แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้ (รายครัง้ ) (แบบ 69-DEBT-PO) และ ร่ างหนังสือชีช้ วน

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
เสนอขาย
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน ชาระคืนเงินต้ นเพียงครัง้ เดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยพร้ อมกับสะสมดอกเบี ้ยจ่ายไปชาระในวันใด ๆ ก็ได้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้โดยไม่จากัดระยะเวลาและจานวนครัง้
ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว โดยเป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด
"หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ มี ีลักษณะคล้ ายทุน ไถ่ ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนด
และมีสิทธิเลื่อนชาระดอกเบีย้ โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562" ("หุ้นกู้")
หุ้นกู้มีมลู ค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
จานวนเสนอขายไม่เกิน 8,000,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 8,000,000,000 บาท
อัตราดอกเบี ้ยสาหรับปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 5 เท่ากับร้ อยละ 5.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยสาหรับปี ที่ 6 ถึงปี ที่ 25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้ อยละ 0.25 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยสาหรับปี ที่ 26 ถึงปี ที่ 50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้ อยละ 1.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยตังแต่
้ ปีที่ 51 เป็ นต้ นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้ อยละ 2.00 ต่อปี
ทังนี
้ ้อัตราดอกเบี ้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของ 2 วันทาการก่อนวันเริ่ มต้ นของงวดการปรับดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ อง
โดยที่ Initial Credit Spread จะเท่ากับร้ อยละ 3.61 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ชาระดอกเบี ้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุห้ นุ กู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้ ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบตลอดอายุห้ นุ กู้
เสนอขายต่ อประชาชนเป็ นการทั่วไป (ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป)
ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด

นายทะเบียนหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

ระยะเวลาการจองซือ้ หุ้นกู้ : วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการเสนอขายหุ้นกู้ การจัดสรรหุ้นกู้ และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ได้ ในส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้ข้ อ 3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้
และข้ อ 3.7 การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้)

วันที่ย่ นื แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ ละร่ างหนังสือชีช้ วน : วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ ละร่ างหนังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้ : วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
คาเตือน:
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี ้และเงื่อนไขของตราสารหนี ้ รวมทังความเหมาะสมในการลงทุ
้
น
และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้และร่ างหนังสือชี ้ชวนมิได้ เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ ลงทุนในตราสารหนี ้ที่เสนอขาย หรื อมิได้ ประกันราคาหรื อ
ผลตอบแทนของตราสารหนี ท้ ี่เสนอขาย หรื อรั บรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี แ้ ละร่ างหนังสื อชี ช้ วนแต่อย่ างใด ทังนี
้ ้
การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้และร่ างหนังสือชี ้ชวนเป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี ้
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้และร่ างหนังสือชี ้ชวนมีข้อความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ ผู้ถือตราสารหนี ้ที่ได้ ซื ้อตราสารหนี ้
ไม่เกินหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้และร่ างหนังสือชี ้ชวนนันมี
้ ผลใช้ บงั คับ มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายจากบริ ษัทหรื อเจ้ าของตราสารหนี ้ได้ ตามมาตรา 82
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี
้ ้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้ ร้ ู หรื อควรได้ ร้ ู ว่าแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้และร่ างหนังสือชี ้ชวน
เป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้และร่ างหนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ
ทังนี
้ ้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทาได้ ก็ตอ่ เมื่อแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี ้ชวนที่ได้ ยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้ บงั คับแล้ ว และได้ จดั ส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนให้ แก่ผ้ ลู งทุนแล้ ว
บุคคลทัว่ ไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี แ้ ละร่ างหนังสือชี ช้ วนได้ ที่ศูนย์ สารสนเทศตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 ในเวลาทาการของสานักงาน หรื อทาง http://www.sec.or.th
คาเตือน : ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
การพิจารณาระยะเวลามีผลใช้ บังคับของแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสือชีช้ วน
หนังสือรับรองระบุหน้ าที่ในการส่ งงบการเงินและรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรา 56 ของผู้ออกตราสารหนี ้
หน้ าที่ในการส่งงบการเงินและรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรา 56 ของผู้ออกตราสารหนี ้ รวมทังลั
้ กษณะของข้ อกาหนดสิทธิ
ของหุ้นกู้ที่เสนอขายครัง้ นี ้ ดังนี ้
1.

ข้ อมูลผู้ออกตราสารหนี ้: ผู้ออกตราสารหนี ้มีลกั ษณะดังนี ้
 1.1 บริ ษัทมีหน้ าที่นาส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานตามมาตรา 56
 1.2 บริ ษัทไม่มีหน้ าที่นาส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานตามมาตรา 56

2.

ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน ชาระคืนเงินต้ นเพียงครัง้ เดียวเมื่อเลิกบริ ษัท หรื อเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้ สิทธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยพร้ อมกับสะสมดอกเบี ้ยจ่ายไปชาระในวันใด ๆ ก็ได้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
โดยไม่จากัดระยะเวลาและจานวนครัง้ ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว โดยเป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน
ไม่แปลงสภาพ มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด
ทังนี
้ ้ ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับการเสนอขายในครัง้ นี ้เป็ นลักษณะดังนี ้
 2.1 ข้ อกาหนดสิทธิเป็ นไปตามตัวอย่างที่กาหนดไว้ บนเว็บไซต์ของสานักงาน
 2.2 ข้ อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขตามข้ อกาหนดสิทธิฉบับที่ยื่นไม่แตกต่างจากข้ อกาหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อสานักงาน
มาแล้ วไม่เกินหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่ข้อกาหนดสิทธิที่เคยยื่นนันได้
้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน เว้ นแต่เป็ นความแตกต่าง
ในผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ รับ แต่ไม่รวมถึงความแตกต่างของสูตรหรื อวิธีการที่ใช้ ในการกาหนดอัตราผลตอบแทน
 2.3 กรณีอื่น ๆ ที่ไม่เข้ าข่ายตามข้ อ 2.1 และข้ อ 2.2
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ประทับตราบริ ษัท (ถ้ามี)

([●])
[●]

หนังสือรับรองระบุหน้ าที่ในการส่งงบการเงินและรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูล หน้ า 1

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที่ 1

สรุ ปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (Factsheet)

หน้ าที่ 1

ส่ วนที่ 2

ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)

หน้ าที่ 1

ส่ วนที่ 3

ผู้ออกตราสารหนี ้
ส่ วนที่ 3.1 วัตถุประสงค์ ในการออกหุ้นกู้
ส่ วนที่ 3.2 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

หน้ าที่ 1

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หน้ าที่ 1

3. ปั จจัยความเสี่ยง

หน้ าที่ 1

4. ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

หน้ าที่ 1

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย

หน้ าที่ 1

6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น

หน้ าที่ 1

ส่ วนที่ 3.3 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หน้ าที่ 1

8. โครงสร้ างการจัดการ

หน้ าที่ 1

9. การกากับดูแลกิจการ

หน้ าที่ 1

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้ าที่ 1

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน้ าที่ 1

12. รายการระหว่างกัน

หน้ าที่ 1

ส่ วนที่ 3.4 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

หน้ าที่ 1

14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

หน้ าที่ 1

ส่ วนที่ 4

ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

หน้ าที่ 1

ส่ วนที่ 5

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล

หน้ าที่ 1

เอกสารแนบ 1

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
(ร่าง) สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
งบการเงิน
รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
สรุปความแตกต่างข้ อกาหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้กบั ตัวอย่างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต.

เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6
เอกสารแนบ 7

สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที่ 25 ตุลำคม พ.ศ. 2562 (เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่ำงอื่น)

ข้ อมูลสรุ ปนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และหนังสือชีช้ วน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับการ
เสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรั พย์ และของบริ ษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรั พย์ ("ผู้ออกหุ้นกู้" หรื อ "บริษัท") ดังนัน้ ผู้ลงทุน
ต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้ จากบริษัทหลักทรั พย์ ท่ ที าหน้ าที่จาหน่ ายตราสารหนีแ้ ละบริษัท
หรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสือชีช้ วนที่บริษัทยื่นต่ อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ท่ ี website ของสานักงาน ก.ล.ต.
ส่ วนที่ 1 สรุ ปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (Factsheet)
"หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ มี ีลักษณะคล้ ายทุน ไถ่ ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนด
และมีสิทธิเลื่อนชาระดอกเบีย้ โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2562" ("หุ้นกู้")
ออกโดยบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ข้ อมูลที่สาคัญของตราสาร
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ำยทุน ชำระ
คืน เงิ น ต้ น เพี ย งครั ง้ เดีย วเมื่ อเลิ ก บริ ษั ท
หรื อ เมื่ อ ผู้ อ อกหุ้ นกู้ ใ ช้ สิ ท ธิ ไ ถ่ ถ อนหุ้ น กู้
ทั ง้ นี ้ ผู้ ออกหุ้ นกู้ มี สิ ท ธิ เ ลื่ อ นกำรช ำระ
ดอกเบี ย้ พร้ อมกับ สะสมดอกเบี ย้ จ่ ำยไป
ชำระในวันใด ๆ ก็ได้ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้โดย
ไม่จ ำกัดระยะเวลำและจ ำนวนครั ง้ ตำม
ดุลยพิ นิจ ของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพี ย งผู้เดีย ว
โดยเป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน
ไม่ แ ปลงสภำพ มี ผ้ ู แทนผู้ ถื อ หุ้ น กู้ และ
ผู้ อ อ ก หุ้ น กู้ มี สิ ท ธิ ไ ถ่ ถ อ น หุ้ น กู้ ก่ อ น
ครบกำหนด
การจัดอันดับความ
 ไม่มี  ผู้ค ้ำประกัน/ผู้รับอำวัล
น่ าเชื่อถือ
 ตรำสำร  ผู้ออกตรำสำร
หุ้ นกู้ ได้ รั บกำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถื อ
"BBB+" แนวโน้ มอันดับเครดิต "Stable" โดย
บริ ษั ท ทริ สเรทติ ง้ จ ำกั ด เมื่ อ วั น ที่ 30
กันยำยน พ.ศ. 2562 ทัง้ นี ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะ
จัดให้ มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่ อถือของ
หุ้นกู้จำกสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ที่ ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็ น ชอบ
ตลอดอำยุของหุ้นกู้
มูลค่ าการเสนอขาย
ไม่เกิ น 8,000,000,000 (แปดพันล้ ำน)
บำท
มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วย 1,000 (หนึง่ พัน) บำท
วันออกหุ้นกู้
วันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
อายุตราสาร
ไม่มีกำหนดระยะเวลำ (Perpetual)
ประเภทตราสาร

สกุลเงิน

สกุลเงินบำท

ประเภทการเสนอขาย

 PO
 PP (II)
 PP (HNW)
 PP (II&HNW)
โดยเสนอขำยให้ แก่ประชำชนเป็ นกำรทั่วไป
(ผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนทัว่ ไป)

จานวนหน่ วยที่เสนอขาย ไม่เกิน 8,000,000 (แปดล้ ำน) หน่วย
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
ระยะเวลาการเสนอขาย
วันครบกาหนด
ไถ่ ถอนหุ้นกู้

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet) หน้ ำที่ 1

1,000 (หนึง่ พัน) บำท
วันที่ 19 - 21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ผู้ออกหุ้น กู้จะชำระคืนเงิ นต้ น ตำมหุ้น กู้
ทัง้ หมดเพี ย งครั ง้ เดี ย วเมื่ อ มี ก ำรช ำระ
บัญชีเพื่อเลิกบริ ษัท เว้ นแต่ผ้ ูออกหุ้นกู้จะ
ใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดตำมเงื่อนไข
ที่กำหนดไว้ ในข้ อ 9 ของข้ อกำหนดสิทธิ

สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)

อัตราดอกเบีย้

ข้ อมูล ณ วันที่ 25 ตุลำคม พ.ศ. 2562 (เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่ำงอื่น)

