นกู้"
(Registrar Appointment Agreement)

หมายถึง สัญญาแต่งตังนายทะเบี

ยนหุ้นกู้ ฉบับลงวันที [•]
(หรื อวันทีใกล้ เคียงกับวันดังกล่าว) ซึงทําขึ นระหว่างผู้ออก
หุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ หรื อสัญญาแต่งตังนายทะเบี

ยน
หุ้นกู้รายใหม่เพือทําหน้ าทีแทนนายทะเบียนหุ้นกู้รายเดิม
(ถ้ ามี)

"สัญญาแต่ งตัง# ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้"
(Debentureholder Representative)

หมายถึง สัญญาแต่งตัง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที [•]
(หรื อวันทีใกล้ เคียงกับวันดังกล่าว) ซึงทําขึ นระหว่างผู้ออก
หุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ หรื อสัญญาแต่งตังผู
 ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
รายใหม่เพือทําหน้ าทีแทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม (ถ้ ามี)

"หนังสือคํา# ประกัน"

หมายถึง หนังสือคํ าประกัน ซึง ลงนามโดยผู้คํ าประกันแต่ละ
รายร่ วมกันในฐานะผู้คํ าประกัน เพือคํ าประกันการชําระหนี 
ของผู้ออกหุ้น กู้ภายใต้ ห้ ุน กู้และสัญ ญาแต่ง ตัง ผู้แทนผู้ถื อ
หุ้น กู้ ตามแบบฟอร์ ม และรายละเอี ย ดตามที ป รากฏใน

(Letter of Guarantee)
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เอกสารหมายเลข 3 แนบท้ ายข้ อกําหนดสิทธิ
"สํานักงาน ก.ล.ต."
(SEC)

หมายถึ ง สํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์

"สิทธิในหุ้นกู้"
(Debenture Rights)

หมายถึง สิทธิทงปวงในหุ
ั
้ นกู้อนั รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ)
สิทธิในการได้ รับชําระเงินต้ นและดอกเบี ยหุ้นกู้ สิทธิในการ
เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือ
หุ้นกู้

"หนีเ# งิน"
(Financial Indebtedness)

หมายถึง หนี ใดๆ (ไม่ว่าจะเป็ นหนี ชัน ต้ นหรื อหนี อุปกรณ์ ที
เกิดจากการเข้ าคํ าประกัน) ซึงเป็ นหนี เกียวกับการกู้ยืมเงิน
(ไม่ว่าทีเกิดขึ นในปั จจุบนั หรื ออนาคต ทังที
 เป็ นหนี ทีเกิดขึ น
จริ ง แล้ ว หรื อ เป็ นหนี ท ี ยัง ไม่ แ น่ น อนซึ ง อาจจะเกิ ด ขึ น ใน
อนาคต (Contingent)) รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะ หนี ทีเกิด
จากการออกตั`ว เงิ น หุ้ นกู้ พัน ธบัต ร บัต รเงิ น ฝาก หรื อ
หลัก ทรั พ ย์ ป ระเภทอื น ๆ หนี ภ ายใต้ ส ัญ ญากู้ยื ม เงิ น หรื อ
สัญ ญาให้ สิน เชื อ หรื อ ภายใต้ ธุ ร กรรมอื น ๆ ที มี ผ ลในเชิ ง
พาณิชย์เช่นเดียวกับการกู้ยืมเงิน ยกเว้ นหนี ของผู้ออกหุ้นกู้
ภายใต้ ห้ นุ กู้ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธินี 

"หุ้นกู้"
(Debentures)

หมายถึง หุ้นกู้ชุดที 1 หุ้นกู้ชุดที 2 หุ้นกู้ชุดที 3 หุ้นกู้ชุดที 4
หุ้นกู้ชดุ ที 5 หุ้นกู้ชดุ ที 6 หุ้นกู้ชดุ ที 7 หุ้นกู้ชดุ ที 8 หุ้นกู้ชดุ ที 9
หุ้นกู้ชุดที 10 และ หุ้นกู้ชุดที 11 ตามรายละเอียดของหุ้นกู้
แต่ละชุดที ระบุไว้ ใ นข้ อ 2 ของข้ อ กํ าหนดสิท ธิ นี  ทัง นี  เพื อ
ป้ องกัน ข้ อ สงสัย ในการตี ค วาม หากข้ อ กํ า หนดสิท ธิ มิ ไ ด้
อ้ างอิงถึงหุ้นกู้ ชุดใดชุดหนึงเป็ นการเฉพาะคําว่า "หุ้นกู้" ให้
หมายถึงหุ้นกู้ชดุ ทุกชุดทียงั ไม่ได้ รับการไถ่ถอน

"หุ้นกู้ชุดที 1"
(Series 1 Debentures)

หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ า
ประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ทีออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ จํานวน
1,800,000 (หนึง ล้ านแปดแสน) หน่วย มูลค่าทีตราไว้ หน่วย
ละ 1,000 (หนึ ง พั น ) บาท คิ ด เป็ นมู ล ค่ า รวมทั ง สิ น
1,800,000,000 (หนึงพันแปดร้ อยล้ าน) บาท ครบกําหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 โดยใช้ ชือหุ้นกู้ว่า "หุ้นกู้มีผ้ ูคํา# ประกัน
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง#
ที 1/2560 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2563"

516438-4-19

หน้ าที 7

20-40647148

"หุ้นกู้ชุดที 2"
(Series 2 Debentures)

หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ า
ประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ทีออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ จํานวน
600,000 (หกแสน) หน่วย มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ 1,000
(หนึงพัน) บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
 น 600,000,000 (หก
ร้ อยล้ าน) บาท ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 โดยใช้ ชือ
หุ้น กู้ว่า "หุ้ น กู้ มี ผ้ ูคํา# ประกั น ของบริ ษั ท อมตะ บี. กริ ม
เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั #ง ที 1/2560 ชุ ดที 2 ครบ
กําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2564"

"หุ้นกู้ชุดที 3"
(Series 3 Debentures)

หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ า
ประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ทีออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ จํานวน
1,500,000 (หนึง ล้ านห้ าแสน) หน่วย มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ
1,000 ( ห นึ ง พั น ) บ า ท คิ ด เ ป็ น มู ล ค่ า ร ว ม ทั ง สิ น
1,500,000,000 (หนึงพันห้ าร้ อยล้ าน) บาท ครบกําหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2565 โดยใช้ ชือหุ้นกู้ว่า "หุ้ น กู้มีผ้ ูคํา# ประกัน
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง#
ที 1/2560 ชุดที 3 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2565"

"หุ้นกู้ชุดที 4"
(Series 4 Debentures)

หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ า
ประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ทีออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ จํานวน
900,000 (เก้ าแสน) หน่วย มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ 1,000
(หนึงพัน) บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
 น 900,000,000 (เก้ า
ร้ อยล้ าน) บาท ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 โดยใช้ ชือ
หุ้น กู้ว่า "หุ้ น กู้ มี ผ้ ูคํา# ประกั น ของบริ ษั ท อมตะ บี. กริ ม
เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั #ง ที 1/2560 ชุ ดที 4 ครบ
กําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2566"

"หุ้นกู้ชุดที 5"
(Series 5 Debentures)

หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ า
ประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ทีออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ จํานวน
900,000 (เก้ าแสน) หน่วย มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ 1,000
(หนึงพัน) บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
 น 900,000,000 (เก้ า
ร้ อยล้ าน) บาท ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 โดยใช้ ชือ
หุ้น กู้ว่า "หุ้ น กู้ มี ผ้ ูคํา# ประกั น ของบริ ษั ท อมตะ บี. กริ ม
เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั #ง ที 1/2560 ชุ ดที 5 ครบ
กําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567"
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"หุ้นกู้ชุดที 6"
(Series 6 Debentures)

หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ า
ประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ทีออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ จํานวน
1,000,000 (หนึง ล้ าน) หน่วย มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ 1,000
(หนึง พัน ) บาท คิด เป็ นมูลค่ารวมทัง สิ น 1,000,000,000
(หนึง พันล้ าน) บาท ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยใช้
ชือหุ้นกู้ว่า "หุ้นกู้มีผ้ ูคํา# ประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม
เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั #ง ที 1/2560 ชุ ดที 6 ครบ
กําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2569"

"หุ้นกู้ชุดที 7"
(Series 7 Debentures)

หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ า
ประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ทีออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ จํานวน
1,500,000 (หนึง ล้ านห้ าแสน) หน่วย มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ
1,000 ( ห นึ ง พั น ) บ า ท คิ ด เ ป็ น มู ล ค่ า ร ว ม ทั ง สิ น
1,500,000,000 (หนึงพันห้ าร้ อยล้ าน) บาท ครบกําหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยใช้ ชือหุ้นกู้ว่า "หุ้ นกู้มีผ้ ูคํา# ประกัน
ของบริ ษั ท อมตะ บี . กริ ม เพาเวอร์ เอสพี วี 1 จํ า กั ด
ครัง# ที 1/2560 ชุดที 7 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2570"

"หุ้นกู้ชุดที 8"
(Series 8 Debentures)

หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ า
ประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ทีออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ จํานวน
800,000 (แปดแสน) หน่วย มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ 1,000
(หนึง พัน) บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
 น 800,000,000 (แปด
ร้ อยล้ าน) บาท ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยใช้ ชือ
หุ้น กู้ว่า "หุ้ น กู้ มี ผ้ ูคํา# ประกั น ของบริ ษั ท อมตะ บี. กริ ม
เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั #ง ที 1/2560 ชุ ดที 8 ครบ
กําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2571"

"หุ้นกู้ชุดที 9"
(Series 9 Debentures)

หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ า
ประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ทีออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ จํานวน
1,000,000 (หนึง ล้ าน) หน่วย มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ 1,000
(หนึง พัน ) บาท คิด เป็ นมูลค่ารวมทัง สิ น 1,000,000,000
(หนึง พันล้ าน) บาท ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 โดยใช้
ชือหุ้นกู้ว่า "หุ้นกู้มีผ้ ูคํา# ประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม
เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั #ง ที 1/2560 ชุ ดที 9 ครบ
กําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2572"
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"หุ้นกู้ชุดที 10"
(Series 10 Debentures)

หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ า
ประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ทีออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ จํานวน
600,000 (หกแสน) หน่วย มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ 1,000
(หนึงพัน) บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
 น 600,000,000 (หก
ร้ อยล้ าน) บาท ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 โดยใช้ ชือ
หุ้น กู้ว่า "หุ้ น กู้ มี ผ้ ูคํา# ประกั น ของบริ ษั ท อมตะ บี. กริ ม
เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง# ที 1/2560 ชุดที 10 ครบ
กําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2573"

"หุ้นกู้ชุดที 11"
(Series 11 Debentures)

หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ า
ประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ทีออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ จํานวน
900,000 (เก้ าแสน) หน่วย มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ 1,000
(หนึงพัน) บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
 น 900,000,000 (เก้ า
ร้ อยล้ าน) บาท ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 โดยใช้ ชือ
หุ้น กู้ว่า "หุ้ น กู้ มี ผ้ ูคํา# ประกั น ของบริ ษั ท อมตะ บี. กริ ม
เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั ง# ที 1/2560 ชุดที 11 ครบ
กําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2575"

"เหตุผิดนัด"
(Event of Default)

หมายถึ ง เหตุการณ์ ใ ดเหตุการณ์ ห นึงตามทีกํ าหนดไว้ ใ น
ข้ อ 10.1

"อัตราดอกเบีย# ผิดนัด"
(Default Interest Rate)

หมายถึง

516438-4-19

(ก)

สําหรับกรณีชําระดอกเบี ยผิดนัดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ชุดที
1 ให้ "อัตราดอกเบี ยผิดนัด" หมายถึง อัตราดอกเบี ย
หุ้นกู้ชดุ ที 1 บวกด้ วยอัตราร้ อยละ 2 (สอง) ต่อปี

(ข)

สําหรับกรณีชําระดอกเบี ยผิดนัดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ชุดที
2 ให้ "อัตราดอกเบี ยผิดนัด" หมายถึง อัตราดอกเบี ย
หุ้นกู้ชดุ ที 2 บวกด้ วยอัตราร้ อยละ 2 (สอง) ต่อปี

(ค)

สําหรับกรณีชําระดอกเบี ยผิดนัดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ชุดที
3 ให้ "อัตราดอกเบี ยผิดนัด" หมายถึง อัตราดอกเบี ย
หุ้นกู้ชดุ ที 3 บวกด้ วยอัตราร้ อยละ 2 (สอง) ต่อปี

(ง)

สําหรับกรณีชําระดอกเบี ยผิดนัดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ชุดที
4 ให้ "อัตราดอกเบี ยผิดนัด" หมายถึง อัตราดอกเบี ย
หุ้นกู้ชดุ ที 4 บวกด้ วยอัตราร้ อยละ 2 (สอง) ต่อปี
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(จ)

สําหรับกรณีชําระดอกเบี ยผิดนัดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ชุดที
5 ให้ "อัตราดอกเบี ยผิดนัด" หมายถึง อัตราดอกเบี ย
หุ้นกู้ชดุ ที 5 บวกด้ วยอัตราร้ อยละ 2 (สอง) ต่อปี

(ฉ)

สําหรับกรณีชําระดอกเบี ยผิดนัดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ชุดที
6 ให้ "อัตราดอกเบี ยผิดนัด" หมายถึง อัตราดอกเบี ย
หุ้นกู้ชดุ ที 6 บวกด้ วยอัตราร้ อยละ 2 (สอง) ต่อปี

(ช)

สําหรับกรณีชําระดอกเบี ยผิดนัดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ชุดที
7 ให้ "อัตราดอกเบี ยผิดนัด" หมายถึง อัตราดอกเบี ย
หุ้นกู้ชดุ ที 7 บวกด้ วยอัตราร้ อยละ 2 (สอง) ต่อปี

(ซ)

สําหรับกรณีชําระดอกเบี ยผิดนัดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ชุดที
8 ให้ "อัตราดอกเบี ยผิดนัด" หมายถึง อัตราดอกเบี ย
หุ้นกู้ชดุ ที 8 บวกด้ วยอัตราร้ อยละ 2 (สอง) ต่อปี

(ฌ)

สําหรับกรณีชําระดอกเบี ยผิดนัดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ชุดที
9 ให้ "อัตราดอกเบี ยผิดนัด" หมายถึง อัตราดอกเบี ย
หุ้นกู้ชดุ ที 9 บวกด้ วยอัตราร้ อยละ 2 (สอง) ต่อปี

(ญ)

สําหรับกรณีชําระดอกเบี ยผิดนัดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ชุดที
10 ให้ "อั ต ราดอกเบี ย ผิ ด นั ด " หมายถึ ง อั ต รา
ดอกเบี ย หุ้ นกู้ ชุ ด ที 10 บวกด้ วยอัต ราร้ อยละ 2
(สอง) ต่อปี

(ฎ)

สําหรับกรณีชําระดอกเบี ยผิดนัดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ชุดที
11 ให้ "อั ต ราดอกเบี ย ผิ ด นั ด " หมายถึ ง อั ต รา
ดอกเบี ย หุ้ นกู้ ชุ ด ที 11 บวกด้ วยอัต ราร้ อยละ 2
(สอง) ต่อปี

ทังนี
  หากอัตราดอกเบี ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี ย
ผิดนัดสูงสุดทีกฎหมายอนุญาตให้ เรี ยกเก็บในขณะใดๆ ให้
อัต ราดอกเบี ย ผิ ด นัด เท่า กับ อัต ราดอกเบี ย ผิ ด นัด สูง สุด ที
กฎหมายอนุญาตให้ เรี ยกเก็บได้
"อัตราดอกเบีย# หุ้นกู้"
(Interest Rate)
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อัตราดอกเบี ยคงทีร้อยละ 2.68 (สองจุดหกแปด) ต่อ
ปี สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที 1

20-40647148

(ข)

อัตราดอกเบี ยคงทีร้อยละ 3.00 (สามจุดศูนย์ศนู ย์)
ต่อปี สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที 2

(ค)

อัตราดอกเบี ยคงทีร้อยละ 3.25 (สามจุดสองห้ า) ต่อ
ปี สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที 3

(ง)

อัตราดอกเบี ยคงทีร้อยละ 3.58 (สามจุดห้ าแปด)
ต่อปี สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที 4

(จ)

อัตราดอกเบี ยคงทีร้อยละ 3.76 (สามจุดเจ็ดหก) ต่อ
ปี สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที 5

(ฉ)

อัตราดอกเบี ยคงทีร้อยละ 4.01 (สีจุดศูนย์หนึง) ต่อ
ปี สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที 6

(ช)

อัตราดอกเบี ยคงทีร้อยละ 4.17 (สีจ ุดหนึงเจ็ด) ต่อปี
สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที 7

(ซ)

อัตราดอกเบี ยคงทีร้อยละ 4.33 (สีจุดสามสาม) ต่อ
ปี สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที 8

(ฌ)

อัตราดอกเบี ยคงทีร้อยละ 4.35 (สีจุดสามห้ า) ต่อปี
สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที 9

(ญ)

อัตราดอกเบี ยคงทีร้อยละ 4.48 (สีจุดสีแปด) ต่อปี
สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที 10 และ

(ฎ)

อัตราดอกเบี ยคงทีร้อยละ 4.79 (สีจุดเจ็ดเก้ า) ต่อปี
สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที 11

2.

ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่ าทีตราไว้ อัตราดอกเบีย# และอายุของหุ้นกู้

2.1

หุ้นกู้แต่ละชุดมีชนิด มีอายุ และมีอตั ราดอกเบี ยของหุ้นกู้ ดังต่อไปนี 
(ก)

หุ้นกู้ชุดที 1 เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ าประกัน และมีผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 3
(สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ มีอตั ราดอกเบี ยคงทีร้อยละ 2.68 (สองจุดหกแปด) ต่อปี

(ข)

หุ้นกู้ชุดที 2 เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํ าประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 4
(สี) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้มี อัตราดอกเบี ยคงทีร้อยละ 3.00 (สามจุดศูนย์ศนู ย์) ต่อปี

516438-4-19

หน้ าที 12

20-40647148

2.2

(ค)

หุ้นกู้ชุดที 3 เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ คู ํ าประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 5
(ห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้มี อัตราดอกเบี ยคงทีร้อยละ 3.25 (สามจุดสองห้ า) ต่อปี

(ง)

หุ้นกู้ชุดที 4 เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ คู ํ าประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 6
(หก) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้มี อัตราดอกเบี ยคงทีร้อยละ 3.58 (สามจุดห้ าแปด) ต่อปี

(จ)

หุ้นกู้ชุดที 5 เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ คู ํ าประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 7
(เจ็ด) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้มี อัตราดอกเบี ยคงทีร้อยละ 3.76 (สามจุดเจ็ดหก) ต่อปี

(ฉ)

หุ้นกู้ชุดที 6 เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ คู ํ าประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 9
(เก้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้มี อัตราดอกเบี ยคงทีร้อยละ 4.01 (สีจ ดุ ศูนย์หนึง ) ต่อปี

(ช)

หุ้นกู้ชดุ ที 7 เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ คู ํ าประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 10
(สิบ) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้มี อัตราดอกเบี ยคงทีร้อยละ 4.17 (สีจ ดุ หนึง เจ็ด) ต่อปี

(ซ)

หุ้นกู้ชดุ ที 8 เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ คู ํ าประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 11
(สิบเอ็ด) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้มี อัตราดอกเบี ยคงทีร้อยละ 4.33 (สีจ ดุ สามสาม) ต่อปี

(ฌ)

หุ้นกู้ชดุ ที 9 เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ คู ํ าประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 12
(สิบสอง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้มี อัตราดอกเบี ยคงทีร้อยละ 4.35 (สีจ ดุ สามห้ า) ต่อปี

(ญ)

หุ้นกู้ชุดที 10 เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ คู ํ าประกัน และมีผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ
13 (สิบสาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้มี อัตราดอกเบี ยคงทีร้อยละ 4.48 (สีจ ดุ สีแ ปด) ต่อปี

(ฎ)

หุ้นกู้ชุดที 11 เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ คู ํ าประกัน และมีผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ
15 (สิบห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้มี อัตราดอกเบี ยคงทีร้อยละ 4.79 (สีจ ดุ เจ็ดเก้ า) ต่อปี

ณ วันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีมลู ค่าเงินต้ นทีตราไว้ รวมทังสิ
 น 11,500,000,000 (หนึงหมืนหนึงพันห้ าร้ อยล้ าน) บาท โดย
แบ่งเป็ นจํานวนทังหมด

11,500,000 (สิบเอ็ดล้ านห้ าแสน) หน่วย มีมลู ค่าทีตราไว้ หน่วยละ 1,000 (หนึงพัน) บาท
โดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็ น 11 (สิบเอ็ด) ชุด แต่ละชุดมีจํานวนและมูลค่าเงินต้ น ดังนี 
(ก)

หุ้นกู้ชุดที 1 มีจํานวนทังหมด

1,800,000 (หนึงล้ านแปดแสน) หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเงินต้ นทีตราไว้ รวม
ทังสิ
 น 1,800,000,000 (หนึง พันแปดร้ อยล้ าน) บาท

(ข)

หุ้นกู้ชุดที 2 มีจํานวนทัง หมด 600,000 (หกแสน) หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเงิ นต้ นทีตราไว้ รวมทัง สิ น
600,000,000 (หกร้ อยล้ าน) บาท

(ค)

หุ้นกู้ชดุ ที 3 มีจํานวนทังหมด

1,500,000 (หนึง ล้ านห้ าแสน) หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเงินต้ นทีตราไว้ รวมทังสิ
 น
1,500,000,000 (หนึง พันห้ าร้ อยล้ าน) บาท
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(ง)

หุ้นกู้ชุดที 4 มีจํานวนทัง หมด 900,000 (เก้ าแสน) หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเงิ นต้ นทีตราไว้ รวมทัง สิ น
900,000,000 (เก้ าร้ อยล้ าน) บาท

(จ)

หุ้นกู้ชุดที 5 มีจํานวนทัง หมด 900,000 (เก้ าแสน) หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเงิ นต้ นทีตราไว้ รวมทัง สิ น
900,000,000 (เก้ าร้ อยล้ าน) บาท

(ฉ)

หุ้นกู้ชุดที 6 มีจํานวนทังหมด

1,000,000 (หนึงล้ าน) หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเงินต้ นทีตราไว้ รวมทังสิ
 น
1,000,000,000 (หนึง พันล้ าน) บาท

(ช)

หุ้นกู้ชดุ ที 7 มีจํานวนทังหมด

1,500,000 (หนึง ล้ านห้ าแสน) หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเงินต้ นทีตราไว้ รวมทังสิ
 น
1,500,000,000 (หนึง พันห้ าร้ อยล้ าน) บาท

(ซ)

หุ้นกู้ชุดที 8 มีจํานวนทัง หมด 800,000 (แปดแสน) หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเงิ นต้ นทีตราไว้ รวมทัง สิ น
800,000,000 (แปดร้ อยล้ าน) บาท

(ฌ)

หุ้นกู้ชุดที 9 มีจํานวนทังหมด

1,000,000 (หนึงล้ าน) หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเงินต้ นทีตราไว้ รวมทังสิ
 น
1,000,000,000 (หนึง พันล้ าน) บาท

(ญ)

หุ้นกู้ชุดที 10 มีจํานวนทังหมด

600,000 (หกแสน) หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเงิ นต้ นทีตราไว้ รวมทังสิ
 น
600,000,000 (หกร้ อยล้ าน) บาท

(ฎ)

หุ้นกู้ชุดที 11 มีจํานวนทัง หมด 900,000 (เก้ าแสน) หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเงินต้ นทีตราไว้ รวมทัง สิ น
900,000,000 (เก้ าร้ อยล้ าน) บาท

3.

ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

3.1

ใบหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้ าทีตามสัญญาแต่งตังนายทะเบี

ยนหุ้นกู้ทีจะต้ องออกและส่งมอบใบหุ้นกู้ตามแบบทีกําหนด
ไว้ ใ นเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ า ยข้ อ กํ า หนดสิท ธิ ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น กู้ทุก รายที มิ ไ ด้ ฝ ากหุ้น กู้ไ ว้ กับ ศูน ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ ตามจํานวนทีได้ รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้ า) วันทําการ นับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการ
จัดส่งใบหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีทีสง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ในต่างประเทศ)
ตามชือและทีอยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ทีปรากฏในใบจองซื อหุ้นกู้ หรื อดําเนินการนําหุ้นกู้ทีได้ รับการจัดสรรฝากไว้ กบั ศูนย์
รั บฝากหลัก ทรั พ ย์ ภายใน 7 (เจ็ ด) วันทํ าการ นับ จากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ สําหรั บผู้ถือ หุ้นกู้ทีแจ้ ง ความ
ประสงค์ ใ ห้ ดํา เนิ นการดังกล่า วไว้ ในใบจองซือ หุ้น กู้ ทัง นี  ในส่วนของหุ้น กู้ทีฝ ากไว้ กับศูนย์ รับ ฝากหลักทรั พ ย์
นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้ องลงชือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นนั 

3.2

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
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(ก)

นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้ าทีตามสัญญาแต่งตังนายทะเบี

ยนหุ้นกู้ทีจะต้ องจัดทําและเก็บรักษาสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นกู้ไว้ จนกว่าหุ้นกู้จะได้ รับการไถ่ถอนเต็มจํานวน ทังนี
  จะต้ องจัดให้ มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อย่าง
ช้ าภายใน 14 (สิบสี) วันทําการ นับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้

(ข)

นายทะเบียนหุ้นกู้จะปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นระยะเวลา 14 (สิบสี) วันล่วงหน้ าก่อนวันกําหนดชําระ
ดอกเบีย หุ้นกู้ วัน ครบกํ าหนดไถ่ถ อนหุ้นกู้ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรื อวันอืนใดเพือวัตถุประสงค์ ตามที
กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ และ/หรื อ ตามทีผ้ ูออกหุ้นกู้จะได้ แจ้ งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เพือการกําหนด
สิทธิ ของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้ รับหรื อใช้ สิทธิ ประโยชน์ต่างๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
  การปิ ดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นกู้จะเริ มตังแต่
 เวลา 12.00 น. ของวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วนั แรก ถ้ าวันแรกของการปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทําการ ให้ เลือนไปเป็ นวันทําการถัดไป ซึงในกรณีดงั กล่าว ช่วงระยะเวลา
ระหว่างวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จนถึงวันชําระเงินหรื อวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรื อวันอืนใด
ดังกล่าวข้ างต้ น จะมีระยะเวลาน้ อยกว่า 14 (สิบสี) วัน โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอน
หุ้นกู้ใดๆ ในช่วงระยะเวลาปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าว
ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการแก้ ไขเปลีย นแปลงเวลาและวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น กู้ เพือ ให้ เ ป็ นไปตามการเปลีย นแปลงของกฎระเบี ย บและกฎหมายที เ กี ย วข้ อ งของศูนย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ หรื อหน่วยงานอืนใดทีเกียวข้ อง โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรื อทีประชุม
ผู้ถือหุ้นกู้ (โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งการแก้ ไขเปลียนแปลงระยะเวลาการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น กู้ใ ห้ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ท ราบทัน ที ภ ายในวัน ทํ า การถัด ไป) ทัง นี  การแก้ ไ ขดัง กล่า วจะต้ อ งไม่ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบในทางลบต่อสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนทีมีนยั สําคัญ

3.3

ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้
(ก)

ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีทวั ไป
ในกรณีของหุ้นกู้ทีมิได้ ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้ แก่ บุคคลหรื อนิติบคุ คลซึง
เป็ นผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ (หรื อบุคคลใดๆ ทีรับโอนหุ้นกู้ทางมรดกจากผู้ลงทุนประเภท
ดังกล่าว) ตามที ระบุไ ว้ ในข้ อ 4.3 ทีปรากฏชื อ เป็ นเจ้ าของหุ้นกู้จํานวนดังกล่าวตามทีร ะบุไว้ ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพือพักการโอนหุ้นกู้ หรื อวันอืนใดตามที
กําหนดไว้ เป็ นกรณีเฉพาะตามข้ อกําหนดสิทธิ (แล้ วแต่กรณี) เว้ นแต่จะได้ มีการโอนหุ้นกู้ซึงสามารถใช้ ยนั
กับผู้ออกหุ้นกู้ได้ ตามข้ อ 4.1 (ก) เกิดขึ นแล้ วในวันต่างๆ ทีเกียวข้ องข้ างต้ น ซึงการโอนหุ้นกู้ดงั กล่าวย่อม
เป็ นผลให้ สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้ แก่ ผู้รับโอนหุ้นกู้ซึงเป็ นผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ (หรื อบุคคล
ใดๆ ทีรับโอนหุ้นกู้ทางมรดกจากผู้ลงทุนประเภทดังกล่าว) ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 4.3

(ข)

ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีทีห้ นุ กู้ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้ แก่ บุคคลหรื อนิติบคุ คลซึงเป็ นผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ (หรื อบุคคลใดๆ
ทีรับโอนหุ้นกู้ทางมรดกจากผู้ลงทุนประเภทดังกล่าว) ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 4.3 ทีนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับ
แจ้ งเป็ นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จํานวนดังกล่าวทีลงทะเบียนในสมุด
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ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ ในชือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพือพัก
การโอนหุ้นกู้ หรื อวันอืนใดตามทีกําหนดไว้ เป็ นกรณีเฉพาะตามข้ อกําหนดสิทธิ (แล้ วแต่กรณี) ตามที
นายทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เว้ นแต่จะมีการคัดค้ านโดย
ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อเป็ นกรณีทีขดั กับข้ อจํากัดการโอนตามทีระบุไว้ ในข้ อ 4.3
3.4

ในกรณีทีผ้ ทู รงสิทธิในหุ้นกู้ทีฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ระบบไร้ ใบหุ้นกู้) ประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้ ให้ ผ้ ทู รง
สิทธิ ในหุ้นกู้รายดังกล่าวแจ้ ง ต่อ ศูน ย์ รับ ฝากหลักทรั พ ย์ เมือ ศูนย์ รับ ฝากหลักทรั พย์ แจ้ งต่อนายทะเบี ยนหุ้น กู้
นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้ าทีตามสัญญาแต่งตังนายทะเบี

ยนหุ้นกู้ทีจะต้ องออกใบหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ูทรงสิทธิในหุ้นกู้ราย
ดังกล่าว ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันทีได้ รับแจ้ งชือและจํานวนหุ้นกู้ทีประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้ของผู้ทรง
สิทธิในหุ้นกู้ดงั กล่าวจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และลงทะเบียนให้ ผ้ ทู รงสิทธิในหุ้นกู้รายดังกล่าวเป็ นผู้ถือหุ้นกู้ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจํ านวนทีได้ รับแจ้ งจากศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ทังนี
  เมือได้ มีการออกใบหุ้นกู้และ
ลงทะเบียนดังกล่าวแล้ ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ ไขจํานวนรวมของหุ้นกู้ทีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ ใน
ชือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจํานวนหุ้นกู้ทีได้ แยกไปลงทะเบียนไว้ ในชือของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วน
จํานวนรวมของหุ้นกู้ทีปรากฏในใบหุ้นกู้หรื อใบรับเพือใช้ แทนใบหุ้นกู้ทีออกให้ แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นนั  หาก
นายทะเบียนไม่ได้ ทําการแก้ ไข (ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม) ให้ ถือว่ามีจํานวนลดลงตามจํานวนของหุ้นกู้ทีได้ แยกไป
ออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนไว้ ในชือของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ดงั กล่าว

4.

การโอนหุ้นกู้

4.1

การโอนหุ้นกู้ทีมิได้ ฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี  โดยทีการโอนหุ้นกู้ดงั กล่าว
จะต้ องไม่ขดั กับข้ อจํากัดการโอนหุ้นกู้ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 4.3
(ก)

แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน
การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมือผู้โอนหุ้นกู้ซงึ เป็ นผู้ทีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ระบุชือเป็ นเจ้ าของหุ้นกู้จํานวนที
จะทําการโอน หรื อผู้รับโอนคนสุดท้ ายได้ ลงลายมือชือสลักหลังแสดงการโอนในด้ านหลังของใบหุ้นกู้
ต่อเนืองครบถ้ วนจากผู้ทีปรากฏชือดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) และได้ สง่ มอบใบหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ รู ับโอนโดยลง
ลายมือชือสลักหลังแสดงการโอนในด้ านหลังของใบหุ้นกู้ให้ ไว้ ด้วย
ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้
การโอนหุ้นกู้จะใช้ ยนั กับผู้ออกหุ้นกู้ได้ ก็ต่อเมือผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับคําขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ พร้ อมทังใบหุ
 ้ นกู้ทีผ้ รู ับโอน
หุ้นกู้ได้ ลงลายมือชือเป็ นผู้รับโอนในด้ านหลังของใบหุ้นกู้นนครบถ้
ั
วนแล้ ว
ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก
การโอนหุ้นกู้จะใช้ ยนั กับบุคคลภายนอกได้ ก็ตอ่ เมือนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรี ยบร้ อยแล้ ว
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(ข)

การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้ องกระทํา ณ สํานักงานของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทําการ
ของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้ องทําตามแบบและวิธีการทีนายทะเบียนหุ้นกู้กําหนด โดยผู้ขอลงทะเบียน
จะต้ องส่งมอบคําขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้และใบหุ้นกู้ทีลงลายมือชือแสดงการโอนในด้ านหลังของ
ใบหุ้นกู้ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 4.1 (ก) พร้ อมทังหลั
 กฐานอืนๆ ทียืนยันถึงความถูกต้ องและความ
สมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามทีนายทะเบียนหุ้นกู้กําหนดให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึง
นายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 7 (เจ็ด) วันทํา
การ หลังจากวันทีนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับคําขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้ อมทังใบหุ
 ้ นกู้และหลักฐาน
อืนๆ ทีจะต้ องส่งมอบครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
  เว้ นแต่กรณีการโอนหุ้นกู้ดงั กล่าวจะเป็ นการฝ่ าฝื นต่อ
ข้ อกํ าหนดสิทธิ บทบัญญัติใดๆ ของกฎหมาย หรื อคําสัง ศาล ซึงนายทะเบียนหุ้นกู้มีสิทธิ ปฏิเสธการ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ดงั กล่าวได้

4.2

สําหรับการโอนหุ้นกู้ทีฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นนั  ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้ อง รวมทังศู
 นย์ซื อขายหลักทรัพย์ต่างๆ (over-the-counter
centers) ทีเกียวข้ อง ทังนี
  การโอนหุ้นกู้ดงั กล่าวจะต้ องไม่ขดั กับข้ อจํากัดการโอนหุ้นกู้ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 4.3

4.3

เนืองจากผู้ออกหุ้นกู้ไ ด้ รับอนุญาตจากสํานัก งาน ก.ล.ต. ให้ ดํา เนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ต ามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 9/2552 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ทีออก
ใหม่ ฉบับลงวันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามทีมีการแก้ ไขเพิมเติมหรื อใช้ แทนที) ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุน
รายใหญ่ โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้ ทําการจดข้ อจํากัดการโอนหุ้นกู้กบั สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ จํากัดการโอนอยู่เฉพาะภายใน
กลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามคํานิยามทีระบุไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ. 5/2552 เรื อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี 
ทุกประเภท ฉบับลงวันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามทีมีการแก้ ไขเพิมเติมหรื อใช้ แทนที) และตามประเภทและ
ลัก ษณะที นิ ย ามไว้ ใ นข้ อ 4 และข้ อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที
กจ. 4/2560 เรื อง การกําหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที 8
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามทีมีการแก้ ไขเพิมเติมหรื อใช้ แทนที) ดังนัน ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ นายทะเบียนหุ้นกู้ขอ
สงวนสิทธิ ทีจะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ แก่ผ้ ูรับโอนทีไม่ใช่ผ้ ูลงทุนสถาบันหรื อ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ดงั กล่าวข้ างต้ น เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก

5.

สถานะของหุ้นกู้และการคํา# ประกันหนีห# ้ ุนกู้

5.1

สถานะของหุ้นกู้
หุ้นกู้นี เป็ นหุ้นกู้ทีมีประกัน กล่าวคือ มีผ้ ูคํา ประกันหนี ภายใต้ ห้ ุนกู้ทงหมด
ั
ทังนี
  หุ้นกู้เป็ นหนี ของผู้ออกหุ้นกู้ซึงมี
สถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย ทังนี
  ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสทิ ธิได้ รับชําระหนี ตามหุ้นกู้ของตนไม่ด้อย
กว่าสิทธิในการได้ รับชําระหนี ของเจ้ าหนี สามัญทีไม่มหี ลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ทังในปั
 จจุบนั และในอนาคตของ
ผู้ออกหุ้นกู้ เว้ นแต่บรรดาหนี ทีมีกฎหมายคุ้มครองให้ ได้ รับชําระหนี ก่อน

5.2

สถานะของการคํ าประกันหนี หุ้นกู้
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ผู้ออกหุ้นกู้จะดําเนินการให้ ผ้ คู ํ าประกันแต่ละรายลงนามผูกพันตนตามหนังสือคํ าประกัน และส่งมอบต้ นฉบับของ
หนังสือคํ าประกันดังกล่าวให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะสามารถดําเนินการบังคับให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามหนังสือคํ าประกันได้ ในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทงหมด
ั
และโดยผลของหนังสือคํ าประกัน ผู้คํ าประกันแต่ละรายให้
การคํ าประกันโดยไม่มีเงือนไขและอย่างเพิกถอนไม่ได้ ในการชําระหนี เงินต้ นและดอกเบี ย ตลอดจนหนี ค่าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียม และค่าเสียหายใดๆ ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตังผู
 ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมือหนี ดัง
กล่าวถึงกําหนดทีพงึ ชําระ ไม่วา่ จะเป็ นกรณีทีห้ นุ กู้ถกู บังคับให้ ถึงกําหนดชําระก่อนวันครบกําหนดหรื อโดยประการ
อืน โดยผู้คํ าประกันแต่ละรายจะรับผิดในหนี ทีคํ าประกันอย่างร่ วมกันและแทนกัน ตามรายละเอียดและเงือนไขที
ระบุไว้ ในหนังสือคํ าประกัน ทังนี
  ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิได้ รับชําระหนี จากผู้คํ าประกันตามข้ อกําหนดและ
เงือนไขของหนังสือคํ าประกัน ซึง ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้ รับชําระหนี ของเจ้ าหนี สามัญทีไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ
ทังในปั
 จจุบนั และในอนาคตของผู้คํ าประกัน เว้ นแต่ บรรดาหนี ทีมีกฎหมายคุ้มครองให้ ได้ รับชําระหนี ก่อน
6.

หน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้
ตลอดระยะเวลาทียงั คงมีหนี คงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะดําเนินการดังต่อไปนี 

6.1

การประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้และผู้คํ าประกัน
ผู้ออกหุ้นกู้จะดําเนินการให้ (ก) ผู้คํ าประกันแต่ละราย ใช้ ความพยายามอย่างดีในการประกอบธุรกิจให้ เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ซึงรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) การดํารงรักษาไว้ ซึงใบอนุญาตใดๆ ซึงผู้คํ าประกัน ได้ รับจาก
หน่วยงานกํากับดูแลของผู้คํ าประกัน หรื อใช้ ในการประกอบธุรกิจหลักของผู้คํ าประกัน (ข) ผู้คํ าประกันแต่ละราย
บริ หารและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ าในส่วนของตน ให้ เป็ นไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิในการบํารุ งรักษาทีดีและ
เป็ นทียอมรับกันโดยทัว ไปของการประกอบธุรกิจของตนทีปฏิบตั ิอยูใ่ นปั จจุบนั และเป็ นไปตามกฎหมายทีใช้ บงั คับ
และเกียวข้ องโดยตรงกับธุรกิจของตน เว้ นแต่ ในกรณีทีการไม่ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายดังกล่าว จะ
ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถในการชําระหนี ของตน และ (ค) ผู้คํ าประกันแต่ละราย
จัดให้ มีและดํารงรักษาไว้ ซึงการประกันภัยโรงไฟฟ้ าในส่วนของตนตามวงเงิ นประกันภัย และต่อความเสียงภัย
ทังหลายซึ

ง ผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันกับผู้คํ าประกันดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) จะเอาประกันภัยไว้ ตามปกติ
นอกจากนัน ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตามทีมีการแก้ ไขเพิมเติม
หรื อ ใช้ แทนที ) และกฎหมายอื นที เกี ยวข้ อง รวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และคํา สัง ต่างๆ ทีอ อกตาม
กฎหมายดังกล่าว และจะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดสิทธิโดยเคร่งครัดตลอดระยะเวลาทียงั คงมีหนี คงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้

6.2

เงือนไขทางการเงิน
ผู้อ อกหุ้น กู้จ ะดํ า เนิ น การให้ ผ้ ูคํ า ประกัน แต่ล ะราย ดํา รงอัต ราส่ว น "หนี ส ิน " (Debt) ต่อ "ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น "
(Shareholders' Equity) ของตน ในอัตราส่วน ไม่เกิน 3 : 1 ณ "วันคํานวณ" ใดๆ
เพือวัตถุประสงค์ของการคํานวณอัตราส่วนตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2 นี  ให้ คําจํากัดความตามทีระบุไว้ ในข้ อนี  มี
ความหมายดังต่อไปนี 
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6.3

"งบการเงิน"
(Financial Statements)

หมายถึง งบการเงินทีได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว (audited
financial statements) ของผู้คํ า ประกัน แต่ล ะราย สํา หรั บ "ช่ ว ง
ระยะเวลาทีเกียวข้ อง" (Relevant Period)

"ช่ วงระยะเวลาทีเกียวข้ อง"
(Relevant Period)

หมายถึง ช่วงระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนทีสิ นสุด ณ "วันคํานวณ"

"วันคํานวณ"
(Calculation Date)

หมายถึง วันที 31 ธันวาคม ในแต่ละปี

"ส่ วนของผู้ถอื หุ้น"
(Shareholders' Equity)

หมายถึ ง ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น ของผู้คํ า ประกัน แต่ล ะราย ตามตัว เลขที
ปรากฏใน "งบการเงิน"

"หนีส# นิ "
(Debt)

หมายถึง จํานวนหนี สินเฉพาะทีมีภาระดอกเบี ยจ่าย (interest bearing
debt) ตามตัวเลขทีปรากฏใน "งบการเงิน"

การแจ้ งและการจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบ
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องจัดเตรี ยมและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ ห้ แก่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพือให้ ผ้ ูถือหุ้นกู้สามารถขอดู
เอกสารดังกล่าวได้ ณ สํานักงานของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันและเวลาทําการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ตามเวลาทีกําหนด
ไว้ ดังต่อไปนี 
(ก)

หากมีเหตุผิดนัดใดๆ (ตามทีกําหนดในข้ อ 10.1) หรื อเหตุการณ์ ทีอาจกลายเป็ นเหตุผิดนัด (หมายถึง
เหตุก ารณ์ ที จ ะกลายเป็ นเหตุผิ ด นัด หากผู้อ อกหุ้น กู้ไ ม่ส ามารถแก้ ไ ขเหตุก ารณ์ ที เ กิ ด ขึน ได้ ภ ายใน
ระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในข้ อ 10.1(ก) หรื อ 10.1(ข) หรื อ 10.1(ง) (แล้ วแต่กรณี)) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยไม่ชกั ช้ านับแต่วนั ทีผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว รวมทังแจ้
 งถึงการ
กระทําใดๆ ทีผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ดําเนินการหรื อเสนอทีจะดําเนินการเพือแก้ ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวด้ วย

(ข)