 คงที่
 ลอยตัว
 ผสม
(1) สำหรับปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 5 อัตรำดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 5.00 (ห้ ำจุดศูนย์ศนู ย์) ต่อปี
(2) อัตรำดอกเบี ้ยปี ที่ 6 - 25 เท่ำกับผลรวมของ (ก) อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลอำยุ 5 ปี (ข) Initial Credit
Spread และ (ค) อัตรำร้ อยละ 0.25 (ศูนย์จดุ สองห้ ำ) ต่อปี
(3) อัตรำดอกเบีย้ ปี ที่ 26 – 50 เท่ำกับผลรวมของ (ก) อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบำลอำยุ 5 ปี (ข) Initial
Credit Spread และ (ค) อัตรำร้ อยละ 1.00 (หนึง่ จุดศูนย์ศนู ย์) ต่อปี
(4) อัตรำดอกเบี ย้ ตัง้ แต่ปีที่ 51 เท่ำกับผลรวมของ (ก) อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบำลอำยุ 5 ปี (ข) Initial
Credit Spread และ (ค) อัตรำร้ อยละ 2.00 (สองจุดศูนย์ศนู ย์) ต่อปี
อัตรำดอกเบี ้ยจะปรับทุก ๆ 5 (ห้ ำ) ปี โดยอ้ ำงอิงจำกอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลอำยุ 5 (ห้ ำ) ปี ณ สิ ้นสุดวัน
ทำกำรของ 2 (สอง) วันทำกำรก่อนวันเริ่ มต้ นของงวดกำรปรับดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ อง
โดยอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลอำยุ 5 ปี หมำยถึง Yield Interpolation ของเส้ นอัตรำผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบำลที่มีอำยุ 5 (ห้ ำ) ปี ณ สิ ้นสุดวันทำกำรของสองวันทำกำรก่อนวันปรับอัตรำดอกเบี ้ยใด ๆ ซึง่ จัดทำโดยสมำคม
ตลำดตรำสำรหนี ้ไทย และ Initial Credit Spread จะมีคำ่ เท่ำกับร้ อยละ 3.61 (สำมจุดหกหนึง่ ) ต่อปี ตลอดอำยุของ
หุ้น กู้ ซึ่งคำนวณมำจำกส่วนต่ำงของอัตรำดอกเบี ย้ คงที่ ร้ อยละ 5.00 (ห้ ำ จุดศูนย์ ศูน ย์ ) กับ อัตรำผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบำลอำยุ 5 ปี ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 ที่ร้อยละ 1.39 (หนึง่ จุดสำมเก้ ำ)
ทังนี
้ ้ นำยทะเบียนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะเป็ นผู้คำนวณกำรปรับอัตรำดอกเบี ้ยหุ้นกู้ดงั กล่ำว และแจ้ งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
ทรำบโดยวิธีกำรตำมที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร
จำนวนดอกเบี ้ยที่จะต้ องชำระตำมหุ้นกู้สำหรับงวดดอกเบี ้ยใด ๆ จะคำนวณโดยนำ (ก) ผลคูณของจำนวนเงินต้ น
ของหุ้นกู้ในแต่ละหน่วย ณ วันแรกของงวดดอกเบีย้ นัน้ กับอัตรำดอกเบี ้ยที่มีผลใช้ บังคับสำหรั บงวดนันไปคู
้
ณกับ
(ข) จำนวนวันสำหรับงวดดอกเบี ้ยนันหำรด้
้
วย 365 (สำมร้ อยหกสิบห้ ำ) ในกำรนี ้ จำนวนดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ตอ่ หน่วย
จะกำหนดทศนิยมไม่เกิน 6 (หก) ตำแหน่ง โดยปั ดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ ้น ถ้ ำตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ำ
มำกกว่ำหรื อเท่ำกับ 5 (ห้ ำ) ส่วนกรณี ที่ดอกเบีย้ ที่คำนวณได้ มีทศนิยมไม่ร้ ู จบให้ กำหนดทศนิยมเพียง 6 (หก)
ตำแหน่งและทำกำรปั ดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ตำมหลักกำรข้ ำงต้ น
ตำรำงต่อไปนี ้แสดงตัวอย่ำงอัตรำผลตอบแทนที่แท้ จริ ง (Internal Rate of Return หรื อ IRR) สำหรับกรณีที่ผ้ อู อก
หุ้นกู้ใช้ สิทธิตำมข้ อ 7.4 ของข้ อกำหนดสิทธิที่จะเลื่อนกำรจ่ำยดอกเบี ้ยทุกงวดและใช้ สิทธิตำมข้ อ 9 ของข้ อกำหนด
สิทธิในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด โดยจ่ำยชำระดอกเบี ้ยเพียงครัง้ เดียวเมื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
กรณีผ้ ูออกหุ้นกู้เลื่อนชาระดอกเบีย้ และตัดสินใจไถ่ ถอนก่ อนกาหนด
อัตราผลตอบแทน
ที่แท้ จริง (IRR)
ผู้ออกหุ้นกู้ตดั สินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนด 5 ปี โดยที่ผ่ำนมำได้ เลื่อนกำรชำระ
ร้ อยละ 4.56
ดอกเบี ้ยทุกงวด (สะสม 5 ปี )
ผู้ออกหุ้ นกู้ ตัดสิ นใจไถ่ ถอนหุ้ นกู้ ในวันครบก ำหนด 25 ปี โดยที่ ผ่ ำนมำได้ เลื่ อนช ำระ
ร้ อยละ 3.39
ดอกเบี ้ยทุกงวด (สะสม 25 ปี ) และมีสมมติฐำนให้ อตั รำผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบำลอำยุ
5 ปี คงที่ที่ระดับร้ อยละ 1.39 (เท่ำกับอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบำล อำยุ 5 ปี ณ สิน้
วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562) เพื่อใช้ ในกำรคำนวณอัตรำดอกเบี ้ยระหว่ำงปี ที่ 1-25
ผู้ออกหุ้นกู้ตัดสินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนด 50 ปี โดยที่ผ่ำนมำได้ เลื่อนกำรชำระ
ร้ อยละ 2.71
ดอกเบี ้ยทุกงวด (สะสม 50 ปี ) และมีสมมติฐำนให้ อตั รำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลอำยุ
5 ปี คงที่ ที่ระดับร้ อยละ 1.39 (เท่ำกับอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบำล อำยุ 5 ปี ณ
สิ ้นวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562) เพื่อใช้ ในกำรคำนวณอัตรำดอกเบี ้ยในระหว่ำงปี ที่ 1-50
ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet) หน้ ำที่ 2
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ผู้ออกหุ้นกู้ตัดสินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนด 100 ปี โดยที่ผ่ำนมำได้ เลื่อนกำรชำระ
ร้ อยละ 2.01
ดอกเบี ้ยทุกงวด (สะสม 100 ปี ) และมีสมมติฐำนให้ อตั รำผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบำลอำยุ
5 ปี คงที่ ที่ ระดับร้ อยละ 1.39 (เท่ ำกับอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบำล อำยุ 5 ปี ณ
สิ ้นวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562) เพื่อใช้ ในกำรคำนวณอัตรำดอกเบี ้ยในระหว่ำงปี ที่ 1-100
จำกข้ อมูลในตำรำงข้ ำงต้ นสรุ ปได้ วำ่ ระยะเวลำในกำรเลื่อนกำรชำระดอกเบี ้ยและและจำนวนดอกเบี ้ยค้ ำงชำระจะ
แปรผกผันกับอัตรำผลตอบแทนที่แท้ จริ ง (IRR) จำกกำรลงทุนที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้จะได้ รับ ทังนี
้ ้ อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนนี ้
เป็ นเพียงกรณีตวั อย่ำงเท่ำนัน้ อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลอำยุ 5 ปี ที่จะใช้ อ้ำงอิงในกำรปรับอัตรำดอกเบี ้ย
ทุก ๆ 5 (ห้ ำ) ปี ตำมรำยละเอียดข้ ำงต้ นอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกข้ อมูลในอดีต ซึ่งจะขึน้ อยู่กับสภำวะตลำด ณ
ขณะนัน้
การไถ่ ถอนก่ อนกาหนด มี โดยเป็ นสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียวที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ตำมแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้
ทังจ
้ ำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ เมื่อเกิดกรณีดงั ต่อไปนี ้ (ก) วันครบกำหนด 5 ปี นับจำกวันออกหุ้นกู้ ซึง่ คือ
วันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2567 หรื อวันชำระดอกเบีย้ หุ้นกู้แต่ละครั ง้ ภำยหลังจำกปี ที่ 5 (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่หรื อจะไม่
สำมำรถนำดอกเบีย้ ที่ ชำระให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้มำหักเป็ นค่ำใช้ จ่ำยเพื่ อประโยชน์ ในกำรคำนวณภำษี เงินได้ นิติบุคคลใน
ประเทศไทยของผู้ออกหุ้นกู้ได้ ทงจ
ั ้ ำนวน (ค) ได้ มีกำรเปลี่ยนแปลงในวิธีกำรจัดอันดับของหุ้นกู้หรื อกำรตีควำมในวิธีกำร
จัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ ทำให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้สำมำรถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นเครดิตตรำ
สำรทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ น้อยลงกว่ำ ณ วันออกหุ้นกู้ หรื อไม่สำมำรถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นเครดิตตรำ
สำรทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ เลยไม่ว่ำด้ วยเหตุผลใด ๆ หรื อ (ง) ได้ มีกำรเปลี่ยนแปลงในหลักกำร
บัญชีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ต้องปฏิบตั ิตำมหรื อกำรตีควำมหลักกำรบัญชีโดยหน่วยงำนที่มีหน้ ำที่กำหนดมำตรฐำนรำยงำน
ทำงกำรเงิน เช่น สภำวิชำชีพบัญชี ทำให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้สำมำรถนับหุ้นกู้ที่ออกนี เ้ ป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้
น้ อยลงกว่ำ ณ วันออกหุ้นกู้หรื อไม่สำมำรถนับหุ้นกู้ที่ออกนีเ้ ป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้ เลยไม่ว่ำด้ วย
เหตุผลใด ๆ ทังนี
้ ้ ภำยใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.1 ข้ อ 9.2 ข้ อ 9.3 หรื อ ข้ อ 9.4 ของข้ อกำหนดสิทธิ
(แล้ วแต่กรณี)
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรี ยกให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ทกุ ๆ 6 (หก) เดือน คือ วันที่ 22 พฤษภำคม และวันที่ 22 พฤศจิกำยน ของแต่ละปี ตลอด
งวดการจ่ ายดอกเบีย้
อำยุห้ นุ กู้ และจะทำกำรชำระดอกเบี ้ยในงวดสุดท้ ำยในวันครบกำหนดชำระเงินต้ นหุ้นกู้ตำมข้ อ 8.3 ของข้ อกำหนดสิทธิ
การเลื่อนการชาระ
(ก) ภำยใต้ ข้อ 7.5 ของข้ อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเลื่อนกำรชำระดอกเบีย้
ดอกเบีย้
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ในวันชำระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือบอกกล่ำวกำรเลื่อนกำรชำระดอกเบี ้ยให้ แก่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่ำ 5 (ห้ ำ) วันทำกำรก่อนวันชำระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ อง และให้ เรี ยกจำนวนดอกเบี ้ยที่
เลื่อนกำรชำระดอกเบีย้ นัน้ ว่ำ "ดอกเบี ้ยค้ ำงชำระ" โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ และดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเลื่อน
กำรชำระดอกเบี ้ยค้ ำงชำระออกไปอีก โดยกำรส่งหนังสือบอกกล่ำวตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ ทังนี
้ ้ ผู้ออก
หุ้นกู้สำมำรถเลื่อนกำรชำระดอกเบี ้ยและดอกเบี ้ยค้ ำงชำระได้ โดยไม่จำกัดจำนวนครัง้
(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะสะสมดอกเบี ้ยที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ได้ ชำระและดอกเบี ้ยค้ ำงชำระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ แต่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิ
ได้ รับดอกเบี ้ยหรื อผลตอบแทนอื่นใดในดอกเบี ้ยที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ได้ ชำระและดอกเบี ้ยค้ ำงชำระสะสมดังกล่ำว
(ค) กำรเลื่อนกำรชำระดอกเบีย้ ตำมข้ อ 7.4 ของข้ อกำหนดสิทธิ นีไ้ ม่ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัดตำมข้ อ 10 ของข้ อกำหนด
สิทธิ
(ง) ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ที่จะชำระดอกเบี ย้ ค้ ำงชำระ (ไม่ว่ำทัง้ หมดหรื อบำงส่วน) ไม่ว่ำในเวลำใด ๆ (โดยไม่จำกัดว่ำ
จะต้ องเป็ นวันชำระดอกเบี ้ยหุ้นกู้) โดยกำรส่งหนังสือบอกกล่ำวให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่ำ 25 (ยี่สิบห้ ำ) วัน
ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet) หน้ ำที่ 3
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ทำกำรแต่ไม่เกิน 30 (สำมสิบ) วันทำกำร โดยหนังสือบอกกล่ำวนันจะต้
้ องระบุจำนวนของดอกเบี ้ยค้ ำงชำระที่ผ้ ู
ออกหุ้นกู้ประสงค์จะชำระและวันชำระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ค้ำงชำระดังกล่ำว
ข้ อห้ ามปฏิ บั ติ ข องผู้ ตรำบเท่ำที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีกำรเลื่อนกำรชำระดอกเบี ้ยหรื อดอกเบี ้ยค้ ำงชำระตำมข้ อ 7.4 ของข้ อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้
ออกหุ้ น กู้ ระหว่ างการ จะต้ องไม่กระทำกำรดังต่อไปนี ้
เลื่อนการชาระดอกเบีย้ (ก)
ประกำศหรื อจ่ำยเงินปั นผล
(ข)
ชำระดอกเบี ้ยหรื อแจกจ่ำยทรัพย์สินใด ๆ แก่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถำนะทำงกฎหมำยเท่ำเทียม
กับหุ้นกู้ หรื อผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถำนะทำงกฎหมำยด้ อยกว่ำหุ้นกู้ และ
(ค)
ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื ้อ หรื อ ซื ้อคืนซึ่งหลักทรั พย์ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถำนะทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกับหุ้นกู้
หรื อหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถำนะทำงกฎหมำยด้ อยกว่ำหุ้นกู้โดยมีค่ำตอบแทน
ผู้จัดการการ
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน)
จัดจาหน่ ายหุ้นกู้
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)*
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
หมำยเหตุ: *ซึง่ รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะหน่วยงำนขำยของธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) สำหรับกำร
จอง กำรจัดจำหน่ำย และกำรจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปเท่ำนัน้

ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้มีควำมเกี่ยวข้ องกับผู้ออกหุ้นกู้ดงั ต่อไปนี ้
1. ผู้ออกหุ้นกู้มีวงเงิ นกู้ยืมจำกธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) และธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ น
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้ ฉะนัน้ ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) และธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) มี
สถำนะเป็ นเจ้ ำหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย
2. บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้จำนวนประมำณร้ อยละ 0.05 ของหุ้นที่ออกและชำระ
แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ณ วันที่ 27 กันยำยน พ.ศ. 2562
ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ไม่มี
วันจ่ ายดอกเบีย้ งวดแรก วันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2563

นายทะเบียนหุ้นกู้
การคา้ ประกัน/
หลักประกัน
ข้ อกาหนดในการดารง ไม่มี
อัตราส่ วนทางการเงิน

ข้ อจากัดการโอน
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ไม่มี
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ลาดับการได้ รับชาระหนีจ้ ากผู้ออกตราสารกรณีผ้ ูออกตราสารล้ มละลายหรื อเลิกกิจการ

ความเสี่ยงของตราสาร
อายุตราสาร
ยำว

สัน้



ควำมเสี่ยงสูง

ควำมเสี่ยงต่ำ
AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- non-investment grade unrated

 หมำยถึง หุ้นกู้*

อันดับความน่ าเชื่อถือ

หมายเหตุ: * หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขำยในครัง้ นี ้เป็ นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (perpetual)