หากผู้ออกหุ้นกู้หรื อผู้คํ าประกันรายใด ถูกฟ้ องเป็ นจําเลยในศาล หรื อถูกกล่าวหาว่าจะต้ องเป็ นฝ่ ายรับผิด
ตามสัญญาใดๆ ในกรณีพิพาททีอนุญาโตตุลาการจะต้ องวินิจฉัย (นอกเหนือจากข้ อพิพาทในศาล หรื อ
กระบวนการอนุญาโตตุลาการใดๆ ทีมีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรื อทีเกิ ดขึ นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และ
ผู้ออกหุ้นกู้หรื อผู้คํ าประกันรายนันๆ
 ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับข้ อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหรื อ
กฎหมายทีเกียวข้ อง และ/หรื อ ในงบการเงินแล้ ว) โดยมูลหนี ทีผิดนัด และ/หรื อ ทีอาจกลายเป็ นเหตุผิดนัด
(ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายราย) มีจํานวนเงินรวมกันเกินกว่า 250,000,000 (สองร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท
หรื อเงินสกุลอืนทีมีจํานวนเทียบเท่า ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันนับ
แต่วันทีผ้ ูออกหุ้นกู้ได้ ทราบถึงเหตุการณ์ ดงั กล่าว รวมทัง แจ้ งถึงการกระทําใดๆ ทีผ้ ูออกหุ้นกู้หรื อผู้คํา
ประกันรายดังกล่าว ได้ ดําเนินการหรื อเสนอทีจะดําเนินการเพือแก้ ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวด้ วย
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6.4

(ค)

เมือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอไม่ว่าเมือใด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องส่งมอบเอกสารซึงลงนามโดยกรรมการผู้มี
อํานาจของผู้ออกหุ้นกู้ (หรื อบุคคลทีได้ รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้มีอํานาจของผู้ออกหุ้นกู้) ให้ แก่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า จากข้ อมูลทีผ้ ูออกหุ้นกู้ได้ รับทราบในขณะนัน ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด
หรื อเหตุการณ์ทีอาจกลายเป็ นเหตุผิดนัด (หมายถึงเหตุการณ์ทีจะกลายเป็ นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่
สามารถแก้ ไขเหตุการณ์ทีเกิดขึ นได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในข้ อ 10.1 (ก) หรื อ 10.1(ข) หรื อ 10.1
(ง) (แล้ วแต่ ก รณี ) ) เกิ ด ขึ น และไม่ มี ค ดี ค วามในศาลหรื อ ข้ อพิ พ าทภายใต้ การพิ จ ารณาของ
อนุญาโตตุล าการทีผ้ ูออกหุ้นกู้ หรื อผู้คํา ประกันรายใดๆ เป็ นจํ าเลยหรื อผู้ถูก กล่าวหา ซึงมีมูลหนีใ น
จํานวนเงินรวมกันเกินกว่า 250,000,000 (สองร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท หรื อเงินสกุลอืนทีมีจํานวนเทียบเท่า
(ยกเว้ นข้ อพิพาทในศาล หรื อกระบวนการอนุญาโตตุลาการใดๆ ทีมีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรื อทีเกิดขึน
ภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้หรื อผู้คํ าประกันรายนันๆ
 ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับข้ อพิพาท
ดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหรื อกฎหมายทีเกียวข้ อง และ/หรื อ ในงบการเงินของตนแล้ ว หรื อทีผ้ อู อก
หุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ วภายใต้ ข้อกําหนดสิทธิ (ถ้ ามี))

(ง)

สํา เนางบการเงิ น ประจํ า งวดการบัญ ชี ข องผู้อ อกหุ้น กู้ และผู้คํ า ประกัน ที มี ผ้ ูส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าต
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ ว โดยจะส่งให้ โดยเร็ วทีสดุ เมืองบการเงินดังกล่าวจัดทําเสร็ จเรี ยบร้ อย
แต่ทงนี
ั   ไม่เกิน 120 (หนึง ร้ อยยีสบิ ) วัน นับจากสิ นสุดรอบปี บัญชีของผู้ออกหุ้นกู้หรื อผู้คํ าประกัน (แล้ วแต่
กรณี) และ

(จ)

สําเนาของหลักฐานหรื อเอกสารทีแสดงว่ามีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารใดๆ ของผู้คํ าประกัน เป็ นจํานวนเงิน
รวมกันครบถ้ วนตามจํานวนทีผ้ คู ํ าประกันมีหน้ าทีต้องชําระให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ในแต่ละงวด ตามทีกําหนดไว้
ในสัญญาเงินกู้ระหว่างกลุม่ บริ ษัท เพือเป็ นการตรวจสอบว่าผู้ออกหุ้นกู้จะมีเงินทีได้ รับชําระหนี จากผู้คํ า
ประกันมาเพือชําระหนี ตามหุ้นกู้นี  โดยจะส่งให้ ไม่ช้ากว่า 5 (ห้ า) วันทําการ ล่วงหน้ าก่อนวันถึงกําหนด
ชําระหนี หุ้นกู้ในแต่ละงวด

การเปลีย นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้
หากมีกรณีทีจะต้ องเปลียนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพือแต่งตังให้
 เป็ น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้ วแต่กรณี) โดยเร็ วทีสดุ เท่าทีจะสามารถกระทําได้ แต่ทงนี
ั  ต้ องไม่
เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ทีเกิดกรณีทีจะต้ องมีการเปลียนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้ วแต่
กรณี)

6.5

การนําหุ้นกู้ไปขึ นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
ผู้ออกหุ้นกู้จะนําหุ้นกู้ทีเสนอขายในครัง นี ไปขึ นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (The Thai Bond Market
Association) และจะคงให้ ห้ นุ กู้เป็ นหลักทรัพย์ขึ นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ไทยหรื อศูนย์ซื อขายอืนใดที
ได้ รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดอายุห้ นุ กู้

6.6

ข้ อจํากัดการจ่ายเงินปั นผล
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ผู้ออกหุ้นกู้จะดําเนินการมิให้ ผ้ คู ํ าประกันแต่ละรายประกาศหรื อจ่ายเงินปั นผลในกรณีผ้ คู ํ าประกันรายใดๆ ดังกล่าว
ผิดนัดไม่ชําระหนี เงิน (Financial Indebtedness) ใดๆ ของตน เมือหนี เงินดังกล่าวถึงกําหนดชําระ และการผิดนัด
ชําระหนี เงินนันๆ
 ยังไม่ได้ รับการแก้ ไข ทังนี
  เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อน
6.7

6.8

การใช้ เงินทีได้ รับจากการออกหุ้นกู้
(ก)

ผู้ออกหุ้นกู้จะนําเงินทีได้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ เพือการดําเนินธุรกิจปกติของผู้ออกหุ้นกู้
และเพื อปล่อ ยกู้ต่อ ให้ แก่ ผ้ ูคํา ประกัน แต่ละราย (ต่อไปนีเ รี ยกเงิ นกู้ดัง กล่าวว่า "เงิน กู้ ระหว่ างกลุ่ ม
บริษัท") โดยผู้ออกหุ้นกู้จะดําเนินการให้ ผ้ คู ํ าประกันแต่ละราย นําเงินกู้ระหว่างกลุม่ บริ ษัททีตนได้ รับมา
ดังกล่าวข้ างต้ น ไปใช้ เพือชําระคืนหนี เงินกู้ภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ของตน (Loan Refinancing) ตลอดจน
ชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายใดๆ ก็ตาม ทีเกียวข้ องหรื อจําเป็ นสําหรับหรื อเกียวเนืองกับการชําระคืน
หนี เงินกู้ (Loan Refinancing) ดังกล่าวข้ างต้ นและเพือการดําเนินธุรกิจปกติของตนเท่านัน และ

(ข)

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องนําเงินทีตนได้ รับชําระคืนหนี เงินกู้ระหว่างบริ ษัทในกลุม่ มาจากผู้คํ าประกันแต่ละราย
มาใช้ เพือการชําระคืนหนี ภายใต้ ห้ นุ กู้ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ และเพือการอืนใดอันเกียวเนืองกับการดําเนินธุรกิจ
ปกติของผู้ออกหุ้นกู้ เท่านัน

การจัดอันดับความน่าเชือถือของหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือของหุ้นกู้ โดยสํานักจัดอันดับความน่าเชือถือทีได้ รับความ
เห็นชอบจาก ก.ล.ต. ตลอดอายุห้ ุนกู้ ทังนี
  อันดับความน่าเชือถือของหุ้นกู้ดงั กล่าวอาจมีการเปลียนแปลงเมือใด
ก็ได้ ตลอดอายุห้ นุ กู้

6.9

การไม่ก่อหลักประกัน
ผู้ออกหุ้นกู้จะดําเนินการมิให้ ผ้ คู ํ าประกันแต่ละรายจํานอง จํานํา ก่อหลักประกัน หรื อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สิน
เฉพาะทีผ้ คู ํ าประกันได้ เคยให้ ไว้ เป็ นหลักประกันสําหรับหนี ใดๆ ภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ของตน เว้ นแต่ การจํานอง จํานํา
ก่อหลักประกัน หรื อ ภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สนิ ดังกล่าว

6.10

(ก)

เป็ นการดําเนินการอันเนืองมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติของผู้คํ าประกัน หรื อ

(ข)

เป็ นการดําเนินการโดยผลของกฏหมาย หรื อ

(ค)

ไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถในการชําระหนี ของผู้คํ าประกันรายนัน หรื อ

(ง)

เป็ นการดําเนินการตามทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้

การไม่ก่อหนี เพิม
ผู้ออกหุ้นกู้จะดําเนินการมิให้ ผ้ ูคํา ประกันแต่ละรายก่อหนีเ งิ นกู้ประเภทมีดอกเบีย เป็ นจํ านวนรวมกันเกินกว่า
350,000,000 (สามร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท (จํานวนหนี ดังกล่าว เป็ นจํานวนจํากัดของหนี สําหรับผู้คํ าประกันแต่ละ
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ราย มิใช่ทุกรายรวมกัน) ทังนี
  จํานวนหนี เงินกู้ประเภทมีดอกเบี ยดังกล่าวข้ างต้ นมิให้ นบั รวมถึง หนี เงินกู้ทีผ้ ูคํา
ประกันกู้ยืมจากผู้ออกหุ้นกู้ หนี ใดๆ ภายใต้ หนังสือคํ าประกัน หนี ใดๆ ทีก่อขึ นระหว่างผู้คํ าประกัน หนี ภายใต้ สนิ เชือ
วงเงินหมุนเวียนใดๆ และหนี ตามสัญญาป้องกันความเสียงด้ านการเงินหรื ออัตราแลกเปลียนเงินต่างๆ (hedging
transactions) ทีเข้ าทํากับสถาบันการเงิน
6.11

การปลดหลักประกัน
เมือผู้คํ าประกันแต่ละรายได้ นําเงินกู้ระหว่างกลุม่ บริ ษัททีตนได้ รับมาจากผู้ออกหุ้นกู้ตามข้ อ 6.7(ก) ข้ างต้ น ไปชําระ
คืนหนี เงินกู้ภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ของตน (Loan Refinancing) แล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้จะดําเนินการให้ ผ้ คู ํ าประกันแต่ละ
รายดําเนินการปลดหลักประกันทังหมด

ซึง ผู้คํ าประกันแต่ละรายได้ ให้ ไว้ แก่เจ้ าหนี  เพือประกันการชําระหนี ภายใต้
สัญญาเงินกู้ให้ แล้ วเสร็ จ ภายใน 180 (หนึง ร้ อยแปดสิบ) วัน นับจากวันทีผ้ คู ํ าประกันรายนันๆ
 ได้ ชําระคืนหนี เงินกู้
ภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ของตน เว้ นแต่ ในกรณีทีผ้ คู ํ าประกันรายใด ไม่สามารถดําเนินการปลดหลักประกันดังกล่าวให้
แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาทีระบุไว้ ข้างต้ นได้ เกิดจากสาเหตุใดๆ ซึง อยู่นอกเหนือการควบคุมหรื อความรับผิดชอบ
ของผู้คํ าประกันรายนันๆ
 โดยในกรณีดงั กล่าว ผู้ออกหุ้นกู้จะดําเนินการให้ ผ้ คู ํ าประกันรายดังกล่าวดําเนินการปลด
หลักประกันให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยโดยเร็ วทีสดุ เท่าทีจะสามารถทําได้

7.

ดอกเบีย#

7.1

ผู้ออกหุ้นกู้จะทําการชําระดอกเบี ยหุ้นกู้ โดยชําระทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันกําหนดชําระดอกเบี ยหุ้นกู้แต่ละงวด โดย
จะหักภาษี ณ ทีจ่ายตามทีกฎหมายไทยกําหนด

7.2

จํ านวนดอกเบีย สําหรั บหุ้นกู้ทีต้องชํ าระในแต่ละงวดดอกเบีย ให้ คํานวณจากเงิ นต้ นคงค้ างของหุ้นกู้ในอัตรา
ดอกเบี ยหุ้นกู้ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึง ) ปี มี 365 (สามร้ อยหกสิบห้ า) วัน และโดยการนับจํานวนวันทีผ่านไป
จริ งในแต่ละงวดดอกเบี ยทีเกียวข้ อง
ทังนี
  การเลือ นวันกําหนดชําระดอกเบี ยหุ้นกู้เพือให้ เป็ นวันทําการตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 8.4 นัน จะไม่มีผลกระทบ
ใดๆ ต่อการคํานวณดอกเบี ยทีกําหนดไว้ นี  เว้ นแต่ในกรณีวนั กําหนดชําระดอกเบี ยงวดหุ้นกู้สดุ ท้ าย ไม่ตรงกับวันทํา
การ ให้ เลือ นวันกําหนดชําระดอกเบี ยดังกล่าวเป็ นวันทําการถัดไป และจะต้ องนําจํานวนวันทังหมดที

เลือนออกไป
จนถึง (แต่ไม่รวม) วันกํ า หนดชํ า ระดอกเบีย หุ้นกู้ทีเลือนออกไป มารวมคํ านวณดอกเบี ย ด้ วย โดยให้ คํานวณ
ดอกเบี ยเพิมเป็ นรายวัน และให้ ใช้ เกณฑ์ 1 (หนึง ) ปี มี 365 (สามร้ อยหกสิบห้ า) วัน

7.3

ในกรณีทีผลการคํานวณดอกเบี ยหุ้นกู้ต่อหน่วยทีได้ มีจํานวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตําแหน่ง ให้ ปัดทศนิยมให้
เหลือเพียง 6 (หก) ตําแหน่ง โดยให้ ปัดเศษทศนิยมขึ นในกรณีทีมีเศษมากกว่าหรื อเท่ากับ 5 (ห้ า) นอกนันให้
 ปัดลง

7.4

ในกรณีทีผ้ อู อกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชําระเงินต้ นภายใต้ ห้ นุ กู้เมือถึงกําหนดชําระตามเงือนไขในข้ อกําหนดสิทธิ ดอกเบี ย
สําหรับเงินต้ นค้ างชําระนับจากวันถึงกําหนดชําระ จนถึงวันทีผ้ ูออกหุ้นกู้ทําการชําระหนี ครบถ้ วน ให้ คิดในอัตรา
ดอกเบี ยผิดนัด ทังนี
  ไม่วา่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ มีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้ อ 10.2 แล้ วหรื อไม่ก็ตาม
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8.

วิธีการ เวลา และสถานทีสาํ หรับการชําระหนีต# ามหุ้นกู้

8.1

การชําระเงินต้ น
(ก) กรณีของหุ้นกู้ทีมิได้ ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระเงินต้ นตามหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ผู้ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 3.3) ผ่านทาง
นายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (ก) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันทีตรงกับวันทํา
การทีต้องชําระเงินตามข้ อกําหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีทีส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้
ตามทีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อ (ข) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย
ตามรายละเอียดทีผ้ ูถือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื อหุ้นกู้หรื อทีผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทําการ ก่อนวันถึงกําหนดชําระเงินนันๆ
 หรื อ (3)
วิธีการอืนตามทีผ้ อู อกหุ้นกู้และนายทะเบียนได้ ตกลงกัน ทังนี
  ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนําใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้ แก่
นายทะเบียนหุ้นกู้ ยกเว้ นกรณีมีข้อสงสัย นายทะเบียนหุ้นกู้หรื อผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ขอตรวจสอบและขอ
เวนคืนใบหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ไม่วา่ รายใดๆ ได้
(ข) กรณีของหุ้นกู้ทีฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระเงินต้ นตามหุ้นกู้ ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ตามที
ระบุไว้ ในข้ อ 3.3) ทีฝากหุ้นกู้ไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามทีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ ใน
ชื อ ของศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ ตามรายชื อ ที ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ มี ห นัง สื อ แจ้ ง มายัง ผู้อ อกหุ้น กู้
และ/หรื อ นายทะเบียนหุ้นกู้วา่ เป็ นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จํานวนต่างๆ โดย (ก) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง
จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันทีตรงกับวันทําการทีต้องชําระเงินตามข้ อกําหนดสิทธิ โดยนายทะเบียน
หุ้นกู้จะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีทีสง่
ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามทีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามทีได้ รับแจ้ งจากศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ หรื อ (ข) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที
ผู้ถือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซือ หุ้นกู้หรื อทีผ้ ูถือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทําการ ก่อนวันถึงกําหนดชําระเงินนันๆ
 หรื อ (3) วิธีการอืน
ตามทีผ้ ูออกหุ้นกู้และนายทะเบียนได้ ตกลงกัน ทัง นี  ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนําใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้ แก่นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ เนืองจากไม่มีการออกใบหุ้นกู้สาํ หรับหุ้นกู้ทีศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน

8.2

การชําระดอกเบี ย หรื อเงินจํานวนอืนใด (ถ้ ามี)
(ก)

กรณีของหุ้นกู้ทีมิได้ ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระดอกเบี ยหุ้นกู้หรื อเงินจํานวนอืนใด (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ตามทีระบุ
ไว้ ในข้ อ 3.3) ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (ก) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้
ลงวันทีตรงกับวันทําการทีต้องชําระเงินตามข้ อกําหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งเช็คดังกล่าว
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ล่ว งหน้ า ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นหรื อ ไปรษณี ย์ อ ากาศ (Air Mail) (ในกรณี ที ส่ง ถึ ง ผู้ถื อ หุ้น กู้ใ น
ต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ ตามทีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อ (ข) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร
ของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดทีผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื อหุ้นกู้หรื อทีผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ ง
ให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทําการ ก่อนวันถึง
กําหนดชําระเงินนันๆ
 หรื อ (3) วิธีการอืนตามทีผ้ อู อกหุ้นกู้และนายทะเบียนได้ ตกลงกัน ทังนี
  สําหรับการ
รับชําระดอกเบี ยหุ้นกู้งวดสุดท้ าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนําใบหุ้นกู้ของตนมาเวนคืนให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้
ยกเว้ นกรณีมีข้อสงสัย นายทะเบียนหุ้นกู้หรื อผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิขอตรวจสอบและขอเวนคืนใบหุ้นกู้จากผู้
ถือหุ้นกู้ไม่วา่ รายใดๆ ได้
(ข)

กรณีของหุ้นกู้ทีฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระดอกเบี ยหุ้นกู้หรื อเงินจํานวนอืนใด (ถ้ ามี) ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
(ผู้ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 3.3) ทีฝากหุ้นกู้ไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามทีลงทะเบียนใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ ในชือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามรายชือทีศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือ
แจ้ งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ นายทะเบียนหุ้นกู้วา่ เป็ นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จํานวนต่างๆ โดย (ก) การออก
เช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันทีตรงกับวันทําการทีต้องชําระเงินตามข้ อกําหนด
สิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ
(Air Mail) (ในกรณีทีสง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามทีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
ตามทีไ ด้ รับ แจ้ งจากศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ หรื อ (ข) การโอนเงิ นเข้ า บัญชี ธนาคารของผู้ถือ หุ้น กู้ใ น
ประเทศไทย ตามรายละเอียดทีผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื อหุ้นกู้หรื อทีผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียน
หุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทําการก่อนวันถึงกําหนดชําระเงิน
นันๆ
 หรื อ (3) วิธีการอืนตามทีผ้ อู อกหุ้นกู้และนายทะเบียนได้ ตกลงกัน ทังนี
  สําหรับการรับชําระดอกเบี ย
หุ้นกู้งวดสุดท้ าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนําใบหุ้นกู้ของตนมาเวนคืนให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เนืองจากไม่มีการ
ออกใบหุ้นกู้สาํ หรับหุ้นกู้ทีศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน

8.3

วันครบกําหนดชําระเงินต้ นหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืนเงินต้ นหุ้นกู้ทงหมดของหุ
ั
้ นกู้แต่ละชุดเพียงครัง เดียว ในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชดุ นันๆ


8.4

หากวันครบกําหนดชําระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่วา่ จะเป็ นเงินต้ น ดอกเบี ย หรื อเงินจํานวนอืนใด) ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรง
กับวันทําการ ให้ เลือนวันชําระเงินไปเป็ นวันทําการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จําต้ องจ่ายดอกเบี ยหรื อเงินเพิมใดๆ
สําหรับการเลือ นวันครบกําหนดชําระเงินตามหุ้นกู้ตามข้ อ 8.4 นี  เว้ นแต่ในกรณีดอกเบี ยงวดสุดท้ าย ซึงจะต้ องนํา
จํานวนวันทังหมดที

เลือนออกไป จนถึง (แต่ไม่รวม) วันกําหนดชําระดอกเบี ยหุ้นกู้ทีเลือนออกไปมารวมคํานวณ
ดอกเบี ยด้ วย

8.5

เงินต้ น ดอกเบี ย และเงินจํานวนใดๆ ทังหมดที

ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ รับจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้คํ าประกันในกรณีมีการ
บังคับชําระหนี หุ้นกู้ และ/หรื อ บังคับชําระหนี ตามหนังสือคํ าประกัน ในกรณีมีการเรี ยกให้ ชําระหนี ก่อนวันครบ
กําหนดเดิมเมือเกิดเหตุผิดนัดเกิดขึ น จะได้ รับการจัดสรรตามลําดับ ดังต่อไปนี 
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(ก)

ลําดับแรก เพือชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังหมดที

ผ้ ถู ือหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้
ทดรองจ่ายไปจริ งเพือการบังคับชําระหนี ภายใต้ ห้ นุ กู้และภายใต้ หนังสือคํ าประกัน (ถ้ ามี)

(ข)

ลําดับทีสอง เพือชําระดอกเบี ยหุ้นกู้ทีคงค้ างและยังมิได้ ชําระภายใต้ ห้ นุ กู้ คํานวณจนถึงวันทีมีการชําระ

(ค)

ลําดับทีสาม เพือชําระเงินต้ นคงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้ และ

(ง)

ลําดับทีสี จํานวนเงินคงเหลือ (ถ้ ามี) ให้ ชําระคืนให้ แก่ ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้คํ าประกัน (ตามแต่กรณี)
โดยไม่ชกั ช้ า

9.