คาเตือนที่สาคัญ
- เนื่องจำกหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขำยในครัง้ นี ้เป็ นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริ ษัท (perpetual) และเป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะ
คล้ ำยทุน ผู้ลงทุนจะต้ องถือตรำสำรเป็ นเวลำนำน โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรี ยกให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ดงั กล่ำวก่อนมีกำรเลิ กบริ ษัท เว้ นแต่มี
เหตุผิดนัดตำมที่ระบุในข้ อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้เกิดขึ ้นและได้ มีกำรดำเนินกำรตำมเงื่อนไขและระยะเวลำที่กำหนดไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิ
แล้ ว นอกจำกนี ้ หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขำยในครัง้ นี ้ยังเป็ นตรำสำรหนี ้ที่มีควำมซับซ้ อน และผู้ลงทุนมีควำมเสี่ยงที่จะไม่ได้ รับชำระดอกเบี ้ย
หรื อ ได้ รั บ ช ำระดอกเบี ย้ ล่ ำ ช้ ำ ดัง นัน้ ผู้ ล งทุ น ควรท ำควำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกับ ลัก ษณะของตรำสำร รวมถึ ง วิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งและ
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้ก่อนตัดสินใจลงทุน
- มำตรฐำนกำรบัญชีที่ 32 (รวมถึงฉบับอื่นๆ) ที่จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 อำจทำให้ มีกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรรำยงำน
รำยกำรทำงกำรเงิน ซึง่ ถึงแม้ วำ่ จะไม่กระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทโดยตรง แต่หำกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ำยทุนฯ นี ้ ถูกจัด
ประเภทเป็ นหนี ส้ ิ น ก็ จ ะส่งผลกระทบในทำงลบต่อควำมสำมำรถในกำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิ นตำมเงื่ อนไขสัญ ญำเงิ นกู้ แ ละ
หุ้นกู้อื่นได้
- ตลำดตรำสำรหนีใ้ นประเทศไทยมีสภำพคล่องต่ำ กำรขำยตรำสำรก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนัน้ อำจได้ รับมูลค่ำขำยตรำสำร
ลดลงหรื อเพิ่มขึ ้นได้ โดยขึ ้นอยู่กบั สภำวะและควำมต้ องกำรของตลำดในขณะนัน้
- กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้เป็ นเพียงข้ อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนเท่ำนัน้ มิใช่สิ่งชี ้นำกำรซื ้อขำยตรำสำรหนี ท้ ี่เสนอขำย และ
ไม่ได้ เป็ นกำรรั บประกันควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ของผู้ออกตรำสำร ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับลักษณะของหุ้นกู้ รวมถึง
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้ก่อนตัดสินใจลงทุน
ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สาคัญของตราสาร
ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของหุ้นกู้
1. ลักษณะพิเศษของหุ้นกู้
หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขำยในครัง้ นี ้เป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ำยทุน ชำระคืนเงินต้ นเพียงครัง้ เดียวเมื่อเลิกบริ ษัท หรื อเมื่ อผู้ออกหุ้นกู้
ใช้ สิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ ทัง้ นี ้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ เลื่อนกำรชำระดอกเบีย้ พร้ อมกับสะสมดอกเบีย้ จ่ำยไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้โดย
ไม่จำกัดระยะเวลำและจำนวนครั ง้ ตำมดุลยพิ นิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพี ยงผู้เดียว โดยเป็ นหุ้นกู้ชนิ ดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภำพ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรี ยกให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ดงั กล่ำวก่อนมีกำร
เลิกบริ ษัท เว้ นแต่มีเหตุผิดนัดตำมที่ระบุในข้ อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้เกิดขึ ้นและได้ มีกำรดำเนินกำรตำมเงื่อนไขและระยะเวลำที่กำหนดไว้ ใน
ข้ อกำหนดสิทธิแล้ ว โดยเหตุกำรณ์ที่ถือเป็ นเหตุผิดนัดตำมข้ อกำหนดสิทธิมีดงั ต่อไปนี ้
โปรดพิจำรณำข้ อกำหนดและเงื่อนไขของข้ อกำหนดสิทธิและรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ตำมที่ปรำกฏในร่ ำงข้ อกำหนดสิทธิตำมที่
ระบุไว้ ในเอกสำรแนบ 1 และส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้ ของเอกสำรฉบับนี ้
2. ความเสี่ยงที่สาคัญของหุ้นกู้
ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet) หน้ ำที่ 5

สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที่ 25 ตุลำคม พ.ศ. 2562 (เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่ำงอื่น)

2.1. หุ้นกู้นีเ้ ป็ นหุ้นกู้ท่ ไี ม่ มีกาหนดอายุ จึงมีความเป็ นไปได้ ท่ ผี ้ ูถือหุ้นกู้อาจจะไม่ ได้ รับคืนเงินต้ นระหว่ างที่ถือหุ้นกู้นัน้ และผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ มีสิทธิบังคับให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้ต้องไถ่ ถอนหุ้นกู้ในเวลาใด ๆ
ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นกู้อำจต้ องถือตรำสำรเป็ นเวลำนำนหำกผู้ออกหุ้นกู้ไม่ใช้ สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดหรื อเลิกบริ ษัท หรื อในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้ นกู้
ต้ องกำรได้ รับเงินคืน ผู้ถือหุ้นกู้อำจจำเป็ นต้ องนำหุ้นกู้ไปขำยต่อในตลำดรอง ซึง่ รำคำที่ขำยได้ จะขึ ้นอยู่กบั สภำวะตลำดและสภำพ
คล่องของหุ้นกู้ ณ เวลำนัน้ ซึง่ อำจจะมำกกว่ำหรื อน้ อยกว่ำจำนวนเงินต้ นของหุ้นกู้ก็ได้
2.2. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชาระดอกเบีย้ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่ ได้ รับชาระดอกเบีย้
และดอกเบีย้ ค้ างชาระในวันชาระดอกเบีย้ ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่ ออัตราผลตอบแทนที่ผ้ ูถือหุ้นกู้จะได้ รับ
ทังนี
้ ้ โปรดพิจำรณำตัวอย่ำงอัตรำผลตอบแทนที่แท้ จริ ง (Internal Rate of Return หรื อ IRR) สำหรับกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ใช้ สิทธิตำม
ข้ อ 7.4 ของข้ อกำหนดสิทธิ ที่จะเลื่อนกำรจ่ำยดอกเบีย้ ทุกงวดและใช้ สิทธิ ตำมข้ อ 9 ของข้ อกำหนดสิทธิ ในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
ครบกำหนด โดยจ่ำยชำระดอกเบี ้ยเพียงครัง้ เดียวเมื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ ตำมที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ "อัตรำดอกเบี ้ย" ข้ ำงต้ น
2.3. ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด ซึ่งส่ งผลให้ ผ้ ูถือหุ้นกู้อาจต้ องรั บความเสี่ยงในการลงทุนต่ อ (Reinvestment
Risk)
ตำมเงื่อนไขของข้ อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้ หมด ณ วันครบกำหนด 5 ปี นับจำกวันออกหุ้นกู้ หรื อวันชำระ
ดอกเบี ย้ หุ้นกู้แต่ละครั ง้ ภำยหลังจำกนัน้ หรื อผู้ออกหุ้นกู้อำจมีสิทธิ ไถ่ถอนก่อนหน้ ำวันครบกำหนด 5 ปี ดังกล่ำวในกรณี ที่เกิ ด
เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึง่ ตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 9.2 ข้ อ 9.3 และ ข้ อ 9.4 ของข้ อกำหนดสิทธิ (แล้ วแต่กรณี)
หำกผู้ออกหุ้นกู้ใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด จะส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ต้องรับควำมเสี่ยงในกำรลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) ผู้ถือ
หุ้นกู้อำจไม่สำมำรถนำเงินที่ได้ รับจำกกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนันไปลงทุ
้
นต่อในตรำสำรอื่น ๆ ที่ให้ ผลตอบแทนที่เท่ำกับ
หรื อดีกว่ำหุ้นกู้ได้
2.4. หุ้นกู้เป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้ รับชาระหนีห้ ลังเจ้ าหนีอ้ ่ ืน ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้
ตำมเงื่ อนไขของข้ อกำหนดสิทธิ หุ้นกู้เป็ นหุ้นกู้ประเภทด้ อยสิทธิ โดยจะเป็ นกำรด้ อยสิทธิ ในเรื่ องกำรได้ รับชำระหนีต้ ำมหุ้นกู้ต่อ
เจ้ ำหนี ้บุริมสิทธิและเจ้ ำหนี ้สำมัญของผู้ออกหุ้นกู้ ซึง่ สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้นี ้จะเท่ำเทียมกับสิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของผู้ ออกหุ้นกู้ แต่
จะมีสิทธิก่อนหน้ ำผู้ถือหุ้นสำมัญของผู้ออกหุ้นกู้เมื่อเกิดกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกศำลมีคำสัง่ พิทักษ์ ทรั พย์ เด็ดขำดตำมกฎหมำยว่ำด้ วยล้ มละลำย คำสั่งให้ ฟื้นฟูกิจกำรตำมกฎหมำยว่ำด้ วย
ล้ มละลำย หรื อถูกศำลพิพำกษำให้ ล้มละลำยตำมกฎหมำยว่ำด้ วยล้ มละลำย หรื อ
(ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีกำรชำระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษัท
ทำให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้มีควำมเสี่ยงที่จะไม่ได้ รับชำระหนี ้หรื อได้ รับชำระหนี ้ไม่เต็มจำนวนสูงกว่ำเจ้ ำหนี ้อื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้
2.5. หุ้นกู้ไม่ ได้ มีข้อจากัดในการก่ อหนีส้ ิน และเหตุผิดนัดตามหุ้นกู้นีไ้ ม่ รวมถึงเงื่อนไขการผิดนัดไขว้ (cross-default) หรื อกรณีการ
ถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ ทรั พย์ เด็ดขาด หรื อถูกศาลมีคาสั่งให้ ฟื้นฟูกิจการ หรื อถูกศาลพิพากษาให้ ล้มละลายตามกฎหมายว่ า
ด้ วยล้ มละลายของผู้ออกหุ้นกู้
ซึง่ หมำยควำมว่ำ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สำมำรถบังคับให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้หรื อเร่ งให้ หนี ้ภำยใต้ ห้ นุ กู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน
ได้ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ข้ำงต้ น
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของหุ้นกู้และควำมเสี่ยงที่สำคัญของหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ ในส่วนที่ 3.2 กำร
ประกอบธุรกิจ ข้ อ 3 ปั จจัยควำมเสี่ยง ของเอกสำรฉบับนี ้
ความเหมือนและความต่ างในสาระสาคัญระหว่ างข้ อกาหนดสิทธิสาหรั บหุ้นกู้และตัวอย่ างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต.
ข้ อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้และตัวอย่ำงข้ อกำหนดสิทธิของสำนักงำน ก.ล.ต. มีควำมแตกต่ำงในสำระสำคัญ ตำมที่ปรำกฏในเอกสำรแนบ
7 สรุ ปควำมแตกต่ำงข้ อกำหนดสิทธิของบริ ษัทกับข้ อกำหนดสิทธิมำตรฐำนของสำนักงำน ก.ล.ต.ของเอกสำรฉบับนี ้
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ความเสี่ยงทั่วไป
1.1
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้ ำนกำรผลิตและขำยไฟฟ้ำ และไอน ้ำ ทังใน
้
ประเทศและต่ำงประเทศ และเป็ นผู้ผลิตและขำยไฟฟ้ำ ซึง่ สำมำรถสรุ ปควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ไว้ ได้ ดงั นี ้
- ความเสี่ยงของการบริหารการลงทุน เช่น ควำมเสี่ยงจำกกำรพิจำรณำลงทุนในโครงกำรใหม่ทงในประเทศและต่
ั้
ำงประเทศ
- ความเสี่ยงของการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่ างการก่ อสร้ าง
- ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติการ เช่น ควำมเสี่ยงด้ ำนประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำที่เปิ ดดำเนินกำรแล้ ว ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงในกำรส่ง
มอบและจัดส่งเชื ้อเพลิงหลักจำก ปตท. ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงกำรรับซื ้อไฟฟ้ำจำก กฟผ. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำเชื ้อเพลิง
ควำมเสี่ยงด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้ อม ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ
ค ว ำ ม เ สี่ ย ง
ด้ ำนปั ญหำอำชญำกรรมทำงคอมพิวเตอร์
- ความเสี่ยงด้ านการเงิน เช่น ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี ้ย
- ความเสี่ยงจากการมีสัดส่ วนหนีส้ ินสุทธิมากกว่ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
- ความเสี่ยงจากการเป็ นผู้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
- ความเสี่ยงด้ านบุคลากร เช่ น ความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้บริหารระดับสูงหรื อพนักงานที่สาคัญของกลุ่มบริษัท
- ความเสี่ยงด้ านนโยบายภาครั ฐ การปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ ข้ อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเกี่ ยวกับปั จจัยควำมเสี่ยงที่ เกี่ ยวข้ องกับกำรดำเนิ นงำนของผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ ในส่วนที่ 3.2 กำร
ประกอบธุรกิจ ข้ อ 3 ปั จจัยควำมเสี่ยง ของเอกสำรฉบับนี ้
1.2
ความเสี่ยงทั่วไปของตราสาร
ควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต (Credit Risk) ผู้ถือหุ้นกู้มีควำมเสี่ยงที่ อำจจะไม่ได้ รับชำระดอกเบี ย้ หรื อเงิ นต้ น ในกรณี ที่ธุรกิ จและผลกำร
ดำเนินงำนของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็ นไปตำมที่คำดหมำย หรื อทรัพย์ สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อกำรชำระหนี ้ ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุน
ควรพิจำรณำฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้จำกข้ อมูลที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ ำน
เครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสำมำรถดูกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ ที่จดั ทำโดยสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือประกอบกำรตัดสินใจลงทุนได้
ถ้ ำกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่ำควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตของหุ้นกู้หรื อผู้ออกหุ้นกู้สงู ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนได้ รั บควรจะสูงด้ วย
เพื่อชดเชยควำมเสี่ยงที่สงู ของหุ้นกู้ดงั กล่ำว ผู้ลงทุนควรติดตำมข้ อมูลข่ำวสำรของบริ ษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงกำรปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงกำรจัดอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือ ได้ จำกเว็บไซต์สำนักงำน ก.ล.ต. สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ หรื อสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย
ควำมเสี่ยงด้ ำนรำคำ (Price Risk) รำคำตลำดของหุ้นกู้นนอำจมี
ั้
กำรเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลำยประกำร ยกตัวอย่ำงเช่น ระดับ
อัตรำดอกเบี ้ยในตลำดกำรเงิน นโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย สภำวะเศรษฐกิจโดยรวมอัตรำเงินเฟ้อ อำยุของหุ้นกู้ หรื ออุปสงค์ส่วนเกินหรื อ
ส่วนขำดของหุ้นกู้ ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นกู้อำจได้ รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำหุ้นกู้ ในกรณีที่มีกำรซื ้อขำยตรำสำรก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
ควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) ผู้ถือหุ้นกู้อำจไม่สำมำรถขำยหุ้นกู้ในตลำดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ทนั ทีในรำคำ
ที่ตนเองต้ องกำร เนื่องจำกกำรซื ้อขำยเปลี่ยนมือของตรำสำรในตลำดรองอำจมีไม่มำก ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ นำหุ้นกู้ไปซื ้อขำยในตลำดตรำสำรหนี ้
(BEX) อย่ำงไรก็ตำม ผู้ถือหุ้นกู้สำมำรถซื ้อขำยหุ้นกู้ในตลำดรองได้ กบั ผู้ค้ำตรำสำรหนี ้
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ข้ อมูลผู้ออกตราสาร
บริ ษัท บี.กริ ม เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) (B.Grimm Power Public Company Limited: BGRIM) ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริ ษัทอื่น
(Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้ ำนกำรผลิตและขำยไฟฟ้ำ และไอน ้ำ ทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ และเป็ นผู้ผลิตและขำยไฟฟ้ำ
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัทได้ ใน ส่วนที่ 3.2 กำรประกอบธุรกิจ ของเอกสำร
ฉบับนี ้
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
ผู้ออกหุ้นกู้ประกอบธุรกิจตำมที่ระบุไว้ ในเอกสำรนี ้ โดยมี สำนักงำนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ที่ อำคำร ดร. เกฮำร์ ด ลิงค์ เลขที่ 5 ถนนกรุ งเทพกรี ฑำ
แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240 โทรศัพท์ 0-2710-3400 โทรสำร 0-2379-4245 มีวตั ถุประสงค์ในกำรนำเงินที่ได้ รับจำกกำร
ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ จำนวนไม่เกิน 8,000,000,000 (แปดพันล้ ำน) บำท ไปใช้ ดงั นี ้
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน

จานวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาที่ใช้
เงินโดยประมาณ

1. เพื่ อเป็ นแหล่ง เงิ นทุน ของบริ ษัท และ/หรื อ
บริ ษัทในเครื อ สำหรับโครงกำรปั จจุบนั และ
โครงกำรในอนำคต

5,500 – 6,000

ภำยใน 1 - 3 ปี
เพื่อรองรับกำรเติบโตของผู้ออกหุ้นกู้
นับแต่วนั ออกหุ้นกู้ และกลุ่ ม บริ ษั ท ในเครื อ ส ำหรั บ
โครงกำรปั จ จุ บั น และโครงกำรใน
อนำคต ทั ง้ ในรู ป เงิ น ทุ น (Equity)
และเงินกู้ให้ กบั บริ ษัทในเครื อ (Inter
company Loan)

2. เพื่ อ ใช้ ส ำหรั บ ปรั บ โครงสร้ ำงเงิ น ทุ น ของ
บริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัท ในเครื อ อำทิ เช่ น
กำรให้ เงิ นกู้ยืมระหว่ำงบริ ษัทในเครื อ กำร
ชำระคืนหนี ้ เป็ นต้ น

1,500 – 2,000

ภำยใน 1 - 3 ปี
เพื่อชำระคืนหนี ้ที่มีกบั สถำบัน
นับแต่วนั ออกหุ้นกู้ กำรเงินอื่นและ/หรื อบุคคลอื่น ซึง่ ไม่มี
ควำมสัมพันธ์กบั ผู้ออกหุ้นกู้ในฐำนะ
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินหรื อผู้จดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้ ตำมที่จะ
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ออก
หุ้นกู้

3. เพื่อใช้ สำหรับกำรดำเนินงำนตำมปกติ และ
กรณีอื่น ๆ

500

ภำยใน 1 - 3 ปี
เพื่อกำรดำเนินงำนทัว่ ไปของผู้ออกหุ้น
นับแต่วนั ออกหุ้นกู้ กู้ และกลุม่ บริ ษัทในเครื อ
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สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวมย้ อนหลัง 2 ปี
และตัง้ แต่ ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่ าสุดหรื อเท่ าที่มีผลการดาเนินงานจริง
หน่วย: ล้ ำนบำท (เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่ำงอื่น)
ข้ อมูล
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 สาหรั บงวด 6 เดือนสิน้ สุด ณ
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สินทรัพย์รวม
89,241
100,636
113,801
หนี ้สินรวม
63,497
72,897
85,218
ส่วนของผู้ถือหุ้น
25,744
27,739
28,583
รวมรำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้ บริ กำร
31,482
36,585
21,123
รวมต้ นทุนขำยและกำรให้ บริ กำร
24,742
29,732
17,455
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร
1,263
1,408
764
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
2,053
2,928
1,071
กำไรสุทธิ
3,594
2,976
1,874
อัตรำส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ กำไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ำยภำษี เงินได้
4.0
4.7
4.3
ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย (net debt to EBITDA ratio) (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ย
2.6
2.7
3.4
1
(interest coverage ratio : ICR) (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพัน
0.3
0.2
0.7
2
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่ำ)
อัตรำหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
2.5
2.6
3.0
(debt to equity : D/E ratio) (เท่ำ)
อัตรำหนี ้สินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
1.4
1.5
1.6
3
(debt to equity : D/E ratio) (เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (current ratio) (เท่ำ)
2.7
2.9
1.3
อัตรำส่วนตัว๋ เงินจ่ำยต่อหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ย
(BE size to interest bearing debt ratio) (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ยที่ครบกำหนด
0.1
0.0
0.1
ภำยใน 1 ปี ต่อหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ยทังหมด
้
(เท่ำ)
อัตรำส่วนเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินต่อหนี ้สินรวม (เท่ำ)
0.6
0.3
0.3
หมำยเหตุ :
(1) อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ย คำนวณจำก กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน / ดอกเบี ้ยจ่ำยจำกกำรดำเนินงำน
(2) อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพัน คำนวณจำก กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน / (กำรจ่ำยชำระหนี ้สิน +ร่ำยจ่ำยลงทุน + ซื ้อสินทรัพย์ + เงินปั นผลจ่ำย)
(3) อัตรำหนี ้สินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม คำนวณจำก (จำนวนหนี ้สินเฉพำะที่มีภำระดอกเบี ้ยจ่ำย (interest bearing debt) หักด้ วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และ
เงินลงทุนชัว่ ครำว) / ส่วนของเจ้ ำของรวม
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ ในส่วนที่ 3.4 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน ของเอกสำรฉบับนี ้

ประวัตกิ ารผิดนัดชาระหนี ้
 ไม่มี

 มี
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ข้ อมูล ณ วันที่ 25 ตุลำคม พ.ศ. 2562 (เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่ำงอื่น)

ข้ อมูลผู้ตดิ ต่ อ
1. ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี ้ชวนได้ ที่
1.1 ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่:
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุ งเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์:
0-2230-2328, 0-2353-5421, 0-2626-3646 และ 02-626-3592
1.2 ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ :
0-2208-3071 – 75
1.3 ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 1 ซอยรำษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนรำษฎร์ บรู ณะ แขวงรำษฎร์ บรู ณะ เขตรำษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพมหำนคร 10140
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุ งเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์:
0-2888-8888 กด 819
และที่บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะหน่วยงำนขำยของธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่ 400/22 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ชัน้ 1, 3, 11 และ 19 ถนนพหลโยธิ น แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท
กรุ งเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ :
0-2696-0000 หรื อ 0-2796-0000
1.4 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ :
เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์:
0-2777-6784
1.5 บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ :
อำคำรสำนักงำนเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ชัน้ 6 และชัน้ 8 - 11 เลขที่ 252/6 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง
เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์:
0-2305-9442
1.6 บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ที่อยู่ :
อำคำรสำธรซิ ตี ท้ ำวเวอร์ ชั น้ ที่ 3 ชั น้ ที่ 9 และชั น้ ที่ 11 เลขที่ 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่ งมหำเมฆ เขตสำทร
กรุ งเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์:
0-2680-4004
2. หำกผู้ลงทุนมีข้อร้ องเรี ยน สำมำรถติดต่อได้ ที่
บริ ษัท บี.กริ ม เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ :
อำคำร ดร. เกฮำร์ ด ลิงค์ เลขที่ 5 ถนนกรุ งเทพกรี ฑำ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240
โทรศัพท์: 0-2710-3400

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet) หน้ ำที่ 10

ส่วนที่ 2

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (B.Grimm Power Public Company Limited: BGRIM) (“บริษทั ”
หรือ “ผูอ้ อกหุน้ กู”้ ) ความประสงค์ทจ่ี ะออกและเสนอขาย "หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทม่ี ลี กั ษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิก
บริษทั ซึ่งผูอ้ อกหุน้ กูม้ สี ทิ ธิไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนกาหนด และมีสทิ ธิเลื่อนชาระดอกเบี้ยโดยไม่ มเี งื่อนไขใดๆ ของ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562" (“หุ้นกู”้ ) จานวนทัง้ สิ้น 8,000,000 หน่ วย รวมเป็ น
มูลค่าไม่เกิน 8,000,000,000 บาท ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ของบริษทั เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2561 เสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัวไป
่ (ผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนทัวไป)
่ และมีธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียนและผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
โดยหุน้ กูท้ อ่ี อกเป็ น ตราสารทีม่ ลี กั ษณะคล้ายทุน ซึ่งบริษทั มีวตั ถุประสงค์ในการออกหุน้ กูช้ นิดนี้ คือ
เพือ่ เป็ นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินของบริษทั ให้สอดคล้องและรองรับกับแผนการ
เติบโตในอนาคต และจะนาเงินทีไ่ ด้รบั ไปใช้ 1) เป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับโครงการต่างๆของกลุ่มบริษทั 2) เพื่อ
ใช้สาหรับการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษทั ในเครือ และ 3) เพือ่ ใช้สาหรับการดาเนินงานตามปกติ ซึง่ บริษทั
คาดว่าจะนาเงินทีไ่ ด้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ภายใน 1 – 3 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
ทัง้ นี้หนุ้ กูไ้ ด้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ “BBB+” แนวโน้ม “Stable” จากบริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึง่ บริษทั จะจัดให้มกี ารจัดอันดับความน่ าเชื่อถือของหุน้ กูจ้ ากสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชือ่ ถือทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุน้ กู้
เนื่ องจากหุ้นกู้เป็ นตราสารที่ม ีโครงสร้างที่ซ ับซ้อน ผู้ลงทุ นควรศึกษาและทาความเข้าใจรายละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่ส าคัญของหุ้นกู้ซ่ึงปรากฏในส่วนที่ 3.2 (3) ปจั จัยความเสี่ยง และ
เอกสารแนบ 1 (ร่าง) ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ อื หุน้ กู้
ประวัติความเป็ นมาและการประกอบธุรกิ จของบริ ษทั
บริษทั บี.กริม.เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทั อื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและขาย
ไฟฟ้า และไอน้ า ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และเป็ นผูผ้ ลิตและขายไฟฟ้า โดย บี.กริม เพาเวอร์ ถือเป็ น
หนึ่งในธุรกิจหลักของกลุ่มธุรกิจ บี.กริม ซึง่ ดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 140 ปี ภายใต้ปรัชญาการ
ดาเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีเพื่อสร้างความศิวไิ ลซ์ ภายใต้ความเป็ นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ (Doing
Business With Compassion for the Development of Civilization in Harmony with Nature)
บี.กริม เพาเวอร์ จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536 (เดิมชื่อ บริษทั บอร์เนียว (1993) จากัด)
เติบโตก้าวมาเป็ นหนึ่งในผูป้ ระกอบการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนรายแรกของประเทศไทยจากโครงการโรงไฟฟ้า
ABP1 (บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด) ซึ่งเป็ น โครงการโรงไฟฟ้า พลังความร้อนร่ว มและได้เ ปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2541 จากนัน้ ได้มกี ารขยายการลงทุนด้านโครงการโรงไฟฟ้าเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง
โดยได้มกี ารขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ ในประเทศและขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และ
เริ่มลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุน เวียนตัง้ แต่ ปี 2558 โดยมีแ ผนจะขยายกาลังการผลิตสาหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป หน้า 1

จากนัน้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 บี.กริม เพาเวอร์ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน และ
ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทยและเสนอขายหุ้น แก่ประชาชนในครัง้ แรก เมื่อวันที่ 19
กรกฎาคม 2560 โดยมีทนุ จดทะเบียน 5,400,000,000 บาท
ธุรกิ จของบริ ษทั ในปัจจุบนั
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บี.กริม เพาเวอร์ มีโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ ปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและการพัฒนา ซึง่ มีกาลังการผลิตดังนี้
ประเภทโรงไฟฟ้ า

พลังความร้อนร่วม
น้ามันดีเซล

โรงไฟฟ้ าทัง้ หมด (รวมที่ อยู่ระหว่างก่อสร้าง)
จานวน
ประมาณการกาลัง ประมาณการ
โรงไฟฟ้ า
การผลิ ตติ ดตัง้
กาลังการผลิ ต
(เมกะวัตต์)
ตามสัดส่วน*
(เมกะวัตต์)
19
2,256.9
1,586.9

โรงไฟฟ้ าที่ เปิ ดดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์แล้ว
จานวน
กาลังการผลิ ต
กาลังการ
โรงไฟฟ้ า
ติ ดตัง้
ผลิ ตตาม
(เมกะวัตต์)
สัดส่วน*
(เมกะวัตต์)
17
2,021.5
1,202.3

1

13.0

4.0

1

13.0

4.0

24

822.0

557.2

24

822.0

557.2

พลังน้า

9

132.6

94.5

3

35.1

24.9

พลังงานลม

2

16.0

14.8

—

—

—

ขยะอุตสาหกรรม

1

4.8

2.3

—

—

—

พลังงานแสงอาทิ ตย์

รวม
56
3,245.3
2,259.7
45
2,891.6
1,788.4
*ตามสัดส่ว นความเป็ นเจ้าของในเชิงเศรษฐกิจ เช่น ตามสัดส่ว นการถือหุ้น หน่ วยลงทุน และ/หรือ ผลตอบแทน (โปรดดูรายละเอีย ด
เพิม่ เติมในส่วนที่ 3.1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หัวข้อที่ 1.4 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษทั )

สาหรับการขายไฟฟ้าและไอน้าในประเทศไทย บี.กริม เพาเวอร์ มีคสู่ ญ
ั ญาในสัญญาขายไฟฟ้าดังนี้
(1)
สัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก
SPP ทัง้ หมด 18 สัญญา รวม 1,520.0 เมกะวัตต์
(2)
สัญญาขายไฟฟ้าและไอน้ ากับลูกค้าอุตสาหกรรมผ่านโครงข่ายไฟฟ้าและไอน้ าของบริษัท ที่
ครอบคลุ มผู้ใช้ไฟฟ้ าที่เป็ นโรงงานอุ ตสาหกรรมกว่ า 100 ราย ซึ่งตัง้ อยู่ ในนิ คมอุ ตสาหกรรมชัน้ น า 6 แห่ ง
ประกอบด้วย
1.
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุร ี
2.
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง
3.
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
4.
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
5.
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
6.
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ระยอง
(3)
สัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP จาก
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพื้นดินส าหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 รวม 145.8 เมกะวัตต์
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(4)
สัญญาขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.) ภายใต้โครงการในผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพื้นดินสาหรับหน่ วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 รวม 20.0 เมกะ
วัตต์
สาหรับการลงทุนในต่างประเทศ บี.กริม เพาเวอร์ เริม่ ลงทุนในประเทศเวียดนามตัง้ แต่ปี 2542 โดยขาย
ไฟฟ้าทีร่ บั ซื้อจากบริษทั ย่อยของ Electricity of Vietnam (EVN) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิต้ี เบียนหัว ทัง้ หมด ผ่านโครงข่ายไฟฟ้าของ บี.กริม เพาเวอร์ นอกจากนี้ยงั มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อกี 2
โครงการ คือโครงการ Dau Tieng Tay Ninh Energy Solar Plant Project กาลังการผลิตติดตัง้ 420.0 เมกะวัตต์ และ
โครงการ Phu Yen TTP Solar Plant Project กาลังการผลิตติดตัง้ 257.0 เมกะวัตต์ ซึ่งได้เปิ ดด าเนิ นการเชิง
พาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2562 ตามกาหนดการเป็ นทีเ่ รียบร้อย
นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ยังขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ าในประเทศลาวตัง้ แต่ปี 2558 โดยมีการ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าทีม่ สี ญ
ั ญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าลาว (Électricité du Laos: EDL) และยังมีแผน
ขยายการลงทุนในต่ างประเทศอย่างต่ อเนื่ อง โดยได้ด าเนิ นการศึกษาโครงการโรงไฟฟ้ าในประเทศ เกาหลีใต้
มาเลเซีย กัมพูชา และฟิลปิ ปิ นส์เพือ่ แสวงหาโอกาสการลงทุนทีน่ ่าสนใจและมีผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
โครงสร้างรายได้
รายได้หลักของกลุ่มบริษทั มาจาก (1) การผลิตและขายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าลาว (Électricité du Laos:
EDL) และลูกค้าอุตสาหกรรม และ (2) การผลิตและขายไอน้ าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม และ (3) รายได้อ่นื จาก
การขายและการให้บริการ ซึง่ มีรายละเอียดตามตาราง ดังต่อไปนี้
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
2561
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
รายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้การขายไฟฟ้าให้ กฟผ.
รายได้การขายไฟฟ้าให้ลกู ค้าอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย
รายได้การขายไฟฟ้าให้ลกู ค้าอุตสาหกรรมใน
ประเทศเวียดนาม
รายได้การขายไฟฟ้าให้ กฟภ.
รายได้การขายไฟฟ้าให้ กฟน.
รายได้การขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าลาว
รายได้การขายไฟฟ้าให้การให้การไฟฟ้า
เวียดนาม
รวมรายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้จากการขายไอน้า
รายได้จากการขายน้าเพือ่ การอุตสาหกรรม
รายได้อ่นื จากการขายและการให้บริการ1
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ2

6 เดือนแรก
2562
(ล้านบาท) (ร้อยละ)

16,933
8,489

61.0
30.6

19,354
9,394

61.5
29.8

23,664
10,040

64.7
27.4

14,029
5,139

66.4
24.3

1,217

4.4

1,189

3.8

1,183

3.2

590

2.8

44

0.2

65

0.2

-

-

107

0.3

298
2
107

0.8
0.0
0.3

355
65
44

1.7
0.3
0.2

96.5
1.5
2.0
100.0

183
20,406
410
15
292
21,123

0.9
96.6
1.9
0.1
1.4
100.0

26,683
539
524
27,747

96.2
1.9
1.9
100.0

30,109
529
843
31,482

95.6
1.7
2.7
100.0

35,294
554
737
36,585

1 รายได้อ่นื ประกอบด้วย 1) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากบริษัทร่วมค้า (ได้แก่ BGSENA BGYSP* Solarwa และ TPS) เช่น การ
บริการทางบัญชีทจ่ี ดั ทาให้บริษทั ร่วมค้า 2) รายได้จากการให้บริการด้านการจัดทาเงินเดือน (payroll services) ให้แก่บริษทั อื่นใน
กลุ่ม บี.กริม ทีอ่ ยู่นอกกลุ่มบริษทั และ 3) รายได้จากการก่อสร้างภายใต้ขอ้ ตกลงสัมปทาน
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2 รายได้จากการขายและการให้บริการทัง้ หมดอาจไม่ตรงกับผลรวมทัง้ หมดของตัวเลขทีแ่ สดงในตาราง เนื่องจากการปดั ทศนิยมเป็ น
หน่วยล้านบาท
* BGYSP เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั หลังจากถือหุน้ เพิม่ จากร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 100 ในไตรมาสที ่ 3 ของปี 2561

(ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั เพิม่ เติมได้ในส่วนที่ 3.2 การประกอบธุรกิจ และผลการ
ดาเนินงานของบริษทั )
สรุปข้อมูลผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
งบ 6 เดือนแรก

งบปี

รายได้จากการขายและการให้บริการ
EBITDA1
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิ – ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่
กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน2
– ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่
อัตรากาไร EBITDA
อัตรากาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
–ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่

2560
ล้านบาท
31,482
8,725
3,594
2,127
2,918
1,727
27.7%
9.3%
59.2%

2561
ล้านบาท
36,585
9,199
2,976
1,863
3,027
1,842
25.1%
8.3%
60.9%

%
เปลี่ยนแปลง
YoY
16.2%
5.4%
(17.2%)
(12.4%)
3.7%
6.7%

2561
ล้านบาท
16,961
4,587
1,519
938
1,901
1,200
27.0%
11.2%
63.1%

2562
ล้านบาท
21,123
5,221
1,874
1,158
1.573
1,000
24.7%
7.4%
63.6%

%
เปลี่ยนแปลง
YoY
24.5%
13.8%
23.4%
23.5%
(17.3%)
(16.7%)

สรุปข้อมูลฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั

เงินสด, รายการเทียบเท่าเงินสด และเงิน
ลงทุนชัวคราว
่
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้
รวมหนี้สนิ
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ - บริษทั ใหญ่
อัตราส่วนหนี้ สินสุทธิ ต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น (เท่า)

31 ธ.ค. 60
ล้านบาท
18,556

31 ธ.ค. 61
ล้านบาท
14,644

เปลี่ยนแปลง
%
(21%)

30 มิ .ย. 62
ล้านบาท
14,788

เปลี่ยนแปลง
%
1.0%

89,241
53,856
63,497
25,744
18,653
1.4

100,636
58,173
72,897
27,739
19,253
1.5

13%
8%
15%
8%
3%

113,801
60,053
85,218
28,583
19,607
1.6

13.1%
3.2%
16.9%
3.0%
1.8%

(ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ในส่วนที่ 3.4 ฐานะการเงินและผลการคาเนินงาน)
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ข้อมูลสาคัญอื่น
 ประวัตกิ ารผิดนัดชาระหนี้เงินต้นหรือดอกเบีย้ ของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชาระหนี้เงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์
บริษทั เงินทุน บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ 3 ปี ย้อนหลัง
- ไม่ม ี  ประวัตกิ ารผิดเงือ่ นไขในการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดสิทธิ 3 ปี ย้อนหลัง
- ไม่ม ี ข้อมูลเพิ่ มเติ มในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้ และหนังสือชี้ชวนสาหรับการเสนอขายใน
ครัง้ นี้ เปรียบเที ยบกับข้อมูลที่ แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56–1) สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 ของบริ ษทั
ส่วนที่ 1

สรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร (Factsheet)

- จัดทาข้อมูลใหม่ทงั ้ ส่วน (เป็นส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขายหุน้ กูใ้ น
ครัง้ นี้โดยเฉพาะ)

ส่วนที่ 2

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

- จัดทาข้อมูลใหม่ทงั ้ ส่วน (เป็นส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขายหุน้ กูใ้ น
ครัง้ นี้โดยเฉพาะ)

ส่วนที่ 3

ผูอ้ อกตราสารหนี้
ส่วนที่ 3.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้
ส่วนที่ 3.2 การประกอบธุรกิ จ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบ
ธุรกิ จ

- จัดทาข้อมูลใหม่ทงั ้ ส่วน (เป็นส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขายหุน้ กูใ้ น
ครัง้ นี้โดยเฉพาะ)
- เพิม่ เติมเหตุการณ์สาคัญในปี 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
- ปรับปรุงข้อมูลเกีย่ วกับโครงการโรงไฟฟ้าของบริษทั เป็ น ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2562

2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

- ปรับปรุงข้อมูล ให้เป็น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

3. ปัจจัยความเสี่ยง

- เพิม่ หัวข้อ “ลักษณะพิเศษและความเสีย่ งของหุน้ กู”้
- ปรับข้อมูล ให้เป็น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

- ปรับข้อมูลให้เป็น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

5. ข้อพิ พาททางกฎหมาย

- ปรับข้อมูลให้เป็น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

6. ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสาคัญอื่น

- เพิม่ หัวข้อและข้อมูล “บุคคลอ้างอิงและข้อมูลอื่นทีส่ าคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การออกหุน้ กู”้
- ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ส่วนที่ 3.3 การจัดการและการกากับดูแล
กิ จการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ
9. การกากับดูแลกิ จการ

- ปรับปรุงข้อมูลทุนจดทะเบียนและผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ให้เป็น ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2562
- ปรับปรุงข้อมูลการออกตราสารหนี้ให้เป็น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
- ปรับปรุงข้อมูลการจ่ายเงินปนั ผลเป็ น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
- ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ไม่เปลีย่ นแปลง

ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป หน้า 5

10. ความรับผิ ดชอบต่อสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริ หาร
จัดการความเสี่ยง
12. รายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 3.4 ฐานะการเงิ นและผลการ
ดาเนิ นงาน
13. ข้อมูลทางการเงิ นที่ สาคัญ
14. การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ าย
จัดการ

ไม่เปลีย่ นแปลง
ไม่เปลีย่ นแปลง
- ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

- เพิม่ ข้อมูลงบการเงินงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
- เพิม่ ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
- เพิม่ ข้อมูลการวิเคราะห์และคาอธิบายของฝา่ ยจัดการสาหรับงวด 6
เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ส่วนที่ 4

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้

- จัดทาข้อมูลใหม่ทงั ้ ส่วน (เป็นส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขายหุน้ กูใ้ น
ครัง้ นี้โดยเฉพาะ)

เอกสารแนบ 1

(ร่าง) ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้ าที่ของ
ผูอ้ อกหุ้นกู้และผูถ้ ือหุ้นกู้

- จัดทาข้อมูลใหม่ทงั ้ ส่วน (เป็นส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขายหุน้ กูใ้ น
ครัง้ นี้โดยเฉพาะ)

เอกสารแนบ 2

(ร่าง) สัญญาแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้

- จัดทาข้อมูลใหม่ทงั ้ ส่วน (เป็นส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขายหุน้ กูใ้ น
ครัง้ นี้โดยเฉพาะ)

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั
ย่อย
งบการเงิ น

- ปรับปรุงข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายงานการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือของ
หุ้นกู้
สรุปความแตกต่างข้อกาหนดสิ ทธิ ของผู้
ออกหุ้นกู้กบั ตัวอย่างข้อกาหนดสิ ทธิ ของ
สานักงาน ก.ล.ต.

- จัดทาข้อมูลใหม่ทงั ้ ส่วนโดย บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด

เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6
เอกสารแนบ 7

- ปรับปรุงข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
- เพิม่ ข้อมูลงบการเงินงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

- จัดทาข้อมูลใหม่ทงั ้ ส่วน (เป็นส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขายหุน้ กูใ้ น
ครัง้ นี้โดยเฉพาะ)

หมายเหตุ : บริษทั ทาการปรับปรุงข้อมูลตามข้อมูลล่าสุดทีม่ ี โดยหากเป็ นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับงบการเงินของบริษทั
จะทาการปรับปรุงเป็ น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป หน้า 6

ส่วนที่ 3.1
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ” หรือ “ผูอ้ อกหุน้ กู้”) มีความประสงค์ทจ่ี ะออกและ
เสนอขาย "หุ้นกู้ด้อยสิทธิทม่ี ลี กั ษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มสี ทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกูก้ ่อน
กาหนด และมีสทิ ธิเลื่อนชาระดอกเบีย้ โดยไม่มเี งือ่ นไขใด ๆ ของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
1/2562" (“หุน้ กู”้ ) จานวนทัง้ สิน้ 8,000,000 หน่วย รวมเป็ นมูลค่า 8,000,000,000 บาท
โดยหุน้ กูท้ อ่ี อกเป็ น ตราสารที่มลี กั ษณะคล้ายทุน ซึ่งบริษทั มีวตั ถุประสงค์ในการออกหุน้ กูช้ นิดนี้ คือ
เพือ่ เป็ นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินของบริษทั ให้สอดคล้องและรองรับกับแผนการ
เติบโตในอนาคต
ทัง้ นี้ บริษทั มีวตั ถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้รบั จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี้ ไปใช้ ตาม
วัตถุประสงค์การใช้เงิน ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
จานวนเงิ นที่ ใช้ ระยะเวลาที่ ใช้เงิ น
รายละเอียด
โดยประมาณ
โดยประมาณ
(ล้านบาท)
1. เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนของบริษทั และ/หรือ
บริษทั ในเครือ สาหรับโครงการปจั จุบนั และ
โครงการในอนาคต

5,500 – 6,000

ภายใน 1 - 3 ปี
นับแต่วนั ออกหุน้ กู้

เพื่อรองรับการเติบ โต
ของผู้ อ อกหุ้ น กู้ และ
กลุ่ ม บริ ษั ท ใ น เครื อ
ส า ห รั บ โ ค ร ง ก า ร
ป จั จุ บ ัน และโครงการ
ในอนาคต ทั ง้ ในรู ป
เงินทุน (Equity) และ
เงิน กู้ ใ ห้ ก ับ บริ ษั ท ใน
เครือ (Inter company
Loan)

2. เพื่อใช้ส าหรับ ปรับ โครงสร้า งเงิน ทุน ของ
บริษทั และ/หรือ บริษทั ในเครือ อาทิ เช่น
การให้เงินกูย้ มื ระหว่างบริษทั ในเครือ การ
ชาระคืนหนี้ เป็ นต้น