การไถ่ ถอนหุ้นกู้และการซือ# คืนหุ้นกู้

9.1

เว้ น แต่ก รณี ที ผ้ ูอ อกหุ้นกู้ทํ าการซื อ คืน หุ้นกู้ก่อนวัน ครบกํ าหนดไถ่ถ อนหุ้นกู้ ผู้อ อกหุ้นกู้จ ะทํา การไถ่ ถอนหุ้น กู้
แต่ละชุดในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้สาํ หรับหุ้นกู้ชดุ นันๆ
 โดยการชําระเงินต้ นคงค้ างทังหมดภายใต้

ห้ นุ กู้แต่ละชุด
และดอกเบี ยงวดสุดท้ ายของหุ้นกู้ชดุ นันๆ


9.2

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใดๆ จากตลาดรอง หรื อแหล่งอืนๆ ได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ ทีราคาหรื อ
เงือนไขใดๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทําคําเสนอขอซื อคืนหุ้นกู้เป็ นการทัว ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องทําคําเสนอขอซื อคืน
หุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้ องทําการซื อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึงประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทกุ รายอย่างเท่า
เทียมกันตามสัดส่วนทีเสนอขาย
เมือผู้ออกหุ้นกู้ทําการซื อคืนหุ้นกู้แล้ วจะมีผลทําให้ หนี ตามหุ้นกู้ดงั กล่าวระงับลง เนืองจากหนี เกลือนกลืนกันตาม
กฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนําหุ้นกู้ดงั กล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึงผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ นายทะเบียน
หุ้นกู้ทราบเพือยกเลิกหุ้นกู้ทีซื อมาดังกล่าว รวมทังแจ้
 งเรื องการซื อคืนหุ้นกู้ให้ สํานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมตลาด
ตราสารหนี ไทยทราบโดยไม่ชกั ช้ า ทังนี
  ตามทีประกาศและกฎหมายทีเกียวข้ องกําหนดไว้

9.3

ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่าหุ้นกู้ชุดใดๆ ไม่มีสิทธิขอให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ใดๆ ดังกล่าว ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ได้

10.

เหตุผดิ นัดและผลของการเกิดเหตุผดิ นัด

10.1

เหตุการณ์กรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี  ถือเป็ นเหตุผิดนัด ("เหตุผิดนัด") ตามข้ อกําหนดสิทธิ
(ก)

516438-4-19

หากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชําระเงินไม่วา่ เงินต้ นหรื อดอกเบี ยในวันถึงกําหนดชําระตามเงือนไขในข้ อกําหนด
สิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดงั กล่าวย่อมไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดหากการไม่ชําระเงินต้ นหรื อดอกเบี ยดังกล่าวมี
สาเหตุจากความล่าช้ า และ/หรื อ ความผิดพลาดทีเกียวกับระบบการโอนเงินซึงอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีเงินเพียงพอทีจะชําระเงินต้ นหรื อดอกเบี ยเมือถึงกําหนดชําระ และผู้ออก
หุ้นกู้ได้ ชําระเงินต้ นหรื อดอกเบี ยดังกล่าวแล้ วภายใน 3 (สาม) วันทําการนับจากวันครบกําหนดชําระหนี 
นันๆ
 หรื อ
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10.2

(ข)

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้ อกํ าหนดสิทธิ ในข้ ออืนๆ (นอกจากการผิดนัดไม่ชําระเงิ นตามข้ อ 10.1 (ก)
ข้ างต้ น) และเหตุผิดเงือนไขเช่นนันยั
 งคงมีอยู่อย่างต่อเนืองเป็ นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที
ได้ มีการส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้แก้ ไขการไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขดังกล่าว ไปยังสํานักงานใหญ่ของ
ผู้ออกหุ้นกู้แล้ ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) ทีถือหุ้น กู้
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยีสบิ ห้ า) ของหุ้นกู้ทียงั มิได้ ทําการไถ่ถอนทังหมด

หรื อ

(ค)

เมื อ ผู้ ออกหุ้ นกู้ และ/หรื อ ผู้ คํ า ประกั น ไม่ ว่ า รายใดรายหนึ ง ผิ ด นัด ชํ า ระหนี เ งิ น (Financial
Indebtedness) ใดๆ ของตน (ไม่ว่ามูลหนีร ายเดียวหรื อหลายราย) เป็ นจํ านวนเงินรวมกันเกินกว่า
250,000,000 (สองร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท หรื อเงินสกุลอืนทีมีจํานวนเทียบเท่าจากการที (1) ผู้ออกหุ้นกู้
หรื อผู้คํ าประกัน ไม่วา่ รายใดรายหนึง ดังกล่าว ไม่ชําระหนี เงินของตนดังกล่าวข้ างต้ นภายในกําหนดชําระ
หนี เดิมหรื อภายในระยะเวลาทีเจ้ าหนี ขยายให้ หรื อ (2) หนี เงินของตนดังกล่าวถูกเจ้ าหนี เรี ยกให้ ชําระคืน
ก่อนกําหนดเพราะเหตุผิดนัดตามสิทธิของเจ้ าหนี ภายใต้ สญ
ั ญาทีเกียวข้ อง หรื อ

(ง)

มีการเริ มดําเนินการเพือขอฟื น ฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้คํ าประกันรายใดๆ หรื อเพือขอให้
ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้คํ าประกันรายใดๆ ล้ มละลายภายใต้ กฎหมายทีเกียวข้ องใดๆ และการเริ ม
ดําเนินการใดๆ เพือขอฟื น ฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้คํ าประกันรายใดๆ หรื อเพือขอให้ ผู้ออก
หุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้คํ าประกันรายใดๆ ตกเป็ นบุคคลล้ มละลายดังกล่าว มิได้ ถกู ยกเลิก หรื อเพิกถอน หรื อทํา
ให้ หมดสิ นไปภายใน 90 (เก้ าสิบ) วัน นับจากวันทีมีการเริ มดําเนินการนันๆ
 หรื อกรณีมีคําสัง หรื อมติใดๆ
โดยชอบตามกฎหมายให้ เลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ ของผู้คํ าประกันรายใดๆ หรื อผู้ออกหุ้นกู้
และ/หรื อ ผู้คํ าประกันรายใดๆ ตกเป็ นผู้มีหนี สินล้ นพ้ นตัวตามทีกฎหมายกําหนด หรื อมีการยึดหรื ออายัด
ทรัพย์สนิ ของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้คํ าประกันรายใดๆ ตามคําพิพากษาหรื อคําสัง โดยชอบด้ วยกฎหมาย
หรื อ

(จ)

ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้คํ าประกันไม่วา่ รายใดๆ ถูกคําพิพากษาถึงทีสดุ หรื อคําชี ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ถึงทีสดุ ให้ ชําระเงินครัง เดียวหรื อหลายครัง รวมกันเกินกว่า 250,000,000 (สองร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท หรื อ
เงินสกุลอืนทีมีจํานวนเทียบเท่า ซึงผู้ออกหุ้นกู้ (1) ไม่สามารถแสดงให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรื อผู้แทนผู้ถือ
หุ้ นกู้ เห็ น ได้ ว่ า คํ า พิ พ ากษาถึ ง ที สุด หรื อ คํ า ชี ข าดถึ ง ที สุด ของอนุ ญ าโตตุ ล าการนัน ไม่ ก ระทบต่ อ
ความสามารถในการชําระหนี ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อ (2) มิได้ ชําระเงินดังกล่าวภายในระยะเวลา
และเงือนไขทีกําหนดตามคําพิพากษาถึงทีสดุ หรื อคําชี ขาดถึงทีสดุ ของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว

เมือเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึง ตามข้ อ 10.1 และเหตุผิดนัดดังกล่าวยังคงดําเนินอยู่ หาก
(ก)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรื อ

(ข)

เมือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) ซึง
ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยีสบิ ห้ า) ของหุ้นกู้ทียงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมด

หรื อ

(ค)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 11 หรื อ
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(ง)

เป็ นกรณีตามข้ อ 10.1(ง)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องมีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้คํ าประกัน ถึงเหตุผิดนัดทีเกิดขึ นดังกล่าวซึงส่งผลให้ หนี 
หุ้นกู้ทงหมดเป็
ั
นอันถึงกําหนดชําระโดยพลัน และแจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทําการชําระเงินต้ นพร้ อมด้ วยดอกเบี ยตามหุ้นกู้
ทีคํานวณจนถึงขณะนัน ซึง ถือเป็ นอันถึงกําหนดชําระโดยพลันให้ แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ทนั ที ทังนี
  การทีผ้ อู อกหุ้นกู้ผิดนัดไม่
ชําระเงินไม่วา่ จํานวนใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้รายใด หากไม่ปรากฏข้ อเท็จจริ งโดยชัดแจ้ งหรื อมีการพิสจู น์ให้ เห็นชัดแจ้ ง
เป็ นประการอืน ให้ ถือไว้ ก่อนว่าได้ มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนันเกิ
 ดขึ นกับหุ้นกู้ทงหมด
ั
ทังนี
  หากผู้ออกหุ้นกู้ยงั ไม่ชําระหนี หุ้นกู้ดงั กล่าวตามทีกําหนดไว้ ในหนังสือแจ้ งเหตุผิดนัดทีระบุไว้ ในวรรคข้ างต้ น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงจะสามารถส่งหนังสือแจ้ งไปยังผู้คํ าประกันแต่ละรายให้ ชําระหนี หุ้นกู้ตามทีตนเข้ าคํ าประกันไว้
ตามรายละเอียดและเงือนไขทีระบุไว้ ในหนังสือคํ าประกัน
10.3

เมือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ มีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้คํ าประกันตามข้ อ 10.2 แล้ ว
(ก)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องดําเนินการให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้และผู้คํ าประกัน ชําระหนี ทีค้างชําระอยู่ตามหุ้นกู้ทงหมด
ั
โดยเร็ วทีสดุ เท่าทีจะสามารถกระทําได้ ซึง รวมถึงการฟ้ องร้ องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถ
กระทําได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย

(ข)

ผู้ถื อ หุ้น กู้แ ต่ล ะรายจะมี สิท ธิ ฟ้ องร้ องบัง คับ ชํ า ระหนี ต ามหุ้น กู้ที ค้ า งชํ า ระแก่ ต นเองจากผู้อ อกหุ้น กู้
และ/หรื อ ผู้คํ าประกัน ได้ ด้วยตนเองก็ต่อเมือหลังจาก 14 (สิบสี) วันนับจากวันทีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ มี
หนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้คํ าประกัน ตามข้ อ 10.2 แล้ ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยงั มิได้ เริ มดําเนินการ
ใดๆ เพือทําการฟ้ องร้ องผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้คํ าประกัน ให้ ชําระหนี ทีค้างชําระ

11.

การประชุมผู้ถอื หุ้นกู้

11.1

ผู้ออกหุ้นกู้หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิ เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ ว ซึงจะต้ องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ทีผ้ ูถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายราย
รวมกัน) ซึง ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยีสบิ ห้ า) ของหุ้นกู้ทียงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมด

มีคําขอเป็ นหนังสือให้ ผ้ แู ทน|
ผู้ถือหุ้นกู้เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรื อนับแต่วนั ทีเกิดกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี 
(ก)

หากเกิ ดเหตุผิดนัดกรณี ใดกรณี หนึงตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 10.1 เว้ นแต่เป็ นกรณี ทีมีการผ่อนผันหรื อ
ยกเว้ นให้ แล้ วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 12.2 (ข) (3) และในขณะนันผู
 ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ยงั มิได้ สง่ หนังสือ
แจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้คํ าประกัน ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 10.2 หรื อ

(ข)

หากมีการเสนอขอแก้ ไขเปลีย นแปลงข้ อกําหนดสิทธิในสาระสําคัญตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 14.1 หรื อ

(ค)

หากมีกรณีทีจะต้ องแต่งตังผู
 ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมตามข้ อ 13.2 เว้ นแต่เป็ น
กรณีทีมีการออกหนังสือเพือขออนุมตั ิเปลีย นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 13.3 (ข) หรื อ
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(ง)

หากมีเหตุการณ์สาํ คัญซึง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่วา่ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) ซึง ถือ หุ้นกู้
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยีสบิ ห้ า) ของหุ้นกู้ทียงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมด

(ยกเว้ น เป็ นกรณีทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้น
กู้ชดุ ใดชุดหนึง โดยเฉพาะ ก็ให้ นบั เฉพาะจํานวนของหุ้นกู้ชดุ ทีเกียวข้ องเท่านัน)
 (โดยหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรื อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดสิทธิ

11.2

มติโดยชอบของทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทีเรี ยกประชุมและดําเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้ บงั คับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้
ทุกรายไม่ว่าจะได้ เข้ าร่ วมประชุมหรื อไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นนจะเป็
ั
นไปตามเอกสาร
หมายเลข 2 แนบท้ ายข้ อกําหนดสิทธิ

11.3

ยกเว้ นกรณีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมือเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุในข้ อ 10.1 ผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ วิธีการลงมติเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ โดยมติในลักษณะดังกล่าวจะต้ องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกู้มีมติและลง
ลายมือชือในมติดงั กล่าวและส่งมอบให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นผู้เก็บรักษาไว้ ภายในระยะเวลาทีกําหนดโดยผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องเก็บรักษามติซงึ ลงลายมือชือโดยผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าว โดยถือเป็ นรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
  เพือวัตถุประสงค์ของข้ อ 11.3 นี  คะแนนเสียงทีจะต้ องได้ รับเพือการอนุมตั ิในแต่ละเรื องนันให้
 เป็ นไป
ตามรายละเอียดทีระบุไว้ ในข้ อ 6 ของเอกสารหมายเลข 2 ของข้ อกําหนดสิทธินี  เพียงแต่เปลีย นจากการนับคะแนน
เสียงจากจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็ นการนับคะแนนเสียงจากจํานวน
เสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะดําเนินการให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้จดั เตรี ยมเอกสารทีเกียวกับการลงมติ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้และให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จดั ส่งเอกสารทีเกียวกับการลงมติเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือหุ้นกู้ (หรื อไปรษณีย์อากาศ (Air
Mail) ในกรณีทีสง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามรายชือและทีอยู่ซึงปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันแรก
ของการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพือพักการโอนหุ้นกู้
ทังนี
  มติทีทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ราย นับแต่วนั ที
ได้ สง่ มอบให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นผู้เก็บรักษา

11.4

ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันควรทังหมดที

เกียวข้ องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทังที
 เรี ยกประชุมโดย
ผู้ออกหุ้นกู้และทีเรี ยกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

11.5

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้ ข้อกําหนดสิทธิ จะเป็ นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ชุด (หรื อในกรณีทีห้ นุ กู้ชุดใด
ชุดหนึงสิ นสุดหรื อถูกไถ่ถอนไปแล้ วทังหมดก่

อนการประชุมไม่ว่าด้ วยเหตุใด ให้ หมายถึงผู้ถือหุ้นกู้ชุดทีเหลืออยู่)
โดยการนับองค์ประชุมและมติของทีประชุมจะคํานวณจากจํานวนผู้ถือหุ้นกู้และจํานวนหุ้นกู้ทกุ ชุดรวมกัน แต่ทงนี
ั 
ในกรณีที (1) วาระใดวาระหนึง (ในกรณีเป็ นการประชุมซึง ต้ องพิจารณาหลายวาระ) ทีจะต้ องประชุมเพือลงมตินนั 
เป็ นเรื องทีเกียวข้ องกับหรื อมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้เพียงบางชุดโดยเฉพาะเจาะจงเท่านัน ก็ให้ นบั องค์ประชุมและ
คะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ถือหุ้นกู้ชุดทีเกียวข้ องสําหรับวาระดังกล่าวเท่านัน หรื อ (2) ในกรณีทีวาระการประชุม
ทังหมดเกี

ยวข้ องกับหรื อมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึงโดยเฉพาะ ก็ให้ เรี ยกประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ชุดที
เกียวข้ องดังกล่าวเท่านัน
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12.

อํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

12.1

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีด้วยความซือสัตย์สจุ ริ ต และด้ วยความระมัดระวังตามทีจะพึงคาดหมายได้ จาก
บุคคลทีประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในการนี  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหาย
ใดๆ ทีเกิดขึ นแก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้จากการทีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ าที หรื อปฏิบตั ิหน้ าทีมิชอบตามทีกําหนดไว้
ในข้ อกําหนดสิทธิ หรื อเกิดจากการปฏิบตั ิหน้ าที หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าทีด้วยความจงใจหรื อโดยมิได้ ใช้ ความ
ระมัดระวังตามทีจะพึงคาดหมายได้ จากบุคคลทีประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

12.2

นอกเหนือจากบรรดาอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบตามทีระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
 ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ และตามที
กฎหมายกําหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี 
(ก)

ดําเนินการต่างๆ ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ นี  และสัญญาแต่งตังผู
 ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึงในกรณีที
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสทิ ธิใช้ ดลุ ยพินิจของตนตามข้ อกําหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ ดลุ ยพินิจได้ โดย
อิสระโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็ นหลัก

(ข)

ทําความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื องต่างๆ ดังต่อไปนี โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้
(1)

การแก้ ไขเปลียนแปลงข้ อกําหนดสิทธิ หนังสือคํ าประกัน และ/หรื อ สัญญาทีเกียวข้ องกับหุ้นกู้
ในประเด็นซึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ หรื อไม่ทําให้ สิทธิประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง หรื อ

(2)

การแก้ ไขเปลียนแปลงข้ อกําหนดสิทธิ หนังสือคํ าประกัน และ/หรื อ สัญญาทีเกียวข้ องกับหุ้นกู้
ในประเด็นทีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดทีเห็นได้ โดยชัดแจ้ ง หรื อกรณีเป็ น
การแก้ ไขเพือให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายทีเกียวข้ อง ทังนี
  การแก้ ไขใดๆ ดังกล่าว
จะต้ องไม่มีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้ เอกสารนันๆ
 หรื อ

(3)

ผ่อนผันหรื อยกเว้ นไม่ถือว่ากรณีทีเกิ ดขึ นตามข้ อ 10.1 ในขณะใดขณะหนึงเป็ นเหตุผิดนัดที
จะต้ องดําเนินการตามข้ อ 10.2 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรื อยกเว้ นดังกล่าวเป็ น
เรื องทีเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็ นหลัก

(ค)

หากมีกรณีตามข้ อ 12.2 (ข) (1) หรื อ (2) หรื อ (3) เกิดขึ น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ูถือ
หุ้นกู้ทกุ รายทราบโดยไม่ชกั ช้ าถึงการกระทําของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทีได้ กระทําไปอันเกียวเนืองกับกรณีใดๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น ทังนี
  การกระทําของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าวนันจะมี
 ผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รายไปจนกว่า
จะถูกยกเลิกโดยมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึง ได้ จดั ให้ มีขึ นจากการร้ องขอของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 11.1 (ง)
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันทีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ จดั ส่งหนังสือแจ้ งดังกล่าว

(ง)

รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สนิ ใดๆ (ถ้ ามี) รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) หนังสือคํ าประกัน ซึงผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องรับไว้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อกําหนดสิทธิ และ/หรื อ สัญญาทีเกียวข้ องกับหุ้นกู้ และบังคับ
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ตามหนังสือ คํา ประกัน หรื อหลักประกันใดๆ (ถ้ ามี) ตามขัน ตอนทีกํา หนดไว้ ในข้ อกํ าหนดสิท ธิ และ
เอกสารอืนๆ ทีเกียวข้ อง
(จ)

เข้ าร่ วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครัง และเสนอความเห็นต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะดําเนินการ
อย่างไรในกรณีทีผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดสิทธิ หรื อในกรณีอืนๆ ทีมีหรื ออาจมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนยั สําคัญ

(ฉ)

จัดทํารายงานส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เกียวกับเรื องสําคัญทีได้ ดําเนินการไปตามอํานาจหน้ าทีของผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้โดยไม่ชกั ช้ า และ

(ช)

ในกรณีทีผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขคุณสมบัติของตนให้ ถูกต้ อง
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันทีขาดคุณสมบัตินนั  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้ทราบ
เป็ นหนังสือทันทีทีพ้นระยะเวลาดังกล่าวเพือให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลทีจะเข้ ารับทําหน้ าทีเป็ นผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องดําเนินการตามทีระบุไว้ ในข้ อ 13.3 โดยไม่ชกั ช้ า

12.3

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีด้วยความซือสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ แต่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ สําหรับความเสียหายทีเกิดขึ นจากการปฏิบตั ิหน้ าทีของตนโดย
เชือถือหนังสือรับรองทีออกโดยกรรมการผู้มีอํานาจของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อความเห็น คําแนะนํา หรื อข้ อมูลทีจดั ทําโดย
ผู้เชียวชาญให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็ นการเชือถือด้ วยความสุจริ ต และด้ วยความระมัดระวัง
อันจะพึงคาดหมายได้ จากบุคคลทีประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้ จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง
ความเห็น คําแนะนํา หรื อข้ อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรื อไม่เป็ นความจริ ง

13.