1,500 – 2,000

ภายใน 1 - 3 ปี
นับแต่วนั ออกหุน้ กู้

เพื่อชาระคืนหนี้ทม่ี กี บั
สถาบันการเงินอืน่ และ/
หรือบุ คคลอื่น ซึ่งไม่ม ี
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ อก
หุน้ กูใ้ นฐานะที่ปรึกษา
ท า ง ก า ร เ งิ น ห รื อ
ผู้ จั ด ก า ร ก า ร จั ด
จาหน่ายหุน้ กู้ ตามทีจ่ ะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
สูงสุดต่อผูอ้ อกหุน้ กู้

3. เพือ่ ใช้สาหรับการดาเนินงานตามปกติ และ
กรณีอน่ื ๆ

500

ภายใน 1 - 3 ปี
นับแต่วนั ออกหุน้ กู้

เพื่ อ การด าเนิ น งาน
ทัว่ ไปของผู้ อ อกหุ้ น กู้
และกลุ่มบริษทั ในเครือ
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ส่วนที่ 3.2
การประกอบธุรกิจ

1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (B.Grimm Power Public Company Limited: BGRIM) เป็ น
หนึ่งในธุรกิจหลักของกลุ่มธุรกิจ บี.กริม ซึง่ ดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 140 ปี ภายใต้ปรัชญาการ
ดาเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีเพื่อสร้างความศิวไิ ลซ์ ภายใต้ความเป็ นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ (Doing
Business With Compassion for the Development of Civilization in Harmony with Nature)
บี.กริม เพาเวอร์ จัดตัง้ ขึน้ ในชือ่ บริษทั บอร์เนียว (1993) จากัด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536 เติบโต
ก้าวมาเป็ นหนึ่งในผูป้ ระกอบการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนรายแรกของประเทศไทยจากโครงการโรงไฟฟ้า ABP1
(บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จากัด) ซึง่ เป็ นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและได้เปิ ดดาเนินการเชิง
พาณิชย์ในปี 2541 จากนัน้ ได้มกี ารขยายการลงทุนด้านโครงการโรงไฟฟ้าเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทังในปี
่
2554 ได้เปลีย่ นชือ่ บริษทั เป็ น บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด โดยได้มกี ารขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทัง้
ในประเทศและขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และเริม่ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ตัง้ แต่ปี 2558 โดยมีแผนจะขยายกาลังการผลิตสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลมเพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
จากนัน้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 บี.กริม เพาเวอร์ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน และ
เปลีย่ นชือ่ เป็ น บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเสนอขายหุน้ แก่ประชาชนในครัง้ แรก เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน 5,400,000,000
บาท
สาหรับการขายไฟฟ้าและไอน้าในประเทศไทย บี.กริม เพาเวอร์ มีคสู่ ญ
ั ญาในสัญญาขายไฟฟ้าดังนี้
(1)
สัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้โ ครงการรับ ซื้อ
ไฟฟ้าจาก SPP ทัง้ หมด 18 สัญญา รวม 1,520.0 เมกะวัตต์
(2)
สัญญาขายไฟฟ้าและไอน้ ากับลูกค้าอุตสาหกรรมผ่านโครงข่ายไฟฟ้าและไอน้ าของบริษทั ที่
ครอบคลุ มผู้ใ ช้ไฟฟ้ าที่เป็ น โรงงานอุต สาหกรรมกว่ า 100 ราย ซึ่งตัง้ อยู่ใ นนิ คมอุตสาหกรรมชัน้ น า 6 แห่ง
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุร ี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ระยอง

(3)
สัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP
จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินสาหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 รวม 145.8 เมกะวัตต์
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(4)
สัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ภายใต้โครงการในผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินสาหรับหน่ วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 รวม 20.0
เมกะวัตต์
สาหรับการลงทุนในต่างประเทศ บี.กริม เพาเวอร์ เริม่ ลงทุนในประเทศเวียดนามตัง้ แต่ปี 2542 โดย
ขายไฟฟ้าทีร่ บั ซื้อจากบริษทั ย่อยของ Electricity of Vietnam (EVN) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี เบียนหัว ทัง้ หมด ผ่านโครงข่ายไฟฟ้าของ บี.กริม เพาเวอร์ นอกจากนี้ยงั มีโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์อกี 2 โครงการ คือโครงการ Dau Tieng Tay Ninh Energy Solar Plant Project กาลังการ
ผลิตติดตัง้ 420.0 เมกะวัตต์ และโครงการ Phu Yen TTP Solar Plant Project กาลังการผลิตติดตัง้ 257.0
เมกะวัตต์ ซึง่ ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2562 ตามกาหนดการเป็ นทีเ่ รียบร้อย
นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ยังขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ าในประเทศลาวตัง้ แต่ปี 2558 โดยมี
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าทีม่ สี ญ
ั ญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าลาว (Électricité du Laos: EDL) และ
ยังมีแผนขยายการลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดาเนินการศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศ
เกาหลีใต้ มาเลเซีย กัมพูชา และฟิลปิ ปิ นส์เพือ่ แสวงหาโอกาสการลงทุนทีน่ ่าสนใจและมีผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บี.กริม เพาเวอร์ มีโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ ปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
และโครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและการพัฒนา ซึง่ มีกาลังการผลิตดังนี้
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ประเภทโรงไฟฟ้ า

โรงไฟฟ้ าทัง้ หมด
จานวน
โรงไฟฟ้ า

19

2,256.91

ประมาณการ
กาลังการผลิ ต
ตามสัดส่วน*
(เมกะวัตต์)
1,586.91

17

2,021.51

กาลังการ
ผลิ ตตาม
สัดส่วน*
(เมกะวัตต์)
1,202.31

1

13.0

4.0

1

13.0

4.0

24

822.0

557.2

24

822.0

557.2

พลังน้า

9

132.6

94.5

3

35.1

24.9

พลังงานลม

2

16.0

14.8

—

—

—

ขยะอุตสาหกรรม

1

4.8

2.3

—

—

—

2

2

2

พลังความร้อนร่วม
น้ามันดีเซล
พลังงานแสงอาทิตย์

ประมาณการกาลัง
การผลิ ตติ ดตัง้
(เมกะวัตต์)

โรงไฟฟ้ าที่ เปิ ดดาเนิ นการแล้ว
จานวน
โรงไฟฟ้ า

กาลังการผลิ ต
ติ ดตัง้
(เมกะวัตต์)

รวม
56
3,245.3
2,259.7
45
2,891.6
1,788.4
*ตามสัดส่ว นความเป็ นเจ้าของในเชิงเศรษฐกิจ เช่น ตามสัดส่ว นการถือหุ้น หน่ วยลงทุน และ /หรือ ผลตอบแทน (โปรดดูรายละเอีย ด
เพิม่ เติมในหัวข้อ 1.4 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษทั )
1 - โครงการโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าเดิมของ ABP1, ABP2 , และ BPLC1 จะมีกาลังผลิตไฟฟ้าติดตัง้ จานวน
140 เมกะวัตต์ต่อโรง และโครงการโรงไฟฟ้า SPP1 (2 โครงการ) จะมีกาลังผลิตไฟฟ้าติดตัง้ จานวน 70 เมกะวัตต์ต่อโรง ทัง้ นี้อาจมี
การเปลีย่ นแปลงระหว่างการพัฒนาตามความเหมาะสมของโครงการ
- ภายหลังจากทีส่ ญ
ั ญาโอนผลประโยชน์ จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ ABP1 ABP2 กับ ABPIF สิ้นสุดลง บี.กริม เพาเวอร์
จะสัดส่วนความเจ้าของในเชิงเศรษฐกิจใน ABP1 และ ABP2 ร้อยละ 51.2 (จากร้อยละ 15.3 ผ่านการถือหน่วยลงทุนใน ABPIF)
2 - ณ 30 มิถุนายน 2562 มีจานวนโรงไฟฟ้าทีเ่ ปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์และอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา 56 โครงการ โดยมี
ประมาณการกาลังการผลิตติดตัง้ ณ สิ้นปี 2568 เท่ากับ 3,245 เมกะวัตต์ และประมาณการกาลังผลิตตามสัดส่วน ณ สิ้นปี 2568
เท่ากับ 2,260 เมกะวัตต์
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บี.กริม เพาเวอร์ ลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมค้าทีล่ งทุนในโครงการโรงไฟฟ้า โดยรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ ปิ ดดาเนินการ
เชิงพาณิชย์แล้ว ตามสถานทีต่ งั ้ สามารถสรุปได้ดงั นี้

สถานที่ตงั ้
ประเทศไทย
ชลบุร ี
ระยอง
ชลบุร ี
ปทุมธานี
ระยอง
นครปฐม
พระนครศรีอยุธยา
สระบุร ี
สระแก้ว
เพชรบูรณ์
ฉะเชิงเทรา
สุราษฎ์ธานี
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
นนทบุร ี

นิ คมอุตสาหกรรม

ประเภทโรงไฟฟ้ า

จานวน
โรงไฟฟ้ า

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุร ี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
สวนอุตสาหกรรม บางกะดี
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก
(มาบตาพุด)

พลังความร้อนร่วม
พลังความร้อนร่วม
พลังความร้อนร่วม
พลังความร้อนร่วม
พลังความร้อนร่วม
พลังความร้อนร่วม

—

พลังงานแสงอาทิตย์

กาลังการผลิ ตติ ดตัง้

กาลังการผลิ ตติ ดตัง้ ตามสัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ
ไฟฟ้ า
ไอน้า
(เมกะวัตต์)
(ตันต่อชั ่วโมง)

ไฟฟ้ า
(เมกะวัตต์)

ไอน้า
(ตันต่อชั ่วโมง)

5
5
2
1
2
2

732.3
646.7
159.1
130.2
229.2
124.0

150.0
150.0
70.0
30.0
40.0
90.0

277.7
374.3
159.1
97.6
169.6
124.0

60.6
87.0
70.0
22.5
29.6
90.0

22

145.0

—

120.6

—
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สถานที่ตงั ้

นิ คมอุตสาหกรรม

ประเภทโรงไฟฟ้ า

จานวน
โรงไฟฟ้ า

กาลังการผลิ ตติ ดตัง้
ไฟฟ้ า
(เมกะวัตต์)

ไอน้า
(ตันต่อชั ่วโมง)

กาลังการผลิ ตติ ดตัง้ ตามสัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ
ไฟฟ้ า
(เมกะวัตต์)

ไอน้า
(ตันต่อชั ่วโมง)

เวียดนาม
เบียนหัว

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี เบียนหัว

Tay Ninh
Phu Yen
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จาปาสัก
ไชยสมบูรณ์

—
—
—
—
รวม

พลังงานความร้อนทีใ่ ช้น้ามัน
ดีเซลเป็นเชือ้ เพลิง
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังน้า
พลังน้า

1

13.0

—

4.0

—

1
1

420.0
257.0

—
—

231.0
205.6

—
—

2
1
45

20.1
15.0
2,891.6

—
—
530.0

14.1
10.8
1,788.4

—
—
359.5
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1.1

วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ เป้ าหมาย กลยุทธ์ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั วัฒนธรรมและค่านิ ยม
องค์กร

1.1.1 วิ สยั ทัศน์ :
“สร้างพลังให้กบั สังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately)”
1.1.2 พันธกิ จ:
สาหรับ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ นัน้ บริษทั เชื่อว่า
มาตรฐานการทางานทีเ่ ป็ นมืออาชีพและทัดเทียมกับระดับสากล ประกอบกับ ความสามารถ และประสบการณ์
ของบุคลากรจะเป็ นรากฐานทีม่ นคงในการเติ
ั่
บโตของธุรกิจ ทาให้บริษทั สามารถผลิตไฟฟ้าทีม่ เี สถียรภาพและ
น่ าเชื่อถือ รวมถึงการให้บริการทีม่ คี ุณภาพ สามารถเพิม่ มูลค่า อย่างยังยื
่ นให้แก่ผมู้ สี ่วนได้เสียในทุกภาคส่วน
โดยบริษทั มีพนั ธกิจในการดาเนินธุรกิจทีค่ รอบคลุม 6 ด้าน ดังนี้

1.1.3 กลยุทธ์ทางธุรกิ จ:
บี.กริม เพาเวอร์ คือ การสร้างพลังให้กบั สังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World
Compassionately) โดยคานึงถึงเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ 3 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการทากาไร การ
พัฒนาอย่างยังยื
่ น และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ โดยมีพนั ธมิต รทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ
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บี.กริม เพาเวอร์ มีเป้าหมายในระยะ 5 ปี (ปี 2561-2565) ทีจ่ ะมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อพัฒนา
โรงไฟฟ้าให้มขี นาดกาลังการผลิตติดตัง้ ให้ได้ 5,000 เมกกะวัตต์โดยมุ่งเน้นไปในโรงไฟฟ้าทีม่ ผี ลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมในระดับต่า ตามวิสยั ทัศน์ของบริษทั ซึง่ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติเป็ น
เชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทีส่ อดคล้องกับรูปแบบโรงไฟฟ้าในอนาคต ทีม่ กี ารพัฒนาอย่างยังยื
่ น
รวมทัง้ เตรียมความพร้อมไปสู่ Smart Energy ทีน่ าระบบ Digital มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและบริหารจัด
การพลังงาน รวมทัง้ การศึกษาความเป็ นไปได้ในการนาระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System:
ESS) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโครงข่ายให้เป็ น Smart Micro Grid ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและความมันคง
่
สูง สามารถรองรับ Disruptive Technology ตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า และเป็ นโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีส่ าคัญไปสูก่ ารเป็ น Smart City
ความสามารถในการทากาไร
(1)

บริ หารจัดการโครงการโรงไฟฟ้ าของกลุ่มบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่ อง

บี.กริม เพาเวอร์ มีเป้าหมายหลัก คือการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้กลุ่มบริษทั เป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้าทีผ่ ลิตไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพและมีความมันคง
่ ลด
ต้นทุน และเพิม่ ความสามารถในการทากาไรของกลุ่มบริษทั เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว บี.กริม เพาเวอร์
จึงใช้กลยุทธ์ในการปฏิบตั กิ ารและบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
พัฒนาโครงข่ายระบบการส่งและขายไฟฟ้าและไอน้ าให้มปี ระสิทธิภาพในการผลิต
และจาหน่ายพลังงานสูงสุด และสามารถสารองแหล่งจ่ายระหว่างโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน


บริหารจัดการการบารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทให้มปี ระสิทธิภาพ
โดยให้ทมี งานบ ารุงรักษาของกลุ่ มบริษัททางานร่ว มกันกับ ทีม งานบ ารุงรักษาจากภายนอกภายใต้สญ
ั ญา
ให้บริการบารุงรักษาระยะยาว