การแต่ งตัง# และเปลียนตัวผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

13.1

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ แต่งตังธนาคารกรุ

งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ซึง มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายทีเกียวข้ องและมี
ความเป็ นอิสระ ให้ ทําหน้ าทีเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว และให้ ถือว่าผู้
ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้แต่งตังธนาคารกรุ

งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตาม
เงือนไขในสัญญาแต่งตังผู
 ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้ อกําหนดสิทธิ

13.2

กรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี เป็ นกรณีทีจะต้ องทําการเปลีย นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
(ก)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้ าทีเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถแก้ ไขการขาด
คุณสมบัติภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ทีขาดคุณสมบัตินนั  หรื อ

(ข)

ทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้ เปลียนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนืองจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้ าทีไม่
เหมาะสมหรื อบกพร่องต่อหน้ าที หรื อ

(ค)

เมือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าทีฝ่าฝื นข้ อกําหนดของสัญญาแต่งตังผู
 ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อข้ อกําหนดสิทธิ
และการฝ่ าฝื นนันยั
 งคงไม่ได้ รับการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันทีผ้ อู อก
หุ้นกู้ได้ มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทําการแก้ ไข หรื อ
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13.3

(ง)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกสัญญาแต่งตัง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยถูกต้ องตามวิธีการที กําหนดไว้ ในสัญญา
แต่งตังผู
 ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อ

(จ)

เมือเกิดเหตุการณ์อืนๆ ทีทําให้ สญ
ั ญาแต่งตังผู
 ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ระงับไปตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อตามทีอาจมีการแก้ ไขเพิมเติมภายหลังจากวันออกหุ้นกู้

เมือเกิดกรณีทีจะต้ องทําการเปลีย นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อผู้ออกหุ้นกู้ดําเนินการดังต่อไปนี 
(ก)

เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพือให้ ลงมติอนุมตั ิการเปลียนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตังบุ
 คคลอืนทีเสนอโดย
ผู้ออกหุ้นกู้เข้ าทําหน้ าทีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรื อ

(ข)

ออกหนังสือขออนุมตั ิเปลียนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตังบุ
 คคลอืนทีเสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้ าทําหน้ าที
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ราย ซึง หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ไม่วา่ จะรายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) ที
ถื อหุ้น กู้รวมกันเกิ นกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที ยังมิไ ด้ ไถ่ ถอนทัง หมดยืนหนังสือคัดค้ านภายใน
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันทีผ้ อู อกหุ้นกู้หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ ถือว่าผู้ถือ
หุ้นกู้ทงหมดอนุ
ั
มตั ิการเปลียนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทีผ้ อู อกหุ้นกู้เสนอไว้ ในหนังสือแจ้ ง
นันแล้
 ว

ทังนี
  ในระหว่างทียงั ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามข้ อกําหนดสิทธิไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้รายเดิมจะต้ องรับปฏิบตั ิหน้ าทีเช่นเดิมไปพลางก่อนเพือรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อกําหนดสิทธิ
13.4

การเปลียนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นี  ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและ
กฎหมายทีเกียวข้ องและใช้ บงั คับอยูใ่ นขณะนันด้
 วย ซึง เมือผู้ออกหุ้นกู้ได้ ดําเนินการเกียวกับการแต่งตังผู
 ้ แทนผู้ถือ
หุ้นกู้รายใหม่เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตังนั
 นภายใน

30 (สามสิบ) วัน นับ
แต่วนั ทีได้ มีการแต่งตังผู
 ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ พร้ อมทังส่
 งสําเนาสัญญาแต่งตังผู
 ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ให้ แก่
สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้ า) วัน นับแต่วนั แต่งตังผู
 ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่นนั  ทังนี
  ผู้ออกหุ้นกู้ต้องจัดการ
ให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมทําการส่งมอบทรัพย์สนิ เอกสาร หรื อหลักฐานทีเกียวข้ องทังหมดให้

แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ที
ได้ รับแต่งตังใหม่
 โดยเร็ ว และให้ ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทีได้ รับแต่งตังใหม่
 อย่างเต็มทีเพือให้ การดําเนินการ
ตามหน้ าทีของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทีได้ รับแต่งตังใหม่
 เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย อนึง สัญญาแต่งตังผู
 ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
จะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อกําหนดสิทธิ หรื อมีข้อตกลงใดๆ ทีทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้มีสิทธิด้อยลงกว่าสิทธิทีมีอยู่ภายใต้
สัญญาฉบับเดิม

14.

การแก้ ไขเพิมเติมข้ อกําหนดสิทธิ

14.1

การแก้ ไขเพิมเติมข้ อกําหนดสิทธิ นอกจากกรณีตามข้ อ 3.2 (ข) และตามข้ อ 12.2 (ข) (1) (2) หรื อ (3) ต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ดี ในกรณีมีการแก้ ไขเพิมเติมข้ อกําหนดสิทธิ (ซึง
รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) การขยายระยะเวลาในการชําระหนี  หรื อเงือนไขการชําระเงินใดๆ ภายใต้ ข้อกําหนด
สิทธิ) อันอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อภาระหน้ าทีหรื อสิทธิใดๆ ของผู้คํ าประกันภายใต้ หนังสือคํ าประกัน
การแก้ ไขเพิมเติมดังกล่าวจะต้ องได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากผู้คํ าประกันด้ วย ทังนี
  ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากมี
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การฝ่ าฝื นแก้ ไขเพิมเติมข้ อกําหนดสิทธิในข้ อทีอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อภาระหน้ าทีหรื อสิทธิใดๆ ของ
ผู้คํ าประกันดังกล่าวข้ างต้ น โดยทีผ้ คู ํ าประกันมิได้ ตกลงยินยอมด้ วย ให้ ถือว่าการแก้ ไขดังกล่าวไม่มีผลบังคับ และ
ผู้คํ าประกัน จะมีความรับผิดชอบตามข้ อกําหนดสิทธิเดิมก่อนมีการแก้ ไขดังกล่าวข้ างต้ นเท่านัน
14.2

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้ อกําหนดสิทธิทีแก้ ไขเพิมเติมให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และสํานักงาน ก.ล.ต.
ภายใน 15 (สิบห้ า) วัน นับแต่วนั ทีมีการแก้ ไขเพิมเติมข้ อกําหนดสิทธิ และจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เมือได้ รับการร้ อง
ขอ

15.

การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่
หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาด หรื อชํารุ ดด้ วยประการใดๆ ผู้ถือหุ้นกู้ทีปรากฏชือในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มี
สิทธิ ยืนคําขอให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้ องให้ หลักฐานเพิมเติมตามทีนายทะเบียนหุ้นกู้
ร้ องขอตามสมควร ในการนี  นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้ องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน
นับแต่วนั ทีนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับคําขอให้ ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอืนๆ ตามทีนายทะเบียนหุ้นกู้กําหนด
และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้ องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้ วย ทังนี
  ผู้ออก
หุ้นกู้จะต้ องชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้เพือดําเนินการออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

16.

คําบอกกล่ าว

16.1

คําบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้นกู้ ผู้คํ าประกัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
(ก)

คําบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ สง่ โดยชอบหากได้ สง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรื อการส่งโดยวิธีที
เทียบเคียงกัน) หรื อทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีทีสง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ไปยังที
อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ตามทีระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อตามทีอยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ทีระบุโดยศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (สําหรับหุ้นกู้ทีฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรั พย์) ซึงจะถือได้ ว่าเป็ นการส่งโดยชอบแล้ วก็
ต่อเมือครบ 3 (สาม) วันทําการหลังจากวันส่งทางไปรษณีย์ หรื อเมือครบ 7 (เจ็ด) วันทําการหลังจากวัน
ส่งทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีทีสง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) หรื อวันทีได้ รับจดหมาย
จริ ง แล้ วแต่วนั ใดจะเกิดขึ นก่อน

(ข)

คําบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ สง่ โดยชอบ หากได้ สง่ ไปยังทีอยูข่ องผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามทีระบุ
ไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
 ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้

16.2

กรณีมิได้ สง่ คําบอกกล่าวหรื อมีความบกพร่ องใดๆ ในคําบอกกล่าวทีสง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นกู้รายใดรายหนึงโดยเฉพาะ
จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของคําบอกกล่าวใดๆ อันเกียวเนืองกับผู้ถือหุ้นกู้รายอืน

16.3

คําบอกกล่าวถึงผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้
(ก)

516438-4-19
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(ข)

คําบอกกล่าวถึงผู้ออกหุ้นกู้จะถือว่าได้ ส่งโดยชอบ หากได้ ส่งไปยังทีอยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ตามทีได้ ระบุไว้
ด้ านล่างนี  (หรื อตามทีจะแจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็ นครัง คราวในกรณีทีมีการเปลีย นแปลงทีอยูข่ องผู้
ออกหุ้นกู้)
บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด

(ค)

ทีอยู่

อาคาร ดร. เกฮาร์ ด ลิงค์ เลขที 5 ถนนกรุงเทพกรี ฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ผู้รับ

คุณนพเดช กรรณสูต

คําบอกกล่าวถึงผู้คํ าประกันแต่ละรายจะถือว่าได้ สง่ โดยชอบ หากได้ สง่ ไปยังทีอยู่ของผู้คํ าประกันแต่ละ
รายตามทีได้ ระบุไว้ ด้านล่างนี  (หรื อตามทีจะแจ้ งให้ ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็ นครัง คราวในกรณีทีมีการ
เปลีย นแปลงทีอยูข่ องผู้คํ าประกัน)
(1)

บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ 3 จํากัด
ทีอยู่

อาคาร ดร. เกฮาร์ ด ลิงค์ เลขที 5 ถนนกรุงเทพกรี ฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ผู้รับ คุณนพเดช กรรณสูต
(2)

บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัด
ทีอยู่

อาคาร ดร. เกฮาร์ ด ลิงค์ เลขที 5 ถนนกรุงเทพกรี ฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ผู้รับ คุณนพเดช กรรณสูต
(3)

บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํากัด
ทีอยู่ อาคาร ดร. เกฮาร์ ด ลิงค์ เลขที 5 ถนนกรุงเทพกรี ฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ผู้รับ คุณนพเดช กรรณสูต

(ง)
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  การติดต่อสือสารใดๆ ระหว่างบุคคลหนึงไปยังอีก
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ไปรษณีย์ หรื อวันทีได้ รับจดหมายจริ ง แล้ วแต่วนั ใดจะเกิดขึ นก่อน

หน้ าที 33

20-40647148

17.

ผลบังคับของข้ อกําหนดสิทธิและกฎหมายทีใช้ บงั คับ
ข้ อกําหนดสิทธินี จะเริ มมีผลใช้ บงั คับในวันออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันทีมีการชําระหนี ตามหุ้นกู้ครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว
โดยข้ อกําหนดสิทธินี จะใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้ อกําหนดสิทธินี ขัดหรื อ
แย้ งกับกฎหมาย หรื อประกาศใดๆ ทีมีผลใช้ บงั คับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ ใช้ ข้อความตามกฎหมายหรื อประกาศ
ดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้ อความของข้ อกําหนดสิทธิเฉพาะในส่วนทีขดั หรื อแย้ งกันนัน
ในกรณีทีมีข้อกําหนดใดๆ ในเอกสารหรื อสัญญาอืนทีเกียวข้ องกับหุ้นกู้ขดั หรื อแย้ งกับข้ อกําหนดสิทธิ นี ให้ บงั คับ
ตามข้ อกําหนดสิทธินี 

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีว1ี จํากัด
ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้
โดย []

วันที [] พ.ศ. 2560
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เอกสารหมายเลข 1
แบบของใบหุ้นกู้
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(แบบของใบหุ้นกู้ ชุดที [••])
(FORM OF SERIES [••] DEBENTURE CERTIFICATE )
เลขทะเบียนบริ ษัท 0105554064051
Company Registration No. 0105554064051
จดทะเบียนเมือวันที 18 พฤษภาคม 2554
Registered on 18 May 2011

ใบหุ้นกู้ชนิดระบุช ือผู้ถือ ประเภทไม่ ด้อยสิทธิ มีผ้ ูคํา# ประกัน และมีผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ /
Unsubordinated and Guaranteed Debentures with a Debentureholders’ Representative
in the Name-Registered Certificate
ชําระค่ าหุ้นกู้เต็มมูลค่ าแล้ ว
Fully Paid Up

วันออกหุ้นกู้
Issue Date

21 เมษายน 2560
21 April 2017

วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
Maturity Date

อัตราดอกเบี ย เท่ากับ ร้ อยละ [•] ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
Interest Rate is [•]% per annum throughout the term of the Debentures

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด
Amata B.Grimm Power Services (Rayong) Company Limited
หุ้นกู้มีผ้ ูคํา# ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง# ที 1/2560 ชุดที [•] ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. [•]
Guaranteed Debentures of Amata B.Grimm Power SPV1 Company Limited No. 1/2560 Series [•] Due B.E. [•]
มูลค่าทีตราไว้
1,000 บาท/หน่วย
21 เมษายน [•]
อายุ [•] ปี
จํานวนทีออก
[•] หน่วย
มูลค่ารวม
[•] บาท
Nominal Value
1,000 Baht/Unit
21 April [•]
Tenor [•] years
Total Issue Size
[•] Units
Total Issue Amount
[•] Baht
ชําระปี ละ 2 ครัง /
โดยชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง จ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้สง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ หรื อโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร หรื อ
Payable semi-annually
วิธีการอืนตามทีผ้ อู อกหุ้นกู้และนายทะเบียนได้ ตกลงกัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดไว้ ในข้ อ 2 ด้ านหลังใบหุ้นกู้นี  และตามข้ อกําหนดสิทธิ
Payable by an account payee Baht crossed cheque sent by registered mail or air mail to Debentureholders or transfer of money to an account opened
with a commercial bank or such other method as may abe agreed from time to time between the Issuer and the Registrar, according to the requirements
and procedures set forth in Clause 2 on the back of this Debenture Certificate and the Terms and Conditions

บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด("ผู้ออกหุ้นกู้") จะดําเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั งหมดในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที 21 เมษายน [•] ตามรายละเอียดทีระบุไว้ ด้านหลังของใบหุ้นกู้นี  / Amata B.Grimm Power SPV 1 Limited (the "Issuer") will redeem the Debentures on the Maturity Date
which is 21 April [•], in accordance with the details specified in the back of this Debenture Certificate.
ชือผู้ถือหุ้นกู้/ Name of Debentureholder
[•]
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ /Debentureholder Registration No.
[•]
จํานวนหน่วยหุ้นกู้/ No. of Debentures
[•]
หน่วย/ Units
เลขทีใบหุ้นกู้ / Certificate No.
[•]
วันทีออกใบหุ้นกู้ /Issue Date of the Debenture Certificate
[•]
จํานวนเงินต้ น/ Total Principal Amount
[•]
บาท/ Baht
ใบหุ้นกู้นี อยู่ภายใต้ ข้อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที [•] เมษายน 2560 (ตามทีอาจมีการแก้ ไขเพิมเติมในอนาคต) ตามทีได้ ยืนไว้ กับสํานักงาน ก.ล.ต. (ต่อไปนี เรี ยกว่า "ข้ อกําหนดสิทธิ") / This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions of the
Debentures dated [•] April 2017 (as may be amended or supplemented in the future) submitted to the SEC Office (the "Terms and Conditions").
หุ้นกู้เป็ นหนี โดยตรงและทัว ไปของผู้ออกหุ้นกู้ทีปราศจากเงือนไข และไม่ด้อยสิทธิ โดยหนี หุ้นกู้มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย โดยหุ้นกู้นี เป็ นหุ้นกู้ทีมีผ้ คู ํ าประกันหนี ภายใต้ ห้ นุ กู้ทั งหมด ทั งนี  ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสทิ ธิได้ รับชําระหนี หุ้นกู้ของตนไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้ รับชําระหนี ของเจ้ าหนี สามัญที
ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั งในปั จจุบนั และในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้ นแต่บรรดาหนี ทีมีกฎหมายคุ้มครองให้ ได้ รับชําระหนี ก่อน / The Debentures constitute direct, general, unconditional and unsubordinated obligations of the Issuer which will at all times rank pari passu among
themselves. The Debentures are being guaranteed for all the debt obligations under the Debentures. The right of each Debentureholder to receive payment under the Debentures shall not be subordinated to the right to receive debt payment of all other present and future
unsecured and unsubordinated creditors of the Issuer, save for such obligations as may be preferred by provisions of law.
เนืองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นกู้ทีออกใหม่เฉพาะแก่ผ้ ลู งทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 9/2552 ฉบับลงวันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามทีมีการแก้ ไขเพิมเติมหรื อใช้ แทนที) ดังนั น ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับจด
ทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆ ให้ แก่บคุ คลอืนทีมิใช่ "ผู้ลงทุนสถาบัน" หรื อ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" ตามคํานิยามทีระบุไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ที กจ. 5/2552 เรื อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี ทุกประเภท ฉบับลงวันที 13
มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามทีมีการแก้ ไขเพิมเติมหรื อใช้ แทนที) และตามคํานิยามทีระบุไว้ ในข้ อ 4 และข้ อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที กจ. 4/2560 เรื อง การกําหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(ตามทีมีการแก้ ไขเพิมเติมหรื อใช้ แทนที) เว้ นแต่ กรณีเป็ นการโอนทางมรดก/ Since the Issuer has been approved to offer and sell the newly issued Debentures only to Institutional Investors and High Net Worth investors as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board
No. TorJor. 9/2552 dated 13 March 2009 (as amended or supplemented), the Issuer and the Registrar hereby reserve the rights not to register the transfer of the Debentures to any person other than the "Institutional Investors" or "High Net Worth Investors" as defined in the
Notification of the Securities and Exchange Commission No. GorJor. 5/2552 Re: Determination of Definitions Used in the Notifications on the Issue and Sale of All Type of Debt Instruments dated 13 March 2009 (as amended and supplemented) and in Clause 4 and Clause 6 of the
Notification of the Securities and Exchange Commission No. GorJor. 4/2560 Re: Determination of Definitions of Institutional Investors, Ultra High Net Worth Investors and High Net Worth Investors dated 8 February 2017 (as amended or supplemented), except for a transfer by way of
inheritance.
____________________________________________
กรรมการ/นายทะเบียนหุ้นกู้ Director/Registrar
516438-4-19

หน้ าที 36

20-40647148

เว้ นแต่จะได้ นิยามไว้ เป็ นอย่างอืนในใบหุ้นกู้นี  คํานิยามทีใช้ ในใบหุ้นกู้นี  ให้ มีความหมายตามทีกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ / Unless otherwise specified in this Debenture Certificate, the defined terms used in this Debenture Certificate shall have the meaning given to them in the Terms and
Conditions.
สรุปสาระสําคัญของการชําระเงินตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ / Summary of the terms of payments as specified in the Terms and Conditions
1. หุ้นกู้นี เป็ นหุ้นกู้ระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ คู ํ าประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ / The Debentures are unsubordinated and guaranteed with a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Certificate.
นายทะเบียนหุ้นกู้ / Registrar: ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) / Bank of Ayudhya Public Company Limited
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ / Debentureholders’ Representative: ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) / Bank of Ayudhya Public Company Limited
2. ระยะเวลาในการคํานวณดอกเบี ยและวิธีการในการชําระดอกเบี ยและไถ่ถอนหุ้นกู้/ Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of the Debentures
2.1 หุ้นกู้มีการกําหนดชําระดอกเบี ยปี ละ 2 (สอง) ครัง ทุกวันที 21 เมษายน และ 21 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุห้ นุ กู้ โดยจะทําการชําระดอกเบี ยงวดแรกในวันที 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และชําระดอกเบี ยงวดสุดท้ ายในวันที 21 เมษายน [•] โดยหากวันกําหนดชําระดอกเบี ยไม่ตรงกับวันทําการ จะเลือน
วันกําหนดชําระดอกเบี ยเป็ นวันทําการถัดไป/ Interest on the Debentures shall be payable semi-annually and shall be paid on 21 April and 21 October of each year throughout the term of the Debentures and the first payment of interest shall be made on 21 October 2017
and the last interest payment on 21 April [•]. If the Interest Payment Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day.
2.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึง ได้ แก่วนั ที 21 เมษายน [•] โดยการชําระเงินต้ นทั งหมดและดอกเบี ยงวดสุดท้ ายภายใต้ ห้ ุนกู้/ The Issuer shall redeem the Debentures on the Maturity Date being 21 April [•] by making payments of all principal together
with accrued interest under the Debentures and the final interest.
2.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระดอกเบี ยตามข้ อ 2.1 แต่ละงวดและชําระคืนเงินต้ นตามข้ อ 2.2 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้โดย (1) การออกเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันทีตรงกับวันทําการทีต้องชําระเงินตามข้ อกําหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีทีสง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามทีอยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ทีระบุไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดทีผ้ ูถือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื อหุ้นกู้หรื อทีผ้ ูถือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทําการ ก่อนวันชําระเงินนั นๆ หรื อ (3) วิธีการอืนตามทีผ้ ูออกหุ้นกู้และนายทะเบียนได้ ตกลงกัน ทั งนี  สําหรั บการชําระหนี เงินต้ นและการชําระดอกเบี ยงวดสุดท้ าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนําใบหุ้นกู้ของตนมาเวนคืนให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้
ยกเว้ นกรณีมีข้อสงสัย นายทะเบียนหุ้นกู้หรื อผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิขอตรวจสอบและขอเวนคืนใบหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายใดๆ ได้ / The Issuer shall pay interest in each installment (specified in Clause 2.1) and principal (specified in Clause 2.2) to the Debentureholders by (i) issuing
account-payee-only cheques payable in the name of the Debentureholders dated on the Business Day falling on the relevant due dates and posted them by registered mail or air mail (if send to Debentureholders overseas) in advance addressing to the addresses of
the Debentureholders as specified in the Register; or (ii) transferring the payment to the bank accounts of the Debentureholders in Thailand as informed in the subscription form or in writing by the Debentureholders to the Registrar at least 15 (fifteen) Business Days
prior to the relevant payment date; or (iii) such other method as may abe agreed from time to time between the Issuer and the Registrar. However, for the payment of the principal and final interest, the Debentureholders are not required to surrender the Debenture
Certificate to the Registrar, except where there is any doubt relating thereto, the Registrar or the Issuer may request the Debentureholders for their Debenture Certificates to be inspected and surrendered.
3. การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้/ The closure of the Register
นายทะเบียนหุ้นกู้จะทําการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นระยะเวลา 14 (สิบสี) วันล่วงหน้ าก่อนวันกําหนดชําระดอกเบี ย วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรื อวันอืนใดเพือประโยชน์ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ และตามทีผ้ อู อกหุ้นกู้จะได้ แจ้ งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เพือพักการโอนหุ้นกู้ใน
การกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีทีวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวไม่ตรงกับวันทําการ ก็ให้ เลือนเป็ นวันทําการถัดไป/ The Registrar will close the Register for 14 (fourteen) days prior to any Interest Payment Date, Maturity Date, the meeting date of the
Debentureholders or any other date for any other purpose as specified in the Terms and Conditions and as notified by the Issuer to the Registrar in order to suspend the transfer of the Debentures for the purpose of determining the rights of the Debentureholders. If the first
closure date of the Register is not a Business Day, the Register shall be closed on the following Business Day.
4. ข้ อกําหนดอืนๆ เป็ นไปตามข้ อกําหนดสิทธิ/ Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.
โปรดอ่าน
(1) ให้ ผ้ ขู อลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทําแบบคําขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทกุ ครัง ทียืนโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้/ An applicant for the registration of a Debentures transfer must complete the Debentures transfer registration form each time, and deliver such form to the Registrar.
Please read
(2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ทีปรากฏชือทีด้านหน้ าของใบหุ้นกู้ ให้ แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อสําเนาหนังสือรั บรองของกระทรวงพาณิชย์ทีออกให้ ไม่เกิน 1 ปี พร้ อมกับภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจไปพร้ อมกับใบหุ้นกู้ฉบับนี ด้ วย/ For the first
transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified copy of the I.D. Card or the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one year old and a certified copy(ies) of
the I.D. card of the authorised person(s) must be submitted with the Debenture Certificate.
(3) ในกรณีทีผ้ รู ับโอนหุ้นกู้จะทําการโอนหุ้นกู้ ผู้รับโอนหุ้นกู้จะต้ องลงลายมือชือแบบเดียวกับลายมือชือทีเคยลงไว้ เมือรั บโอนหุ้นกู้ ในกรณีเปลียนผู้ลงลายมือชือ ให้ แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้ อ (2) / When a transferee wishes to transfer the Debentures, such transferee must
affix exactly the same signature as when he acquires the transfer of such Debentures. Any change of authorised signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2) above.
ลงลายมือชือผู้รับโอน (ผู้ทีต้องการลงทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้)/ Signature of Transferee (who wishes to have his name entered in
นายทะเบียนหุ้นกู้ลงลายมือชือผู้มอี ํานาจพร้ อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้น
the registered book of Debentureholders)
กู้ (ถ้ ามี)Authorised Signature of Registrar with the seal of Registrar (if
ลงลายมือชือผู้โอน/ Signature of Transferor
any)
ชือ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง)/Full Name of Transferee in Block Letters
1 ลงลายมือชือผู้โอน / Signature of Transferor
ลงลายมือชือผู้รับโอน/(Signature of Transferee)
ตัวบรรจง/(Block Letters)
2

ลงลายมือชือผู้โอน / Signature of Transferor

ลงลายมือชือผู้รับโอน/(Signature of Transferee)
ตัวบรรจง/(Block Letters)

3

ลงลายมือชือผู้โอน / Signature of Transferor

ลงลายมือชือผู้รับโอน/(Signature of Transferee)
ตัวบรรจง/(Block Letters)
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เอกสารหมายเลข 2
หลักเกณฑ์ ในการประชุมผู้ถอื หุ้นกู้
1.