บริห ารจัด การระบบส่ ง ไฟฟ้ าและการเดิน เครื่อ งเพื่อ ให้ก ารใช้ง านโรงไฟฟ้ ามี
ประสิทธิภาพสูงสุดในทุกช่วงเวลา

โรงไฟฟ้า ของกลุ่ม บริษัทเลือกใช้เครื่องจักรที่ม ีป ระสิทธิภ าพสูงและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยจากผูผ้ ลิตทีไ่ ด้รบั การยอมรับตามมาตรฐานสากล โดยปจั จุบนั โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
ของกลุ่มบริษทั ใช้เครือ่ งจักรจากซีเมนส์ (Siemens) และเจเนอรัล อิเลคทริค (General Electric: GE)

มุ่ ง เน้ น การขายไฟฟ้ าและไอน้ า ให้ก ับ ลู ก ค้า อุ ต สาหกรรมที่อ ยู่ บ ริเ วณใกล้ เ คีย ง
โครงการโรงไฟฟ้า เพือ่ ลดการสูญเสียกระแสไฟฟ้าในระบบสายส่ง


กลุ่มบริษัทมีทมี งานที่มคี วามเชี่ยวชาญ ทักษะ และความรู้เชิงปฏิบตั ิการ (know-how) ที่
จาเป็ นในการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษทั จึงให้ทมี งานบริหารและบุคลากร
ที่ม ีป ระสบการณ์ ใ นการบริหารจัด การโครงการโรงไฟฟ้ าที่ม ีอยู่ ย้า ยไปดูแ ลโครงการโรงไฟฟ้ า ที่เ พิ่งเริ่ม
ดาเนินการของกลุ่มบริษทั และเปิ ดโอกาสให้ทมี งานดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
ตัง้ แต่ในช่วงก่อสร้างจนถึงพัฒ นาโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษทั มีความรู้ ความเข้าใจใน
ขัน้ ตอนและกระบวนการทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้าอย่างแท้จริง และสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ ความ
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เข้า ใจดังกล่ า ว ในการควบคุม การเดิน เครื่องและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้ า ภายหลังจากที่โ รงไฟฟ้ า นัน้ ได้เ ปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
ในกรณี ท่กี ลุ่ ม บริษัท ได้ว่ า จ้า งทีม งานบ ารุ ง รัก ษาจากภายนอก กลุ่ ม บริษัท จะให้ทีม งาน
บารุงรักษาของกลุ่มบริษทั ทางานร่วมกับทีมงานบารุงรักษาจากภายนอกเพื่อให้ได้รบั ความรูเ้ ชิงปฏิบตั ิการ
(know-how) และกลุ่มบริษทั ตัง้ ใจว่าภายหลังจากทีส่ ญ
ั ญาให้บริการบารุงรักษาระยะยาวหมดอายุ กลุ่มบริษทั จะให้
ทีมบารุงรักษาของกลุ่มบริษทั ดาเนินการซ่อมบารุงโรงไฟฟ้าครัง้ ใหญ่ดว้ ยตนเอง ซึง่ บี.กริม เพาเวอร์ เชื่อว่าจะ
ทาให้สามารถลดต้นทุนในการซ่อมบารุงได้
(2)

บริ หารจัดการโครงสร้างเงิ นทุนของกลุ่มบริ ษทั ให้มีความเหมาะสม

กลุ่มบริษทั ตัง้ ใจทีจ่ ะบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษทั ให้มคี วามเหมาะสม เพื่อ
ลดต้นทุนทางการเงินและทาให้ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษทั ดียงิ่ ขึน้ โดยกลุ่มบริษทั ใช้นโยบายในการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้สถาบันการเงินทัง้ ในประเทศและต่างประเทศมีความ
เชือ่ มัน่ และให้สนิ เชื่อแก่โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั นอกจากนี้กลุ่มบริษทั ยังใช้เครื่องมือทางการเงินใน
รูปแบบต่างๆ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง (hedging) จากทัง้ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ ในช่วงระหว่างการก่อสร้างและเปิ ดดาเนินการแล้ว อีกทัง้ กลุ่มบริษทั จะมีการจัด
สัดส่วนระหว่างเงินกู้ยมื สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเงินบาท ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อเป็ นการป้องกัน
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (Natural Hedge) เนื่องจากรายได้คา่ พลังไฟฟ้า (Capacity
Payment) จาก กฟผ. จะผันแปรตามอัตราแลกเปลีย่ นของสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐต่อเงินบาท
(3)

พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาและงบประมาณที่ วางไว้

กลุ่มบริษัทจะดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการเพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าก่อสร้างเสร็จภายใน
เวลาทีก่ าหนด โดยมีมาตรการให้วศิ วกรและทีป่ รึกษาทางด้านวิศวกรรมประสานงานและควบคุมการทางานของ
ผูร้ บั เหมาโครงการแบบงานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง (Engineering, Procurement, and Construction: EPC)
และผูร้ บั จ้างอืน่ ๆ (Non-EPC contractors) ในแต่ละโครงการ โดยจัดการให้กระบวนการบริหารจัดการโครงการ
เป็ น ไปในรูป แบบเดีย วกัน ตามมาตรฐานของกลุ่ ม บริษัทเพื่อให้ผู้ร ับ เหมา EPC และผู้ร บั จ้า งอื่น ๆ มีการ
ประสานงานและทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ กลุ่ ม บริษัทยังคงด าเนิ น มาตรการควบคุม ต้น ทุน ของโครงการโดยจัด ให้ม ีการ
แข่งขันทางราคาที่เป็ นธรรมและโปร่งใสระหว่างผู้ท่สี นใจจะขายสินค้าหรือให้บริการแก่กลุ่มบริษทั และแบ่ง
สัดส่วนงานระหว่างผูร้ บั เหมา EPC และผูร้ บั จ้างอืน่ ๆ อย่างเหมาะสม เพือ่ ควบคุมต้นทุนของโครงการ
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การพัฒนาอย่างยังยื
่ น
(1)

แสวงหา เสริ มสร้าง และรักษาบุคลากรของกลุ่มบริ ษัทโดยรักษาสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการทางานที่ ดี

บี.กริม เพาเวอร์ เชือ่ ว่าวัฒนธรรมองค์กรทีด่ จี ะสามารถจูงใจและรักษาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพได้
ดังนัน้ กลุ่มบริษทั จึงดาเนินการตามปรัชญาของ บี.กริม ทีว่ ่า "การดาเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้ าง
ความศิวิไลซ์ภายใต้ความเป็ นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ" (Doing Business with compassion for the
development of civilization in harmony with nature) ด้วยการสร้างและรักษาบรรยากาศในการทางานให้
เป็ นไปในทางทีด่ เี สมอ โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีอสิ ระในการออกความเห็นในเชิงสร้างสรรค์ ให้การยอมรับ
และยกย่อง และให้โอกาสทีจ่ ะเจริญก้าวหน้าในองค์กร โดยมีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันปรับปรุงองค์กรไปในทางที่
ดีขน้ึ และเพือ่ รักษาบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ
กลุ่ ม บริษัทยังจัด ให้ม ีการฝึ กอบรมเพื่อพัฒ นาและเสริม สร้างศักยภาพของบุ คลากรอย่า ง
ต่อเนื่อง รวมถึงแผนการพัฒนาความเป็ นผูน้ าของบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะขึน้ เป็ นผูน้ าองค์กรต่อไปในอนาคต
โดยจะสนับสนุ นการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรที่มศี กั ยภาพตลอดระยะเวลาการทางานกับกลุ่มบริษทั อัน
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทจ่ี ะพัฒนาความรูเ้ ชิงปฏิบตั กิ าร (know-how) และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(2)

รักษาและเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชนในบริ เวณใกล้เคียง

บี.กริม เพาเวอร์ เชื่อว่าความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการโรงไฟฟ้า
ของกลุ่มบริษทั เป็ นสิง่ สาคัญในการประกอบธุรกิจ และในการเป็ นพลเมืองทีด่ ี (good corporate citizen) กลุ่ม
บริษัทจึงได้สนับ สนุ นการเสริม สร้า งคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับสมาชิกในชุมชนผ่าน กิจกรรมเพื่อการศึกษา
กิจ กรรมเพื่อการดูแ ลชีวิตความเป็ น อยู่ข องคนไทย กิจ กรรมทางวัฒ นธรรมและศาสนา และกิจ กรรมเพื่อ
สิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ บุคลากรส่วนใหญ่ทท่ี างานในโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั มาจากชุมชนในบริเวณ
ใกล้เคียง ทาให้โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั เป็ นส่วนหนึ่งของวิถชี วี ติ ชุมชน
การเจริ ญเติ บโตอย่างต่อเนื่ องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
กลุ่มบริษทั มีเป้าหมายทีจ่ ะขยายกาลังการผลิตติดตัง้ ของโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ หมดให้เป็ น 5,000 เมกะ
วัตต์ ภายในปี 2565 และตัง้ เป้าหมายในการเพิม่ สัดส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและการลงทุนใน
ต่างประเทศเป็ นร้อยละ 30.0 ของกาลังการผลิตของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทั มีแผนทีจ่ ะขอใบอนุ ญาตต่างๆ
และ / หรือ สัญญาสัมปทาน เพือ่ พัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิม่ เติมทัง้ ในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ เช่น
ประเทศลาว เวียดนาม เกาหลีใต้ มาเลเซีย กัมพูชา และฟิ ลปิ ปิ นส์รวมถึงศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุน
โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศจากพลังงานทางเลือกอื่น เช่น โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม หรือโรงไฟฟ้าชีวมวล
และการเข้าซือ้ กิจการโครงการทีเ่ ปิ ดดาเนินการแล้ว
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1.1.4 วัฒนธรรมและค่านิ ยมองค์กร

บี. กริม เพาเวอร์ เป็ นหนึ่งในธุร กิจ หลักของกลุ่ มธุ รกิจ บี. กริม ซึ่งมีป ระวัติศาสตร์แ ละรากฐานอัน
ยาวนานถึง 140 ปี วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็ นสิง่ สาคัญที่ขบั เคลื่อนให้บริษัทก้าวหน้าและเติบโตมาจนกระทัง่
ปจั จุบนั บริษทั ได้มกี ารปรับค่านิยมองค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินธุรกิจและการเปลีย่ นตามยุคสมัย
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ให้ความสาคัญและเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
ให้เข้มแข็ง และมีการสื่อสารกับพนักงานถึงความสาคัญของวัฒนธรรมขององค์กรอย่างสม่าเสมอ บริษทั ได้จดั
ให้พนักงานได้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมและค่านิยมองค์กร ผ่านกิจกรรมและสื่อต่าง ๆ เพื่อให้พนักงาน มีความเข้าใจ
และแสดงพฤติกรรมตามค่านิยมหลักทัง้ 4 ประการ เพือ่ ให้เกิดบรรยากาศทีด่ ใี นการทางานร่วมกันในองค์กร
1.2

พัฒนาการและการเจริ ญเติ บโตของบริ ษทั

ตามทีร่ ฐั บาลไทยได้มนี โยบายเปิ ดเสรีอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยตัง้ แต่ปี 2533 โดย
เปิ ด โอกาสให้เอกชนเข้ามาด าเนิ น กิจการผลิตไฟฟ้ า ได้ บี. กริม เพาเวอร์ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ ขึ้น ในเดือน
กรกฎาคม ปี 2536 ในชื่อบริษทั บอร์เนียว (1993) จากัด และได้กา้ วขึน้ มาเป็ นหนึ่งในผูป้ ระกอบการผลิตไฟฟ้า
ภาคเอกชนรายแรกของประเทศไทย โดยโครงการโรงไฟฟ้าโครงการแรกของกลุ่มบริษทั คือ โครงการโรงไฟฟ้า
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ABP1 เป็ นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ซึง่ ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2541 และ ขยายการ
ลงทุนอย่างต่อเนื่องตามตารางแสดงเหตุการณ์สาคัญต่างๆ ของ บี.กริม เพาเวอร์ ดังนี้
พ.ศ. 2536



พ.ศ. 2539



พ.ศ. 2540 - 2541



พ.ศ. 2541





พ.ศ. 2542



พ.ศ. 2542 - 2544



พ.ศ. 2544



พ.ศ. 2552



พ.ศ. 2553



บี.กริม เพาเวอร์ จัดตัง้ ในชื่อ "บริษทั บอร์เนียว (1993) จากัด" มี
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งออกเป็ น 1,000 หุน้ มูลค่าหุ้น
ละ 100 บาท
กลุ่ มบริษัทได้ร บั คัดเลือกให้เข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใต้
โครงการรับซือ้ ไฟฟ้าจาก SPP สาหรับโครงการโรงไฟฟ้า ABP1
บี.กริม เพาเวอร์ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 709,500,000 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน 7,095,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
100 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ จากเดิม 100,000 บาท
เป็ น 709,600,000 บาท เพือ่ ขยายกิจการ
กลุ่ มบริษัทได้ร บั คัดเลือกให้เข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใต้
โครงการรับซือ้ ไฟฟ้าจาก SPP สาหรับโครงการโรงไฟฟ้า ABP2
โครงการโรงไฟฟ้า ABP1 ได้เริม่ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึง่ มี
กาลังผลิตติดตัง้ จานวน 166.4 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้ า
ติดตัง้ จานวน 30.0 ตันต่อชัวโมง)
่
โครงการโรงไฟฟ้า APB ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึง่ มีกาลัง
ผลิตติดตัง้ จานวน 13.0 เมกะวัตต์)
บี.กริม เพาเวอร์ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 140,400,000 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน 1,404,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
100 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึ้นจากเดิม 709,600,000
บาท เป็ น 850,000,000 บาท เพือ่ ขยายกิจการโครงการโรงไฟฟ้า
โครงการโรงไฟฟ้ า ABP2 ได้เปิ ดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมี
กาลังผลิตติดตัง้ จานวน 171.2 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้ า
ติดตัง้ จานวน 30.0 ตันต่อชัวโมง)
่
กลุ่ มบริษัทได้ร บั คัดเลือกให้เข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า 4 ฉบับ
ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP สาหรับโครงการโรงไฟฟ้า
ABP3, ABPR1, ABPR2 และ BIP1
กลุ่ มบริษัทได้ร บั คัดเลือกให้เข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า 9 ฉบับ
ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP สาหรับโครงการโรงไฟฟ้า
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ABP4, ABP5, ABPR3, ABPR4, ABPR5, BIP2 BPWHA1,
BGPR1 และ BGPR2
พ.ศ. 2554