การเรียกประชุม
ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้คํ าประกันหรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซงึ ประสงค์จะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) จะต้ องดําเนินการ
ให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จดั ส่งหนังสือเรี ยกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณี
ทีสง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึง มิได้ เป็ นผู้ขอให้ เรี ยกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้
ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นบั วันทีส่งหนังสือเรี ยกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องระบุ วัน เวลา สถานทีสาํ หรับการประชุม วาระการประชุม และผู้ทีขอให้ เรี ยกประชุม ทังนี
 
นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้ องจัดส่งหนังสือเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทกุ รายตามรายชือและทีอยู่ซึงปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพือพักการโอนหุ้นกู้

2.

ผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
ผู้มีสทิ ธิเข้ าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละครัง จะประกอบด้ วยบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี 
(ก)

ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้คํ าประกัน ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(ข)

ผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตังให้
 ผ้ ถู ือหุ้นกู้รายอืนหรื อบุคคลใดๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้ าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีนายทะเบียนหุ้นกู้กําหนด
และจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้พร้ อมกับหนังสือนัดประชุม) ให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 24 (ยีสิบสี)
ชัว โมงก่อนเวลานัดประชุม

(ค)

ทีปรึกษาทางการเงิน ทีปรึ กษากฎหมาย หรื อบุคคลซึงมีสว่ นเกียวข้ องกับเรื องทีทีประชุมจะพิจารณาซึง
ได้ รับการร้ องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ เข้ าร่ วมประชุมเพือทําการชี แจงและแสดง
ความเห็นต่อทีประชุม

(ง)

บุคคลใดๆ ทีประธานในทีประชุมอนุญาตให้ เข้ าร่วมประชุมในฐานะผู้สงั เกตการณ์

3.

องค์ ประชุม

3.1

ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพือพิจารณาและลงมติในเรื องต่างๆ นอกจากทีกําหนดไว้ ในข้ อ 6.3 และ 6.4 จะต้ องมี
ผู้ถือหุ้นกู้ตงแต่
ั  2 (สอง) รายขึ นไป ซึงถือหุ้นกู้เป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยีสิบห้ า) ของหุ้นกู้ทียงั
ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมดเข้

าร่วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็ นการประชุมครัง
ใหม่ทีเลือนมาจากการประชุมครัง ก่อนซึงไม่สามารถประชุมได้ เนืองจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้ อ 3.1 นี  องค์
ประชุมสําหรับการประชุมครัง ใหม่ทีเลือ นมานี จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นกู้ตงแต่
ั  2 (สอง) รายขึ นไปไม่ว่าจะถือ
หุ้นกู้รวมกันเป็ นจํานวนเท่าใดก็ตามเข้ าร่วมประชุม

3.2

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพือพิจารณาและลงมติในเรื องต่างๆ ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 6.3 จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นกู้ตงแต่
ั 2
(สอง) รายขึ นไป ซึงถือหุ้นกู้เป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของหุ้นกู้ทียงั ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมด

เข้ าร่ วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็ นการประชุมครัง ใหม่ทีเลือนมาจาก
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การประชุมครัง ก่อนซึงไม่สามารถประชุมได้ เนืองจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้ อ 3.2 นี  องค์ประชุมสําหรับการ
ประชุมครัง ใหม่ทีเลือ นมานี จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นกู้ตงแต่
ั  2 (สอง) รายขึ นไป ซึงถือหุ้นกู้เป็ นจํานวนไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 25 (ยีสบิ ห้ า) ของจํานวนหุ้นกู้ทียงั ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมดเข้

าร่วมประชุม
3.3

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพือพิจารณาและลงมติในเรื องต่างๆ ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 6.4 จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นกู้ตงแต่
ั 2
(สอง) รายขึน ไป ซึงถื อหุ้นกู้เป็ นจํ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ทียังไม่ได้ ไถ่ถอน
ทังหมดเข้

าร่วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็ นการประชุมครัง ใหม่ทีเลือ นมา
จากการประชุมครัง ก่อนซึง ไม่สามารถประชุมได้ เนืองจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้ อ 3.3 นี องค์ประชุมสําหรับการ
ประชุมครัง ใหม่ทีเลือ นมานี จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นกู้ตงแต่
ั  2 (สอง) รายขึ นไป ซึงถือหุ้นกู้เป็ นจํานวนไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 33 (สามสิบสาม) ของจํานวนหุ้นกู้ทียงั ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมดเข้

าร่วมประชุม

4.

ประธานในทีประชุม
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะทําหน้ าทีเป็ นประธานในทีประชุม ในกรณีที
ผู้ทีจะทําหน้ าทีประธานไม่มาประชุมเมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 45 (สีสิบห้ า) นาที ให้ ทีประชุมลงมติเลือกผู้ถือ
หุ้นกู้รายหนึง เป็ นประธานในทีประชุม

5.

การเลือนประชุม

5.1

ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่วา่ ครัง ใด หากปรากฏว่าเมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 45 (สีส บิ ห้ า) นาที ยังมีผ้ ถู ือหุ้นกู้เข้ า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานในทีประชุมจะต้ องสัง เลิกประชุม โดย

5.2

(ก)

ในกรณีทีผ้ อู อกหุ้นกู้ ผู้คํ าประกันหรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นผู้เรี ยกประชุม ให้ ประธานในทีประชุมเลือนการ
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไปประชุมในวัน เวลา และสถานทีซึงประธานกําหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้ องอยู่
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทังนี
  เว้ นแต่
ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะตกลงกันไม่ให้ มีการเรี ยกประชุมใหม่ นอกจากนี  เรื องทีพิจารณาและลง
มติในทีประชุมครัง ใหม่จะต้ องเป็ นเรื องเดิมทีอาจพิจารณาได้ โดยชอบในการประชุมครัง ก่อนเท่านัน

(ข)

ในกรณีทีผ้ ูถือหุ้นกู้เป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ (ก)
ข้ างต้ น

(ค)

ในกรณีทีการประชุมซึงไม่ครบองค์ประชุมนี เป็ นการประชุมทีได้ เรี ยกประชุมเนืองจากการประชุมในครัง
ก่อนไม่ครบองค์ประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ (ก) ข้ างต้ น

นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้ องจัดส่งหนังสือเรี ยกประชุมสําหรับการประชุมครัง ใหม่ทีจะจัดขึ นเนืองจากการประชุมครัง
ก่อนไม่ครบองค์ประชุมให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ผู้คํ าประกัน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชือและทีอยู่ซึงได้ เคย
จัดส่งหนังสือเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ ในครัง ทีไม่ครบองค์ ประชุมนันทุ
 กราย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3
(สาม) วันก่อนวันนัดประชุมครัง ใหม่ (ไม่นับวันทีส่งหนังสือเรี ยกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จะต้ องระบุวนั เวลา สถานทีสําหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ ประชุมทีต้องการ
สําหรับการประชุมครัง ใหม่

516438-4-19

หน้ าที 39

20-40647148

6.

มติของทีประชุม

6.1

การลงมติในเรื องต่างๆ ของทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ ตดั สินโดยการชูมือหรื อลงคะแนนเสียงตามทีประธานในที
ประชุมกําหนด ซึง ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นกู้ทีตนถืออยู่ โดยให้ ถือว่าหุ้นกู้หนึงหน่วยมี
หนึง เสียง ในกรณีทีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมมีคะแนนเสียงชี ขาด (ไม่วา่ กรณีเป็ นการลงมติโดย
การชูมือหรื อลงคะแนนเสียงตามทีประธานในทีประชุมกําหนด) เพิมจากคะแนนเสียงทีประธานในทีประชุมอาจมี
ในฐานะทีตนเป็ นผู้ถือหุ้นกู้หรื อผู้รับมอบฉันทะ

6.2

มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื องต่างๆ นอกจากทีกําหนดไว้ ในข้ อ 6.3 และ 6.4 จะต้ องเป็ นมติโดยคะแนนเสียง
ข้ างมากไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นกู้ซึงเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

6.3

มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื องต่างๆ ต่อไปนี จะต้ องเป็ นมติโดยคะแนนเสียงข้ างมากไม่น้อยกว่าร้ อยละ 66 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นกู้ซงึ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.4

(ก)

การแก้ ไขเปลีย นแปลงข้ อกําหนดสิทธิซงึ ไม่เกียวข้ องกับเรื องต่างๆ ทีกําหนดไว้ ในข้ อ 6.4

(ข)

การเปลีย นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการแต่งตังบุ
 คคลใดเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่

มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื องต่างๆ ต่อไปนี จะต้ องเป็ นมติโดยคะแนนเสียงข้ างมากไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นกู้ซงึ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การชําระหนี ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็ นหุ้น หุ้นกู้อืน หรื อทรัพย์สินอืน ของผู้ออกหุ้นกู้หรื อ
บุคคลใดๆ

(ข)

การแก้ ไขวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หรื อวันครบกําหนดชําระเงินไม่วา่ จํานวนใดๆ ตามหุ้นกู้

(ค)

การลด ยกเลิก หรื อเปลีย นแปลงแก้ ไขจํานวนเงินต้ น ดอกเบี ย และ/หรื อเงินจํานวนอืนใดทีค้างชําระหรื อ
ทีจะต้ องจ่ายตามหุ้นกู้

(ง)

การเปลีย นแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่วา่ จํานวนใดๆ ทีจะต้ องชําระตามหุ้นกู้

(จ)

การแก้ ไขเปลียนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนทีเกียวกับองค์ประชุม (ข้ อ 3) และมติ
ของทีประชุม (ข้ อ 6)

(ฉ)

การแก้ ไขเปลีย นแปลงหนังสือคํ าประกันไม่วา่ เรื องใดๆ
และกรณียกเลิก หรื อทําให้ หนังสือคํ าประกันสิ นผลลง
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(ช)

การแก้ ไขเปลียนแปลงข้ อกําหนดสิทธิเพือให้ สามารถดําเนินการในเรื องใดเรื องหนึงตามข้ อ (ก) ถึง (จ)
ข้ างต้ น

6.5

ผู้ถือหุ้นกู้รายใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องใด จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนันๆ


7.

รายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ ประธานในทีประชุมครัง นันลงนามรั

บรองภายใน 14
(สิบ สี) วันนับจากวันประชุมและเก็ บรั ก ษาต้ นฉบับไว้ ร วมทัง จัด ให้ มีสํา เนาเพือ ให้ ผ้ ูถือ หุ้นกู้ตรวจสอบไว้ ณ
สํานักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทําการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
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เอกสารหมายเลข 3
แบบของหนังสือคํา# ประกัน
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LETTER OF GUARANTEE
THIS GUARANTEE is dated [●] and made
BY:(1)

THE COMPANIES whose names and addresses are set out in the Schedule (each a "Guarantor"
and together the "Guarantors")

IN FAVOUR OF
(2)

[●] BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, [address], and any successor as the
Debentureholders' Representative in respect of the Debentures referenced below.

Unless otherwise defined in this Guarantee, capitalised terms used herein shall have the same meanings
given to them in the Terms and Conditions (or "ข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที>ของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือ
หุ ้นกู"้ in Thai language) in respect of the Debentures (as defined below) dated [●] (the "Terms and
Conditions").
Each Guarantor hereby unconditionally and irrevocably and jointly and severally with each other
Guarantor guarantees to the Debentureholders’ Representative for itself and for and on behalf of the
Debentureholders in respect of the debentures, namely:
(i)

"The Guaranteed Debentures of Amata B.Grimm Power SPV 1 Limited No. 1/2560 Series 1 Due
B.E. 2563" or, in Thai language, are named "หุ ้นกูม้ ีผคู ้ U าํ ประกันของ บริ ษทั อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์
เอสพีวี 1 จํากัด ครัUงที> 1/2560 ชุดที> 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563";

(ii)

"The Guaranteed Debentures of Amata B.Grimm Power SPV 1 Limited No. 1/2560 Series 2 Due
B.E. 2564" or, in Thai language, are named "หุ ้นกูม้ ีผคู ้ U าํ ประกันของ บริ ษทั อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์
เอสพีวี 1 จํากัด ครัUงที> 1/2560 ชุดที> 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564";

(iii)

"The Guaranteed Debentures of Amata B.Grimm Power SPV 1 Limited No. 1/2560 Series 3 Due
B.E. 2565", or, in Thai language, are named "หุ น้ กูม้ ีผคู ้ U าํ ประกันของ บริ ษทั อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์
เอสพีวี 1 จํากัด ครัUงที> 1/2560 ชุดที> 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565";

(iv)

"The Guaranteed Debentures of Amata B.Grimm Power SPV 1 Limited No. 1/2560 Series 4 Due
B.E. 2566", or, in Thai language, are named "หุ น้ กูม้ ีผคู ้ U าํ ประกันของ บริ ษทั อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์
เอสพีวี 1 จํากัด ครัUงที> 1/2560 ชุดที> 4 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566";
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(v)

"The Guaranteed Debentures of Amata B.Grimm Power SPV 1 Limited No. 1/2560 Series 5 Due
B.E. 2567", or, in Thai language, are named "หุ น้ กูม้ ีผคู ้ U าํ ประกันของ บริ ษทั อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์
เอสพีวี 1 จํากัด ครัUงที> 1/2560 ชุดที> 5 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567";

(vi)

"The Guaranteed Debentures of Amata B.Grimm Power SPV 1 Limited No. 1/2560 Series 6 Due
B.E. 2569", or, in Thai language, are named "หุ น้ กูม้ ีผคู ้ U าํ ประกันของ บริ ษทั อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์
เอสพีวี 1 จํากัด ครัUงที> 1/2560 ชุดที> 6 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569";

(vii)

"The Guaranteed Debentures of Amata B.Grimm Power SPV 1 Limited No. 1/2560 Series 7 Due
B.E. 2570", or, in Thai language, are named "หุ น้ กูม้ ีผคู ้ U าํ ประกันของ บริ ษทั อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์
เอสพีวี 1 จํากัด ครัUงที> 1/2560 ชุดที> 7 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570";

(viii) "The Guaranteed Debentures of Amata B.Grimm Power SPV 1 Limited No. 1/2560 Series 8 Due
B.E. 2571", or, in Thai language, are named "หุ น้ กูม้ ีผคู ้ U าํ ประกันของ บริ ษทั อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์
เอสพีวี 1 จํากัด ครัUงที> 1/2560 ชุดที> 8 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571";
(ix)

"The Guaranteed Debentures of Amata B.Grimm Power SPV 1 Limited No. 1/2560 Series 9 Due
B.E. 2572", or, in Thai language, are named "หุ น้ กูม้ ีผคู ้ U าํ ประกันของ บริ ษทั อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์
เอสพีวี 1 จํากัด ครัUงที> 1/2560 ชุดที> 9 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572";

(x)

"The Guaranteed Debentures of Amata B.Grimm Power SPV 1 Limited No. 1/2560 Series 10
Due B.E. 2573", or, in Thai language, are named "หุ ้นกูม้ ีผคู ้ U าํ ประกันของ บริ ษทั อมตะ บี.กริ ม
เพาเวอร์ เอสพีวี 1 จํากัด ครัUงที> 1/2560 ชุดที> 10 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573"; and

(xi)

"The Guaranteed Debentures of Amata B.Grimm Power SPV 1 Limited No. 1/2560 Series 11
Due B.E. 2575", or, in Thai language, are named "หุ ้นกูม้ ีผคู ้ U าํ ประกันของ บริ ษทั อมตะ บี.กริ ม
เพาเวอร์ เอสพีวี 1 จํากัด ครัUงที> 1/2560 ชุดที> 11 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575",

issued or to be issued by Amata B.Grimm Power SPV 1 Limited (the "Issuer") (collectively, the
"Debentures"), the due and punctual payment of (i) any and all amounts of the Debenture's principal
up to THB [11,500,000,000] ("Principal") and (ii) any interest accrued on Principal, fees,
compensation or damages in case of non-performance, non-compliance or any breach of an obligation
of the Issuer and costs and expenses (e.g. legal fees and expenses, incurred by any Debentureholder or
the Debentureholders’ Representative in connection with the enforcement of, or the preservation of
any rights under, any Debentures, the Debentureholders’ Representative Appointment Agreement
and/or this Guarantee) on the Debentures together with and in addition to (a) all interest and
commission accruing on such sum and (b) all costs, fees, expenses, loss, damages and indemnity in
respect of (a) which have accrued or become payable by the Issuer (collectively, the "Liabilities"),
when and as the same shall become due and payable, whether on the scheduled payment dates,
accelerated payment date, at maturity, upon redemption, upon declaration of termination or otherwise
and all sums expressed to be payable by the Issuer under the Debentures and the Debentureholders’
Representative Appointment Agreement according to the Terms and Conditions and the terms of the
Debentureholders’ Representative Appointment Agreement, respectively. In case of default, the
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Liabilities shall include interest on principal and, to the extent permitted by applicable law, on
overdue interest and including any additional interest required to be paid according to the Terms and
Conditions.
If the Issuer fails to punctually perform any of its obligations under the Debentures or fails to
punctually pay any of the Liabilities expressed to be payable by the Issuer under the Debentures, the
Terms and Conditions and the Debentureholders’ Representative Appointment Agreement, each
Guarantor hereby agrees, as a primary obligor, to make such payment punctually when and as the
same shall become due and payable, whether on the scheduled payment dates, accelerated payment
date, at maturity, upon redemption, upon declaration of termination or otherwise, and as if such
payment were made by the Issuer, without requiring the Debentureholders’ Representative and/or
Debentureholders to take any action against the Issuer or any other person; provided that delay by the
Debentureholders’ Representative in giving the demand shall in no event relief or affect any
Guarantor’s liabilities and obligations under this Guarantee.
Each Guarantor hereby acknowledges that it has received a copy of the Terms and Conditions and the
Debentureholders’ Representative Appointment Agreement and confirms its acceptance of the
provisions thereof.
This Guarantee shall remain in full force and effect or shall be reinstated (as the case may be) if at any
time any payment guaranteed hereunder, in whole or in part, is rescinded or must otherwise be
returned by the Debentureholders’ Representative and/or Debentureholders upon the insolvency,
bankruptcy or reorganization of the Issuer or any Guarantor or otherwise, all as though such payment
had not been made.
Each Guarantor hereby agrees that all payments to be made by it to any Debentureholder or the
Debentureholders’ Representative under this Guarantee shall be made in Thai Baht, the lawful
currency of Thailand, free and clear of and without any set-off (or in any other manner) or deduction
or withholding for or on account of tax from a payment under this Guarantee ("Tax Deduction")
unless it is required to make a Tax Deduction.
Each Guarantor hereby agrees that its liabilities and obligations hereunder shall be unconditional and
irrevocable irrespective of the identity of the Issuer, the validity, legality or enforceability of the
Debentures, the Terms and Conditions or the Debentureholders’ Representative Appointment
Agreement, the absence of any action to enforce the same, any waiver or consent by the
Debentureholders with respect to any provisions thereof, the recovery of any judgment against the
Issuer or any action to enforce the same, or any other circumstance which might otherwise constitute a
legal or equitable discharge or defense of the Guarantors.
Each Guarantor hereby waives diligence, presentment, demand of payment, filing of claims with a
court in the event of insolvency or bankruptcy of the Issuer, any right to require a proceeding first
against the Issuer, protest, notice and all demands whatsoever and covenants that this Guarantee will
not be discharged except by complete performance of the obligations contained in the Debentures, the
Terms and Conditions, the Debentureholders’ Representative Appointment Agreement and this
Guarantee.
Neither the obligations of the Guarantors contained in this Guarantee nor the rights, powers and
remedies conferred in respect of the Guarantors upon the Debentureholders and the Debentureholders’
Representative by this Guarantee or by law shall be discharged, impaired or otherwise affected by:
(a)

the winding-up, dissolution, administration or reorganisation of the Issuer or any other person
or any change in its status, function, control or ownership;

(b)

any incapacity or lack of power, authority or legal personality of or dissolution or change in
the members or status of the Issuer or any person;

(c)

any amendment to, or any variation, waiver or partial release of, any of the Liabilities or of
any person under any other security;
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(d)

any failure to take, or fully to take, any security agreed to be taken in relation to any of the
Liabilities;

(e)

any non-presentation or non-observance of any formality or other requirement in respect of
any instrument;

(f)

any failure to realise or fully to realise the value of, or any release, discharge, exchange or
substitution of, any security taken in respect of any of the Liabilities; or

(g)

any other act, event or omission which, but for this paragraph, might operate to discharge,
impair or otherwise affect any of the obligations of the Guarantors contained in this
Guarantee or any of the rights, powers or remedies conferred upon the Debentureholders or
the Debentureholders’ Representative by this Guarantee or by law.

Any settlement or discharge given by the Debentureholders or the Debentureholders’ Representative
to any Guarantor in respect of its obligations under this Guarantee or any other agreement reached
between the Debentureholders or the Debentureholders’ Representative and any Guarantor in relation
to it shall be, and be deemed always to have been, void if any act on the faith of which the
Debentureholders or the Debentureholders’ Representative gave such Guarantor that settlement or
discharge or entered into that agreement is subsequently avoided by or in pursuance of any provision
of law.
The Debentureholders or the Debentureholders’ Representative shall not be obliged before exercising
any of the rights, powers or remedies conferred upon it in respect of any Guarantor by this Guarantee
or by law:
(a)

to take any action or obtain judgment in any court against the Issuer;

(b)

to make or file any claim or proof in a winding-up or dissolution of the Issuer; or

(c)

to enforce or seek to enforce any other security taken in respect of any of the obligations of
the Issuer in respect of the Liabilities.

Each Guarantor shall be subrogated to all rights of the Debentureholders against the Issuer in respect
of any amounts paid by it pursuant to the provisions of this Guarantee; provided, however, that such
Guarantor shall not be entitled to enforce or to receive any payments arising out of, or based upon,
such right of subrogation until the principal of, interest on and all sums expressed to be payable by the
Issuer under the Debentures, the Terms and Conditions and the Debentureholders’ Representative
Appointment Agreement shall have been paid in full.
Each Guarantor irrevocably and unconditionally waives all rights to avoid its obligations under this
Guarantee which it may have under Sections 687, 688, 689, 690, 697 and 701 of the Civil and
Commercial Code of Thailand. The Guarantors also waives, to the extent permitted under the law, all
the rights to set up against the Debentureholders' Representative and Debentureholders any defenses
that the Guarantors or the Issuer may have against the Debentureholders' Representative and
Debentureholders. However, all such waivers specified above are subject to the condition that any
amendment to the Terms and Conditions which may adversely affect the obligations or any right of
the Guarantors hereunder shall be approved, in writing, by the Guarantors in advance.
This Guarantee shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of Thailand. Each
Guarantor hereby submits to the non-exclusive jurisdiction of the Thai Court in relation to any legal
action or proceedings arising out of this Guarantee.
Each Guarantor hereby certifies and warrants that all acts, conditions and things required to be done
and performed and to have happened precedent to the creation and issuance of this Guarantee and to
constitute the same the valid obligation of the Guarantors have been done and performed and have
happened in due compliance with all applicable laws.
This Guarantee is executed, issued and delivered to and in favor of the Debentureholders’
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Representative (for itself and for and on behalf of all of the Debentureholders) and shall be valid or
become obligatory of each Guarantor on the issue date of the Debentures.

516438-4-19

หน้ าที 47

20-40647148

SCHEDULE 1
THE GUARANTOR COMPANIES
COMPANY NAME

REGISTERED ADDRESS

PLACE OF
REGISTRATION
INCORPORATION
NO.

Amata B.Grimm Power 3 Limited

No. 5 Krungthepkreetha Road,
Huamark, Bangkapi, Bangkok
10240, Thailand

Thailand

[●]

Amata B.Grimm (Rayong) 1 Limited

No. 5 Krungthepkreetha Road,
Huamark, Bangkapi, Bangkok
10240, Thailand

Thailand

[●]

Amata B.Grimm (Rayong) 2 Limited

No. 5 Krungthepkreetha Road,
Huamark, Bangkapi, Bangkok
10240, Thailand

Thailand

[●]
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สัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560
ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2563"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560
ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2564"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560
ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2565"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560
ชุดที่ 4 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2566"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560
ชุดที่ 5 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560
ชุดที่ 6 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2569"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560
ชุดที่ 7 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2570"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560
ชุดที่ 8 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2571"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560
ชุดที่ 9 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2572"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560
ชุดที่ 10 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2573"
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560
ชุดที่ 11 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2575"
ระหว่ าง

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด
กับ
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
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สัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560
ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2563
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560
ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2564
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560
ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2565
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560
ชุดที่ 4 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2566
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560
ชุดที่ 5 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560
ชุดที่ 6 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2569
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560
ชุดที่ 7 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2570
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560
ชุดที่ 8 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2571
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560
ชุดที่ 9 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2572
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560
ชุดที่ 10 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2573
"หุ้นกู้มีผ้ ูคาํ ้ ประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560
ชุดที่ 11 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2575
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สัญญานีท้ ําขึ ้น เมื่อวันที่ [] พ.ศ. 2560 ระหว่าง บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด
สํ า นั ก งานใหญ่ ตั้ง อยู่ อ าคาร ดร. เกฮาร์ ด ลิ ง ค์ เลขที่ 5 ถนนกรุ ง เทพกรี ฑ า แขวงหั ว หมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร ("ผู้ ออกหุ้นกู้") ฝ่ ายหนึ่ง กับ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ตั ้งอยู่
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 (ซึ่งต่อไปในสัญญานี จ้ ะ
เรี ยกว่า "ธนาคาร" หรื อ "ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้") อีกฝ่ ายหนึ่ง
โดยที่ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ได้ รั บ อนุญ าตจากสํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
("สํานักงาน ก.ล.ต.") ให้ ออกและเสนอขาย "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ ้าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด
ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563" "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ ้าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี
1 จํากัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564" "หุ้นกู้มีผ้ ูคํ ้าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม
เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565" "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ ้าประกันของบริ ษัท อมตะ
บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566" "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ ้าประกันของ
บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ ้า
ประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 6 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569"
"หุ้นกู้มีผ้ คู ํ ้าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 7 ครบกําหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. 2570" "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ ้าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 8 ครบกําหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ ้าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 9
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572" "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ ้าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด ครั้งที่ 1/2560
ชุดที่ 10 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573" และ "หุ้นกู้มีผ้ คู ํ ้าประกันของบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 11 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575" (ต่อไปนี ้รวมเรี ยกว่า "หุ้นกู้") โดยหุ้นกู้ทั้งหมดได้ รับการคํ ้า
ประกันจากบริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ 3 จํากัด บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัดและบริ ษัท อมตะ
บี.กริ ม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํากัด (ต่อไปนีร้ วมเรี ยกว่า "ผู้คํา้ ประกัน") ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
หนังสือคํ ้าประกันแต่ละฉบับ ทั้งนี ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะทําการเสนอขายหุ้นกู้ให้ เฉพาะแก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุน
รายใหญ่ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ จดข้ อจํากัดการโอนไว้ กบั สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ จํากัดการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใดๆ ตลอด
อายุห้ นุ กู้ อยู่เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่
ทจ. 9/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทจ. 9/2552") และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ทั้งนี ้ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่กําหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ ายของ
สัญญานี ้ รวมทั้งที่อาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้ า (ถ้ ามี) ("ข้ อกําหนดสิทธิ") และให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
สัญญานี ้
โดยที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ ให้ คํารับรองว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่กําหนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2552 เรื่ อง คุณสมบัตขิ องผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทําตามอํานาจหน้ าที่
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทจ. 37/2552") และ
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมทังที
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ประกาศอื่นใดที่เกี่ ยวข้ อง และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องอื่น ๆ ให้ เป็ น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ ว
โดยที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีความประสงค์จะแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ ทําหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ และ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะทําหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้มีอํานาจ หน้ าที่ และความรับ
ผิดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามความที่กําหนดไว้ ในสัญญานี ้ ข้ อกําหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ รวมถึง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่ ทจ. 9/2552
ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และกฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ ข้ อ บัง คับ หรื อ คํ า สั่ง ต่า ง ๆ ของสํ า นัก งาน ก.ล.ต.
คณะกรรมการกํ า กับ หลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รใด ๆ ของทางราชการที่
เกี่ยวข้ อง (ต่อไปนี ้รวมเรี ยกว่า “กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง”)
เพื่อให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และโดยความประสงค์ของคู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ าย คู่สญ
ั ญาทั้ง
สองฝ่ ายจึงตกลงทําสัญญานี ้ ดังต่อไปนี ้
1.

คํานิยาม

เว้ นแต่จะได้ กําหนดไว้ เป็ นการเฉพาะในสัญญานี ้ คําและข้ อความตามที่ปรากฏในสัญญานี ้ให้ มีความหมาย
เช่นเดียวกับที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
2.

การแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้โดยความยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ ตกลงแต่งตั้งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดของผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้เป็ นไปตามความที่กําหนดไว้ ในสัญญานี ้ ข้ อกําหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
โดยที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ในนามของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตาม
ข้ อกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในสัญญานี ้ ข้ อกําหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และตามที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกําหนด
3.

อัตราและวิธีการจ่ ายค่ าตอบแทน บําเหน็จ หรื อเงินทดรองจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้

3.1 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชําระค่าตอบแทนการให้ บริ การเป็ นรายปี ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราร้ อยละ
0.0020 (ศูนย์จุดศูนย์ศนู ย์สองศูนย์) ของจํานวนเงินต้ นคงค้ างทั้งหมดภายใต้ ห้ นุ กู้ (Outstanding Principal
Amount) แต่ทั้งนี ้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวต้ องไม่ตํ่ากว่า 50,000 (ห้ าหมื่น) บาทต่อปี บวกด้ วยภาษี มลู ค่าเพิ่มในอัตรา
ตามที่กฎหมายกําหนด จนกว่าสัญญาฉบับนี ้จะสิ ้นสุดลงตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 6 โดยสําหรับปี แรกผู้ออกหุ้นกู้จะ
ชําระค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้ า) วันทําการ นับจากวันออกหุ้นกู้ และสําหรับงวดถัดไป จะ
ชําระค่าตอบแทนดังกล่าวให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้ า) วันทําการ นับแต่วนั ครบรอบวันออกหุ้นกู้ในแต่ละ
ปี ตลอดอายุห้ นุ กู้แต่ละชุด ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่รวมเงินทดรองจ่ายตามข้ อ 3.2
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การชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มตามวรรคก่ อ น ผู้ ออกหุ้ นกู้ ตกลงชํ า ระค่ า ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม สํ า หรั บ
ค่า ธรรมเนี ยมดัง กล่า วให้ แ ก่ ผ้ ูแ ทนผู้ถือ หุ้น กู้ โดยชํ า ระพร้ อมกับ เงิ น ค่า ธรรมเนี ย ม และผู้แ ทนผู้ถือ หุ้น กู้จ ะออก
ใบเสร็ จรับเงินค่าธรรมเนียมและใบกํากับภาษี ให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้จะยังคงต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนต่อไปภายหลังครบกําหนด
อายุของหุ้นกู้แล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดําเนินการตกลงค่าธรรมเนียมและวิธีการชําระค่าธรรมเนียมที่
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องชําระให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอีกครั้งก่อนที่จะครบกําหนดอายุของหุ้นกู้
3.2 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะชําระให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ซงึ่ เงินทดรองจ่ายที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ จ่ายไปตามที่
จ่ายจริ งเท่าที่จําเป็ นและสมควรอันเนื่ องมาจากการปฏิบัติหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างถูกต้ องตามสัญญานี ้
ข้ อ กํ าหนดสิท ธิ และเอกสารอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วกับ หุ้นกู้ โดยผู้อ อกหุ้น กู้จ ะชํ า ระคืน ให้ แก่ ผู้แทนผู้ถื อ หุ้น กู้ภ ายใน 30
(สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้ อมแสดงรายละเอียดตลอดจน
หลักฐานในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
ทั ้งนี ้ หากเงินทดรองจ่ายใด ๆ ดังกล่าวมีจํานวนรวมกันเกินกว่า 50,000 (ห้ าหมื่น) บาท ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์ อักษรล่วงหน้ าจากผู้ออกหุ้นกู้ก่อนการจ่ายเงินทดรองจ่ายจํานวน
ดังกล่าวของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ งผลการพิจารณาเป็ นหนังสือมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ ทราบภายใน
10 (สิบ) วันทําการ นับแต่วนั ที่ได้ รับคําขอความเห็นชอบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ให้ ความเห็นชอบ
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถทดรองจ่ายเงินดังกล่าวได้
อย่างไรก็ ดี ในกรณี ที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ขอเวลาเพิ่มเติมเนื่ องจากมี ข้อสงสัยหรื อรายละเอี ยดของการ
จ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวไม่ชดั เจน และจําเป็ นต้ องขอคําชี ้แจง รายละเอียด หรื อหลักฐานเพิ่มเติมในการจ่ายเงิน
ทดรองจ่ายนั้น ๆ ก็ให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ชําระคืนเงินทดรองจ่ายให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังจากวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ รับคํา
ชี ้แจงเพิ่มเติม รายละเอียด หรื อหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าว
3.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในระหว่างอายุของหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในข้ อ 6.2
ข้ อ 6.3 หรื อข้ อ 6.4 (แล้ วแต่กรณี) ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชําระเงินค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมตามส่วนของ
ระยะเวลาที่ผา่ นพ้ นไปจริ งที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่จนถึงวันที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมได้ สิ ้นสุดการทํา
หน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้และได้ มีการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทั ้งหมดให้ กบั
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายที่ได้ รับการแต่งตั้งใหม่แล้ ว โดยหากผู้ออกหุ้นกู้ได้ ชําระเงินค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม
ล่วงหน้ าไปแล้ วเป็ นจํานวนเกินกว่าระยะเวลาที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่จริ ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องคืนเงิน
ค่าตอบแทนส่วนเกินดังกล่าว ให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ โดยไม่มีการคิดดอกเบี ้ยใด ๆ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ นับจากวัน
สิ ้นสุดการทําหน้ าที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี ้ ในกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่คืนเงินค่าตอบแทนส่วนเกินภายในระยะเวลาที่
กําหนดไว้ ข้างต้ น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงชําระดอกเบี ้ยในจํานวนเงินดังกล่าวให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ
7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี ("อัตราดอกเบีย้ ผิดนัด") โดยให้ คํานวณดอกเบี ้ยในอัตราดอกเบี ้ยผิดนัดในวันที่ครบกําหนด
ระยะเวลา 7 (เจ็ด) วันทําการ นับจากวันสิ ้นสุดการทําหน้ าที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ จนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะได้ รับชําระเงิน
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ค่าตอบแทนส่วนเกินคืนครบถ้ วน ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่อัตราดอกเบี ้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี ้ยผิดนัดสูงสุดที่
กฎหมายอนุญาตให้ เรี ยกเก็บในขณะใด ๆ ให้ อัตราดอกเบี ้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี ้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมาย
อนุญาตให้ เรี ยกเก็บได้
หากการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าว เป็ นเหตุมาจากการกระทําผิดสัญญาของผู้แทนผู้ถือหุ้น
กู้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชําระเงินค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมตามส่วนของระยะเวลาที่ผา่ นพ้ นไปนับแต่วนั ที่
มีการผิดสัญญาเกิดขึ ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องคืนเงินค่าตอบแทนส่วนเกินที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ชําระให้ ลว่ งหน้ า (ถ้ ามี)
ให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ นับแต่วนั ที่มีการผิดสัญญาเกิดขึ ้น จนถึงวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ รับชําระเงินค่าตอบแทนส่วนเกินคืน ทั้งนี ้
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ างต้ น
3.4 หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชําระค่าตอบแทนใด ๆ และ/หรื อ เงินทดรองจ่ายใด ๆ โดยไม่มีเหตุอนั ควรให้ แก่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญานี ้ และข้ อกําหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้ยินยอมให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
เรี ยกเก็บดอกเบี ้ยผิดนัดในอัตราดอกเบี ้ยผิดนัด โดยให้ คํานวณดอกเบี ้ยในอัตราดอกเบี ้ยผิดนัดดังกล่าว นับตั้งแต่ (ก)
วันที่ครบกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ให้ ชําระเงินทดรองที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ จ่ายไปตามข้ อ 3.2 ของสัญญานี ้ หรื อ (ข) วันที่ครบกําหนดระยะเวลา 30
(สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ รับคําชี ้แจงเพิ่มเติม หรื อรายละเอียดหรื อหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้ วนแล้ วจาก
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 ของสัญญานี ้ (แล้ วแต่กรณี) จนถึงวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ชําระเงินคืนผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้จนเสร็ จสิ ้นครบถ้ วน
3.5 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสทิ ธิในการหักกลบลบหนี ้ใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เป็ นหนี ้ต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
กับเงินจํานวนใด ๆ ที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับไว้ หรื อครอบครองไว้ ในนามหรื อเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
4.

อํานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดของคู่สัญญา

4.1 ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้มี อํ านาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิดตามที่ กํา หนดไว้ ใ นสัญญานี ้ ข้ อ กํ าหนดสิท ธิ
หนังสือคํ ้าประกัน เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทั้งนี ้ คู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายจะต้ องให้ ความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือในการดําเนินการใด ๆ ตามจําเป็ นและสมควร เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญานี ้ ข้ อกําหนดสิทธิ
หนังสือคํ ้าประกัน เอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องปฏิบตั ิ
หน้ าที่ดงั กล่าวข้ างต้ นอย่างเคร่ งครัด โดยสุจริ ตด้ วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะพึงกระทํา
ในกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิ หนังสือคํ ้าประกัน เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ที่มีผลกระทบต่ออํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดของคู่สญ
ั ญา คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงที่
จะร่วมกันแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรื อข้ อกําหนดใด ๆ ตามสัญญานี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องและไม่ขดั กับข้ อกําหนดสิทธิ
หนังสือคํ ้าประกัน เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ
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4.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับผิดและชดใช้ ค่าเสียหายต่อผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ในความเสียหายซึ่ง
เกิดขึ ้นจากการที่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง
หรื อ ปฏิบ ตั ิห น้ า ที่มิช อบตามที่กําหนดไว้ ในสัญญานี ้ ข้ อกํ าหนดสิทธิ หรื อหนังสือคํ ้าประกัน หรื อจงใจกระทําผิด
หน้ าที่ หรื อโดยมิได้ ใช้ ความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้ จากบุคคลที่ประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ทั้งนี ้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการตัดสินใจดําเนินการตามอํานาจ หน้ าที่
และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยถูกต้ อง หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิสจู น์ได้ วา่ การดําเนินการดังกล่าวได้ กระทํา
ไปโดยสุจริ ตด้ วยความรอบคอบและระมัดระวังตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
4.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอํานาจและหน้ าที่ในการดําเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่ง
รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) อํานาจและหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(ก)
กระทําการในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่
จํากัดเฉพาะ) การเก็บรักษาต้ นฉบับข้ อกําหนดสิทธิ หนังสือคํ ้าประกัน เอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้
การรับจํานํา การรับจํานอง การรับการคํ ้าประกัน หรื อการรับหลักประกันอื่นใด (ถ้ ามี) รวมทั้งใช้ สิทธิบงั คับชําระหนี ้
เอากับผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จํานํา ผู้จํานอง ผู้คํ ้าประกัน และ/หรื อ บังคับหลักประกันดังกล่าว (ถ้ ามี) เพื่อและในนามของผู้ถือ
หุ้นกู้ด้วย
(ข)
ดําเนินการใด ๆ ให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้และผู้คํ ้าประกันปฏิบัติให้ เป็ นไปตามหน้ าที่ที่ระบุไว้ ใน
ข้ อกําหนดสิทธิและหนังสือคํ ้าประกัน (ตามแต่กรณี) รวมทั ้ง การดําเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และการให้
คําแนะนําหรื อให้ คําปรึกษาตามสมควร ตลอดจนทําการเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้คํ ้าประกัน (ถ้ ามี)
แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
(ค)
ดําเนินการใด ๆ อันเป็ นอํานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามประเพณีปฏิบตั ิและตามที่
ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ หนังสือคํ ้าประกัน เอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(ง)
จัดทํารายงานส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทกุ รายเกี่ยวกับเรื่ องสําคัญที่ได้ ดําเนินการไปตามอํานาจ
หน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ ข้ อกําหนดสิทธิ หนังสือคํ ้าประกัน และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับ
หุ้นกู้โดยไม่ชกั ช้ า
(จ)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้ าที่ชําระเงินคืนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้แต่ละรายตามสัดส่วนหนีห้ ้ ุนกู้ เมื่ อ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับชําระเงินมาจากการบังคับชําระหนี ้ตามหุ้นกู้จากผู้ออกหุ้นกู้ และการบังคับชําระหนี ้ตามหนังสือ
คํ ้าประกันจากผู้คํ ้าประกัน ตลอดจนจากการบังคับหลักประกันอื่น ๆ (ถ้ ามี) ทั้งนี ้ ภายหลังจากที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ หกั
ค่าใช้ จ่าย เงินทดรองจ่าย และค่าตอบแทนของตน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้แล้ ว โดย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องจัดทําบันทึกขั้นตอนการรวบรวมและการชําระคืนเงินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
ด้ วย เพื่อเป็ นหลักฐานให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้สามารถขอตรวจสอบดูได้ ทั้งนี ้ หากมีเงินเหลือหลังจากการชําระเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องส่งเงินที่เหลือดังกล่าวคืนให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้โดยไม่ชกั ช้ า
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(ฉ)
ในการปฏิบัติตามอํานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกิจการซึ่งต้ องลงลายมือชื่อของ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ระบุไว้ ด้วยว่าเป็ นการกระทําเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั ้งปวง
(ช)
การกระทําของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างถูกต้ องตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการ
กระทําเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ และให้ ถือเสมือนหนึง่ ผู้ถือหุ้นกู้กระทําการดังกล่าวด้ วยตนเอง
(ซ)
แจ้ งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายทราบในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดสิทธิ (ซึง่ รวมถึง
กรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรื อเหตุการณ์ ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัดตามข้ อกําหนดสิทธิ ด้วย) และกรณีที่ผ้ คู ํ ้าประกันไม่
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของหนังสือคํ ้าประกัน ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ รับแจ้ งจากผู้ออกหุ้นกู้หรื อจากผู้คํ ้าประกัน
หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ ทราบถึงเหตุดงั กล่าวเอง รวมทั้ง การใด ๆ ที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ กระทําลงไปตามอํานาจหน้ าที่
ในกรณีที่เกิดเหตุดงั กล่าวข้ างต้ นด้ วย
(ฌ) ในกรณี ที่ มี ก ารเสนอขอแก้ ไขข้ อ กํ า หนดสิ ท ธิ ห รื อ หนัง สื อ คํ า้ ประกัน ในเรื่ อ งที่ อ าจมี
ผลกระทบในทางลบต่อภาระหน้ าที่ของผู้คํ ้าประกันภายใต้ หนังสือคํ ้าประกัน ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 14.1 ของข้ อกําหนด
สิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องดําเนินการเพื่อขอความยินยอมเป็ นหนังสือจากผู้คํ ้าประกันสําหรับการแก้ ไขดังกล่าวด้ วย
ทั ้งนี ้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
4.5 เงินหรื อผลประโยชน์ ใด ๆ ที่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับมาจากการบังคับชําระหนี ้ตามหุ้นกู้ และ/หรื อ
ตามหนังสือคํ ้าประกัน ในกรณีเกิดเหตุผิดนัด ให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้จดั การชําระหนี ้ตามลําดับ ดังต่อไปนี ้

5.

(ก)

ลําดับแรก เพื่อชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งหมดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ ได้ ทดรองจ่ายไปจริ งเพื่อการบังคับชําระหนี ้ภายใต้ ห้ นุ กู้และภายใต้ หนังสือคํ ้า
ประกัน (ถ้ ามี)

(ข)

ลําดับที่สอง เพื่อชําระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ที่คงค้ างและยังมิได้ ชําระภายใต้ ห้ นุ กู้ คํานวณจนถึง
วันที่มีการชําระ

(ค)

ลําดับที่สาม เพื่อชําระเงินต้ นคงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้ และ

(ง)

ลําดับที่สี่ จํานวนเงินคงเหลือ (ถ้ ามี) ให้ ชําระคืนให้ แก่ ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้คํ ้าประกัน
(ตามแต่กรณี) โดยไม่ชกั ช้ า

วันมีผลใช้ บังคับของสัญญา
สัญญานี ้มีผลบังคับใช้ นบั แต่วนั ออกหุ้นกู้เป็ นต้ นไป
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6.

การสิน้ สุดของสัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

6.1 ให้ สัญ ญานี ส้ ิ น้ สุด ลงทัน ที (ก) เมื่ อ ผู้อ อกหุ้น กู้ไ ด้ ทํ า การไถ่ ถ อนหุ้น กู้ทั้ง หมดโดยการชํ า ระหนี ้
ดอกเบี ้ย เงินต้ น และหนี ้อื่นใด (ถ้ ามี) ตามหุ้นกู้ทั้งหมดทุกชุดจนครบถ้ วนแล้ ว และ/หรื อ ผู้คํ ้าประกันทุกราย ได้
ชําระหนี ้ดอกเบี ้ย เงินต้ น และหนี ้อื่นใดตามหุ้นกู้ทั้งหมดทุกชุดจนครบถ้ วนแล้ ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้ วนตามข้ อกําหนดสิทธิ และสัญญานี ้แล้ ว หรื อ (ข) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ ซื ้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมด
โดยผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ ยกเลิกหุ้นกู้ทงหมดนั้นแล้
ั้
ว หรื อ (ค) เมื่อหนี ้ตามหุ้นกู้ทั้งหมดระงับสิ ้นไปไม่ว่า
โดยสาเหตุใด
6.2 ให้ สญ
ั ญานี ้สิ ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ และให้ การสิ ้นสุดของสัญญานี ้
มีผลต่อเมื่อได้ มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ วตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อ 7 โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมต้ อง
ส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทั้งหมดให้ แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ให้ แล้ วเสร็ จโดยเร็ ว
แต่ทั ้งนี ้ จะต้ องไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันทําการ นับแต่วนั ที่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
(ก)
เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถ
แก้ ไขการขาดคุณสมบัตภิ ายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ขาดคุณสมบัตนิ ั้น
(ข)
เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้ เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ปฏิบตั หิ น้ าที่ไม่เหมาะสมหรื อบกพร่องต่อหน้ าที่ ทั้งนี ้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
(ค)
เมื่ อ ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ป ฏิ บัติห น้ า ที่ ฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บัติต ามข้ อ กํ า หนดหรื อ เงื่ อ นไขของ
สัญญานี ้ ข้ อกําหนดสิทธิ หนังสือคํ ้าประกัน เอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ และ/หรื อ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และการฝ่ า
ฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดหรื อเงื่อนไขนั้นยังคงไม่ได้ รับการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ)
วัน นับจากวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ได้ มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทําการแก้ ไข
(ง)
เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว หรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกเจ้ าพนักงาน
ยึดหรื ออายัดทรัพย์ตามกฎหมายล้ มละลาย หรื อร้ องขอหรื อถูกร้ องขอให้ มีการฟื น้ ฟูกิจการตามกฎหมายล้ มละลาย
หรื อ กระทําการใด ๆ อันจะเป็ นเหตุให้ ถกู ฟ้องล้ มละลาย ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อยื่นคําร้ องขอให้ มีการฟื น้ ฟูกิจการ
6.3 ภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อ 7 ในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งประสงค์จะบอกเลิกสัญญานี ้
จะต้ องทําเป็ นหนังสือแจ้ งให้ คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน ในกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ น
ฝ่ ายขอเลิกสัญญานี ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องเสนอรายชื่อของบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบไปพร้ อมกับหนังสือแจ้ งฉบับดังกล่าวด้ วย เพื่อให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้รายใหม่ โดยเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลใดเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ วและได้ แจ้ งให้ ผ้ แู ทน
ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเรื่ องดังกล่าวแล้ ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องดําเนินการเพื่อให้ มีการเรี ยกและทําการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรื อ
มีหนังสือขอความยินยอมในการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่จากผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลาอันสมควร เมื่อได้ รับความ
ยินยอมดังกล่าวแล้ ว และผู้ออกหุ้นกู้ได้ แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ งชื่อและที่อยูข่ องผู้แทนผู้
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ถือหุ้นกู้รายใหม่ พร้ อมทั้งวันที่ของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมทราบ และ
เมื่อได้ รับแจ้ งเรื่ องดังกล่าวแล้ ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
รายใหม่ดงั กล่าว และแจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รายที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
ทราบถึงการเปลี่ย นแปลงตัวผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ พร้ อมทั้ง ชื่ อและที่ อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ ภายในกํ าหนด
ระยะเวลาและตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
6.4 นอกเหนื อไปจากกรณี ดงั กล่าวตามข้ อ 6.1 ข้ อ 6.2 และข้ อ 6.3 แล้ ว ให้ เหตุแห่งการเปลี่ยนตัว
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
6.5 หากในที่สดุ แล้ วไม่มีการออกหุ้นกู้นี ้ ให้ ถือว่าสัญญานี ้สิ ้นสุด โดยในกรณีดงั กล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จะไม่มีสทิ ธิได้ รับชําระค่าตอบแทน ค่าเสียหาย และ/หรื อ เงินทดรองจ่ายใด ๆ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
6.6 ในกรณีที่สญ
ั ญาสิ ้นสุดไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงชําระค่าตอบแทนที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ จ่าย
ให้ ตามข้ อ 3.1 คืนให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ตามส่วนสําหรับระยะเวลาที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ยงั มิได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญา ทั้งนี ้
ตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.3 ของสัญญานี ้
7.

ผลของการสิน้ สุดของสัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 และ 6.3 ข้ างต้ น ซึ่งส่งผลให้ ต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ ในขณะที่ยงั มีหนี ้คงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้อยู่ แต่ในระหว่างนั้นยังไม่มีการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อปฏิบตั ิ
หน้ าที่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ ตาม หรื อในกรณี ที่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมยังไม่ได้ ส่งมอบ
บรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทั้งหมดให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่อย่างครบถ้ วน ให้ ถือว่าการ
สิ ้นสุดลงของสัญญานี ้ยังคงไม่มีผลและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนตามที่กําหนดไว้ ในสัญญา
นี ้ ข้ อกําหนดสิทธิ และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อไป จนกว่าจะได้ มีการแต่งตั ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่โดยถูกต้ องตาม
กฎหมายและได้ มีการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทั ้งหมดให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
แล้ ว
ทั้ง นี ้ เมื่ อ มี ก ารแต่ง ตัง้ ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ร ายใหม่ แ ล้ ว ให้ ผ้ ูแ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ร ายเดิ ม มี ห น้ า ที่ ส่ง มอบบรรดา
ทรัพย์สิน เอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทั้งหมดให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่โดยเร็ ว ทั้งนี ้ จะต้ องไม่เกิน 7 (เจ็ด)
วัน ทํ า การ นับ จากวัน ที่ มี ก ารแต่งตั้ง ผู้แทนผู้ถื อ หุ้น กู้ร ายใหม่ ตลอดจนให้ ค วามร่ ว มมื อ และช่ว ยประสานงานที่
เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เข้ าเริ่ มปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ อย่างราบรื่ น
8.

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงปฏิบตั ิการตามหน้ าที่ของตนเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดและวิธีการ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิทกุ ประการ และตกลงผูกพันด้ วยในมติและ
การดําเนินการต่าง ๆ ตามวิธีการและขั้นตอนที่ถกู ต้ องที่เกิดขึ ้นจากการนั้น
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9.

อากรแสตมป์

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงรับผิดชอบในค่าอากรแสตมป์ใด ๆ ที่ต้องปิ ดบนสัญญานี ้ และค่าอากรแสตมป์อื่นใดที่อาจ
เกิดขึ ้นจากการกระทําหรื อดําเนินการใด ๆ ตามความในสัญญานี ้ (ถ้ ามี) โดยจะชําระด้ วยตนเอง หรื อชําระโดยบุคคล
อื่นที่ผ้ อู อกหุ้นกู้กําหนด เว้ นแต่กรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องระบุให้ หน้ าที่การชําระอากรแสตมป์เป็ นหน้ าที่ของผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ แต่ไม่รวมถึง ค่าภาษี เงินได้ ของค่าตอบแทนการให้ บริ การ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องหักไว้ ตามอัตราที่กฎหมาย
กําหนด เมื่อมีการจ่ายค่าตอบแทนการให้ บริ การดังกล่าวให้ แก่ธนาคาร และไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
10.

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญา

สัญ ญานี ม้ ี ผ ลเหนื อ ข้ อ ตกลงหรื อ การดํ า เนิ น การอื่ น ใด ไม่ ว่ า ด้ ว ยวาจาหรื อ เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรของ
คูส่ ญ
ั ญา ที่ได้ ทําขึ ้นก่อนการลงนามในสัญญานี ้ โดยให้ ถือสัญญานี ้เป็ นข้ อตกลงทั้งหมดที่คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงผูกพันกัน
ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถทําความตกลงเห็นชอบร่ วมกันเพื่อแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมสัญญานี ้ โดยไม่
ต้ องได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ดี การแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมนีใ้ นข้ อใด ๆ จะต้ องไม่ทําให้ สิทธิ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลงในสาระสําคัญ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ในกรณี ที่มีก ารเปลี่ยนแปลงข้ อ กํ าหนดสิท ธิ หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ยวข้ องอัน มี ผลขัดแย้ ง ต่อข้ อ กํ าหนดหรื อ
เงื่อนไขใด ๆ ตามสัญญานี ้ คูส่ ญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายตกลงที่จะร่ วมกันแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดหรื อเงื่อนไขใด ๆ ตาม
สัญญานี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องหรื อเป็ นไปตามข้ อกําหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงผูกพันตามสัญญานี ้ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหน้ าตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึง่
11.

การส่ งหนังสือบอกกล่ าว

การติดต่อสื่อสารหรื อการบอกกล่าวใด ๆ ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้คํ ้าประกันแต่ละราย ให้
ทําเป็ นหนังสือและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อส่งทางโทรสาร และยืนยันโทรสารนันด้
้ วยการส่งเป็ นจดหมายทาง
ไปรษณี ย์ลงทะเบียน หรื อส่งโดยบุคคลซึ่งลงนามรั บทราบสําเนาโดยคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง โดยส่งไปยังที่อยู่ของ
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้ หรื อที่อยู่ซึ่งได้ มีการเปลี่ยนแปลงและได้ แจ้ งให้ แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึง่ ทราบเป็ นหนังสือแล้ ว

ผู้ออกหุ้นกู้:
บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด
อาคาร ดร. เกฮาร์ ด ลิงค์ เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรี ฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
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เบอร์ โทรศัพท์
เบอร์ โทรสาร
บุคคลติดต่อ

0-2710-3503 - 4
0-2379-4258
คุณนพเดช กรรณสูต

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้:
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ชั้น 17 เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์ โทรศัพท์
0-2296-3582
เบอร์ โทรสาร
0-2683-1298
บุคคลติดต่อ
คุณศรี สนุ นั ท์ ทุตยิ ะโพธิ

ผู้คาํ ้ ประกัน:
(1)

บริ ษัท อมตะ บี กริ ม เพาเวอร์ .3 จํากัด
อาคาร ดร. เกฮาร์ ด ลิงค์ เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรี ฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ โทรศัพท์ 0-2710-3503 - 4
เบอร์ โทรสาร 0-2379-4258
บุคคลติดต่อ คุณนพเดช กรรณสูต

(2)

บริ ษัท อมตะ บี (ระยอง) กริ ม เพาเวอร์ .1 จํากัด
อาคาร ดร. เกฮาร์ ด ลิงค์ เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรี ฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ โทรศัพท์ 0-2710-3503 - 4
เบอร์ โทรสาร 0-2379-4258
บุคคลติดต่อ คุณนพเดช กรรณสูต
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(3)

บริ ษัท อมตะ บี (ระยอง) กริ ม เพาเวอร์ .2 จํากัด
อาคาร ดร. เกฮาร์ ด ลิงค์ เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรี ฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ โทรศัพท์ 0-2710-3503 - 4
เบอร์ โทรสาร 0-2379-4258
บุคคลติดต่อ คุณนพเดช กรรณสูต

12.

การโอนสิทธิ

สิทธิ และหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ถือเป็ นสิทธิ เฉพาะตัวของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่
สามารถโอนสิทธิ และ/หรื อ หน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนให้ แก่บุคคลภายนอก เว้ นแต่จะ
ได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากคู่สัญญาอี กฝ่ ายหนึ่ง ทัง้ นี ้ ภายใต้ บทบัญญัติของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง และ
ข้ อกําหนดสิทธิ
13.

ความรั บผิดชดใช้

ในกรณี ที่มีความเสียหายเกิดแก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอันเนื่องมาจากการที่คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ก่อให้ เกิ ด
ความเสียหาย ซึ่งรวมถึง ลูกจ้ างหรื อตัวแทนที่ ได้ รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้ องของคู่สัญญาฝ่ ายที่ ก่อให้ เกิ ดความ
เสียหายนั้น ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของสัญญาฉบับนี ้ โดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่
ปฏิบตั ิผิดสัญญาตกลงที่จะดําเนินการแก้ ไข เยียวยา และรับผิดชดใช้ ความเสียหายดังกล่าวตามที่เกิดขึ ้นจริ งโดยไม่
ชักช้ า (ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะ ค่าใช้ จ่ายอันสมควรที่จ่ายไปจริ งในการดําเนินคดี ค่าจ้ างที่ปรึกษากฎหมายและ
ั ญาฝ่ ายที่ได้ รับความเสียหายนัน้ เว้ นแต่ กรณีพิพาท การฟ้องคดี หรื อความรับผิดต้ องชําระ
ทนายความ) ให้ แก่ค่สู ญ
ค่าเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ นนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อการประพฤติผิดของคู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายนั้น ๆ
ทั้งนี ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเต็มความสามารถและด้ วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ถูกต้ อง และด้ วยความระมัดระวังเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้จะพึงกระทํา รวมถึงต้ องบอกกล่าวให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบโดยทันทีกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่กฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้ องกํ าหนด หรื อกรณีมีความเสียหายใด ๆ
เกิดขึ ้น หรื อกรณี ถูกดําเนินคดีอันเนื่องมาจากการทําหน้ าที่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายและค่าใช้ จ่ายใด ๆ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ (ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีและค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย) ที่เกิดขึ ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง หรื อการประพฤติผิดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สัญญาข้ อ 13 นี ้ให้ มีผลบังคับแม้ วา่ สัญญาฉบับนี ้จะได้ สิ ้นสุดลงแล้ วตามข้ อ 6
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14.

ทางเยียวยาแก้ ไข

ทางเยียวยาแก้ ไขใดๆ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญานี ้หรื อข้ อกําหนดสิทธิให้ ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของทางเยียวยา
แก้ ไขอื่นใดที่คสู่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายอาจมีอยูก่ บั คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ภายใต้ บทบัญญัตขิ องกฎหมาย
15.

ค่ าใช้ จ่าย

เว้ นแต่จะได้ มีข้อตกลงไว้ เป็ นอย่างอื่น คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายตกลงที่จะรับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา
สัญญานี ้ในส่วนของตน ซึง่ รวมถึงค่าใช้ จ่ายสําหรับที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่น ๆ
16.

ความไม่ สมบูรณ์ ของสัญญา

หากบทบัญญัติใด ๆ แห่งสัญญานี ้ ข้ อกําหนดสิทธิ หนังสือคํ ้าประกัน และ/หรื อ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้น
กู้ ตกเป็ นโมฆะ โมฆียะ ผิดกฎหมาย หรื อพ้ นวิสยั ไม่อาจใช้ บงั คับได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใด บทบัญญัตินั้น ๆ ไม่มีผลทําให้
ส่วนอื่น ๆ ของสัญญานี ้ต้ องตกเป็ นโมฆะ โมฆียะ ผิดกฎหมาย หรื อใช้ บงั คับไม่ได้ ซึง่ คูส่ ญ
ั ญาคงตกลงให้ บทบัญญัติ
ในส่วนอื่นดังกล่าวของสัญญานี ้ยังคงมีผลผูกพันและใช้ บงั คับได้ ในระหว่างคูส่ ญ
ั ญาทุกฝ่ าย
17.

การขัดกัน

ในกรณีที่มีข้อกําหนดใด ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ขัดหรื อแย้ งกับข้ อกําหนดสิทธิ ก็ให้ ปฏิบตั ิตามข้ อความที่
ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขดั หรื อแย้ งกันดังกล่าว
ั ญาฉบับนี ้ขัดหรื อแย้ งกับกฎหมาย หรื อประกาศใดๆ ที่มีผลใช้ บงั คับ
ในกรณีที่มีข้อกําหนดใด ๆ ภายใต้ สญ
ตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ก็ให้ ปฏิบตั ติ ามข้ อความตามกฎหมายหรื อประกาศดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่ขดั หรื อแย้ งกันนั้น
18.

กฎหมายที่ใช้ บังคับแก่ สัญญา

ั ญานี ้ สิทธิ และข้ อผูกพันต่าง ๆ ของคู่สญ
ั ญาที่มีอยู่ตามสัญญานี ้ ให้ ใช้
สัญญานีแ้ ละเอกสารภายใต้ สญ
บังคับและตีความตามกฎหมายไทยในทุก ๆ ประการ
19.

การรั กษาความลับ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงที่จะเก็บรักษาข้ อมูล ข่าวสาร ใบแสดงรายการ หรื อเอกสารอื่นใดที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มอบให้ กบั
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ เป็ นความลับ และไม่เปิ ดเผยกับบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่การปฏิบตั ิตามอํานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ตามสัญญานี ้ ยกเว้ นเป็ นการเปิ ดเผยโดยคําสัง่ ศาลหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยราชการหรื อหน่วยงานอื่นใดมี
อํานาจตามกฎหมาย หรื อตามที่กฎหมายกําหนด โดยในกรณีที่ต้องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลตามคําสัง่ ดังกล่าว ผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งและหารื อร่วมกับผู้ออกหุ้นกู้ลว่ งหน้ าก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลใด ๆ ดังกล่าว ทั้งนี ้ ให้ ข้อตกลงในการ
รักษาความลับนี ้มีผลบังคับใช้ ตอ่ ไปภายในกําหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับจากวันที่สญ
ั ญานี ้สิ ้นสุดลง
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สัญญานี ้ทําขึ ้นเป็ น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน คูส่ ญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความ
ทั้งหมดแล้ วเห็นว่าถูกต้ องตามเจตนารมณ์ทกุ ประการ และเพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี ้จึงได้ ลงลายมือชื่อ พร้ อมทั ้ง
ประทับตราสําคัญบริ ษัท (ถ้ ามี) ไว้ เป็ นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้ น

เพื่อและในนามของผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จํากัด

_______________________________
([])
[ตําแหน่ง]

_______________________________
([])
พยาน
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เพื่อและในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

_______________________________
([])
ผู้รับมอบอํานาจ

_______________________________
([])
พยาน

สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้าที่ 15

เอกสารแนบท้ าย
ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
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