พ.ศ. 2555



พ.ศ. 2556







พ.ศ. 2557



พ.ศ. 2558



บี.กริม เพาเวอร์ เปลีย่ นชือ่ เป็ น “บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด”
โครงการโรงไฟฟ้ า ABP3 ได้เปิ ดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมี
กาลังผลิตติดตัง้ จานวน 132.5 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้ า
ติดตัง้ จานวน 30.0 ตันต่อชัวโมง)
่
โครงการโรงไฟฟ้า ABPR2 ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมี
กาลังผลิตติดตัง้ จานวน 124.4 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้ า
ติดตัง้ จานวน 30.0 ตันต่อชัวโมง)
่
กลุ่มบริษัทได้ออกและเสนอขายหน่ วยลงทุนของ ABPIF ให้แก่
ประชาชนเป็ นครัง้ แรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ
โครงการโรงไฟฟ้า ABPR1 ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมี
กาลังผลิตติดตัง้ จานวน 123.3 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้ า
ติดตัง้ จานวน 30.0 ตันต่อชัวโมง)
่
บี.กริม เพาเวอร์ ได้เข้าซือ้ กิจการโครงการโรงไฟฟ้า BPLC1 (ซึง่ มี
กาลังผลิตติดตัง้ จานวน 103.0 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้ า
ติดตัง้ จานวน 50.0 ตันต่อชัวโมง)
่
และโครงการโรงไฟฟ้า BPLC2
(ซึง่ มีกาลังผลิตติดตัง้ จานวน 56.1 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอ
น้าติดตัง้ จานวน 20.0 ตันต่อชัวโมง)
่
จากไซม์ ดาร์บ้ี เอนเนอร์จี
โครงการโรงไฟฟ้า BIP1 ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึง่ มีกาลัง
ผลิตติดตัง้ จานวน 114.6 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้ าติดตัง้
จานวน 20.0 ตันต่อชัวโมง)
่



บี.กริม เพาเวอร์ ได้เข้าทาบันทึกข้อตกลงกับ บริษทั เอสวี กรุ๊ป
จากัด หนึ่งในบริษัทวิศวกรรมชัน้ นาในประเทศลาวเกี่ยวกับการ
ร่วมลงทุนของทาง บี.กริม เพาเวอร์ ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ า
เซน้าน้อย 2 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าเซกะตา 1



บี.กริม เพาเวอร์ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 2,930,000,000 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน 29,300,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้
ละ 100 บาท ส่งผลให้ทนุ จดทะเบียนเพิม่ ขึน้ จากเดิม 850,000,000
บาท เป็ น 3,780,000,000 บาท เพื่อระดมทุนเพิม่ เติมในการขยาย
กิจการ
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บี.กริม เพาเวอร์ ได้เข้าทาบันทึกข้อตกลงกับบริษทั ดาวสวรรค์
จากัด และ บริษทั เอสวี กรุ๊ป จากัด เกีย่ วกับการร่วมลงทุนของ บี.
กริม เพาเวอร์ ในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังน้ าเพิ่ม เติม ซึ่งได้แ ก่
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าน้ าแจ 1, โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าน้ า
คาว 1, น้าคาว 2, น้าคาว 3, น้าคาว 4 และน้าคาว 5
โครงการโรงไฟฟ้า ABP4 ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมี
กาลังผลิตติดตัง้ จานวน 131.1 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้ า
ติดตัง้ จานวน 30.0 ตันต่อชัวโมง)
่
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 14 โครงการของ
กลุ่มบริษทั ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมีกาลังผลิตติดตัง้
รวมทัง้ สิน้ จานวน 106.2 เมกะวัตต์)
โครงการโรงไฟฟ้า BIP2 ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึง่ มีกาลัง
ผลิตติดตัง้ จานวน 114.6 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้ าติดตัง้
จานวน 20.0 ตันต่อชัวโมง)
่
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ BGPSK ได้เปิ ดดาเนินการ
เชิงพาณิชย์ (ซึง่ มีกาลังผลิตติดตัง้ จานวน 8.0 เมกะวัตต์)
โครงการโรงไฟฟ้า ABP5 ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมี
กาลังผลิตติดตัง้ จานวน 131.1 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้ า
ติดตัง้ จานวน 30.0 ตันต่อชัวโมง)
่



วันที่ 9 กันยายน 2559 บี.กริม เพาเวอร์ แปรสภาพเป็ นบริษัท
มหาชนจากัด และเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน)”



วันที่ 9 กันยายน 2559 บี.กริม เพาเวอร์ เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้ จากหุ้นละ 100 บาท เป็ นหุ้นละ 2 บาท และเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนจานวน 1,620,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่
ทุน 810,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 2 บาท ส่งผลให้
ทุ น จดทะเบีย นเพิ่ม ขึ้น จากเดิม 3,780,000,000
บาท เป็ น
5,400,000,000 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก
(Initial Public Offering)



โครงการโรงไฟฟ้า BPWHA1 ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึง่ มี
กาลังผลิตติดตัง้ จานวน 130.2 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้ า
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ติดตัง้ จานวน 30.0 ตันต่อชัวโมง)
่
พ.ศ. 2560



ABPSPV1 (บริษทั ในกลุ่ม) ได้ออกหุน้ กูม้ ปี ระกันอายุ 3-15 ปี
จานวนรวม 11,500 ล้านบาท โดยมีโครงการโรงไฟฟ้า ABP3,
ABPR1 และ ABPR2 เป็ นผู้ค้าประกัน หุ้นกู้ม ีอนั ดับความ
น่ าเชื่อถือทีร่ ะดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” เสนอขายต่อบุคคล
ในวงจากัด



วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ทาการซื้อขายหลักทรัพย์วนั แรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย



พ.ศ. 2561

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ า XXHP ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์
(ซึง่ มีกาลังผลิตติดตัง้ จานวน 20.1 เมกะวัตต์)



บี.กริม เพาเวอร์ ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูม้ สี ทิ ธิเข้าทาสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้ ากับ การไฟฟ้ าส่ ว นภู ม ิภ าคและการไฟฟ้ านครหลวง
จานวนรวม 7 โครงการ กาลังการผลิตรวม 30.8 เมกะวัตต์ ใน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพื้นดิน
สาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560



บริษัท ทริส เรทติ้ง จ ากัด (TRIS) ประกาศการจัด อัน ดับ ความ
น่าเชือ่ ถือของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “A”
ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที”่







โครงการโรงไฟฟ้า ABPR3, ABPR4 และ ABPR5 ได้เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมีกาลังผลิตติดตัง้ รวมจานวน 399.0
เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้ าติดตัง้ รวมจานวน 90.0 ตันต่อ
ชัวโมง)
่
โครงการโรงไฟฟ้า BIP1 และ โครงการโรงไฟฟ้า BIP2 ได้ออกหุน้
กู้ อายุ15 ปี จานวนรวม 6,700 ล้านบาท อันดับความน่ าเชื่อถือที่
ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” เสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด
บริษทั ซือ้ หุน้ โครงการ BGYSP เพิม่ ร้อยละ 51 จากบริษทั ยันฮี โซ
ล่ า เพาเวอร์ จ ากัด ส าเร็จ ท าให้บริษัท ถือหุ้น ร้อยละ 100 ใน
โครงการ BGYSP ซึ่ ง เป็ นเจ้ า ของและด าเนิ น การโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นทีภ่ าคกลางของประเทศไทย
กาลังการผลิตรวม 59.7 เมกะวัตต์
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พั ฒ นาการในครึ่ ง ปี แรก

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ WVO & CO-OP 7
โครงการได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมีกาลังผลิตติดตัง้ รวม
จานวน 30.8 เมกะวัตต์)
บริษทั ออกหุ้นกู้ green bond อายุ 5 ปี และ 7 ปี จานวนรวม
5,000 ล้านบาท ซึง่ ถือเป็ นครัง้ แรกของหุน้ กู้ green bond ทีอ่ อกใน
ประเทศไทย ทีไ่ ด้รบั การรับรองโดย Climate Bonds Initiative โดย
บริษทั นาเงินทีไ่ ด้ไปชาระคืนหนี้เงินกูเ้ ดิมเพือ่ ลดต้นทุนทางการเงิน
และขยายเวลาการชาระเงิน



บริษทั ออกหุน้ กู้ อายุระหว่าง 2-10 ปี จานวนรวม 9,700 ล้านบาท
อันดับความน่าเชือ่ ถือหุน้ กูร้ ะดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” เสนอ
ขายในวงจากัดต่อผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่ โดยบริษทั
น าเงิน ที่ไ ด้ ไ ปช าระคืน หนี้ เ งิน กู้แ ละหุ้น กู้เ ดิม เพื่อ ต้ น ทุ น ทาง
การเงินและขยายเวลาการชาระเงิน



บริ ษั ท ย่ อ ยของบี . กริ ม เพาเวอร์ ได้ เ ข้ า ซื้ อ กิ จ การโครงการ
โรงไฟฟ้า เอสพีพ ี 1 (ซึง่ มีกาลังผลิตติดตัง้ รวมจานวน 124.0 เมกะ

พ.ศ. 2562

วัตต์ และกาลังการผลิตไอน้าติดตัง้ รวมจานวน 90.0 ตันต่อชัวโมง)
่
จากบริษทั โกลว์ จากัด




โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Dau Tieng Tay Ninh
Energy Solar Plant และโครงการ Phu Yen TTP Solar Plant ใน
ประเทศเวียดนาม ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึง่ มีกาลังการ
ผลิตติดตัง้ 420 เมกะวัตต์ และ 257 เมกะวัตต์ ตามลาดับ)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ า Nam Che 1 ได้เปิ ดดาเนินการเชิง
พาณิชย์ (ซึง่ มีกาลังผลิตติดตัง้ จานวน 15.0 เมกะวัตต์)
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1.4

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั

*หุน้ บุรมิ สิทธิ (Preferred Shares)
หมายเหตุ: ชือ่ ย่อของบริษทั ร่วมและบริษทั ย่อยตามนิยามทีร่ ะบุในท้ายส่วนที่ 3.2 (1) นี้
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โครงการโรงไฟฟ้ าของกลุ่มบริ ษทั
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทั มีโครงการโรงไฟฟ้าทีไ่ ด้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจานวน 45 โครงการ แบ่งเป็ น 39 โครงการในประเทศไทย 3 โครงการในประเทศเวียดนาม
และ 3 โครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมค้า โดยมีกาลังผลิตติดตัง้ รวม 2,891.6 เมกะวัตต์ (กาลังผลิตติดตัง้ ตามสัดส่วนความเป็ น
เจ้าของรวม 1,788.5 เมกะวัตต์)
ข้อมูลเกีย่ วกับโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ทีไ่ ด้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 สามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
กาลังการผลิ ตติ ดตัง้
โครงการโรงไฟฟ้ า

บริ ษทั เจ้าของ
โครงการ
ไฟฟ้ า
(เมกะวัตต์)

ไอน้า
(ตันต่อ
ชัวโมง)
่

นิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1
ABP1

166.4

30.0

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2

ABP2

171.2

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3

ABP3

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5

สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของในเชิ ง
เศรษฐกิ จ
(ร้อยละ)1

กาลังการผลิ ตติ ดตัง้ ตามสัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ

ไฟฟ้ า
(เมกะวัตต์)

ไอน้า
(ตันต่อ
ชัวโมง)
่

15.3

25.5

4.6

30.0

15.3

26.3

4.6

132.5

30.0

60.7

80.5

18.2

ABP4

131.1

30.0

55.5

72.7

16.6

ABP5

131.1

30.0

55.5

72.7

16.6

นิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ตี้ ระยอง จังหวัดระยอง
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1
ABPR1

123.3

30.0

61.7

76.1

18.5
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ประเภท
เชื้อเพลิ ง

วันที่เปิ ดดาเนิ นการ
เชิ งพาณิ ชย์

ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ

17 กันยายน 2541

ก๊าซ
ธรรมชาติ

28 กันยายน 2544
1 ตุลาคม 2555
15 พฤศจิกายน 2558
1 มิถุนายน 2559

1 พฤศจิกายน 2556

กาลังการผลิ ตติ ดตัง้
โครงการโรงไฟฟ้ า

บริ ษทั เจ้าของ
โครงการ
ไฟฟ้ า
(เมกะวัตต์)

ไอน้า
(ตันต่อ
ชัวโมง)
่

สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของในเชิ ง
เศรษฐกิ จ
(ร้อยละ)1

กาลังการผลิ ตติ ดตัง้ ตามสัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ

ไฟฟ้ า
(เมกะวัตต์)

ไอน้า
(ตันต่อ
ชัวโมง)
่

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2

ABPR2

124.4

30.0

61.7

76.8

18.5

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3

ABPR3

133.0

30.0

55.5

73.8

16.6

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4

ABPR4

133.0

30.0

55.5

73.8

16.6

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5

ABPR5

133.0

30.0

55.5

73.8

16.6

นิ คมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1
BPLC1

103.0

50.0

100.0

103.0

50.0

บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2

56.1

20.0

100.0

56.1

20.0

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1
BIP1

114.6

20.0

74.0

84.8

14.8

บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2

114.6

20.0

74.0

84.8

14.8

130.2

30.0

75.0

97.6

22.5

BPLC2

BIP2

นิ คมอุตสาหกรรมดับบลิ วเอชเอ ชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี
BPWHA1
บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1
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ประเภท
เชื้อเพลิ ง

วันที่เปิ ดดาเนิ นการ
เชิ งพาณิ ชย์

ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ

21 มิถุนายน 2556

ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ

1 กุมภาพันธ์ 2561
1 มิถุนายน 2561
1 ตุลาคม 2561

16 กรกฎาคม 25442
20 กุมภาพันธ์ 25522

ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ

29 เมษายน 2558

ก๊าซ
ธรรมชาติ

1 พฤศจิกายน 2559

1 มกราคม 2559

กาลังการผลิ ตติ ดตัง้
โครงการโรงไฟฟ้ า

บริ ษทั เจ้าของ
โครงการ
ไฟฟ้ า
(เมกะวัตต์)

นิ คมอุตสาหกรรมดับบลิ วเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง
เอสพีพ ี 1
SPP 1
124.0
จังหวัดนครปฐม
ไทรหลวง 2
ไทรหลวง 3
ไทรหลวง 9
ไทรหลวง 10
ไทรใหญ่หน้า
ไทรมะนาว
ไทรพุทรา
ไทรลุย้ ริมน้า
ไทรฉลวย 1
ไทรแสบ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไทรเสนา 2
จังหวัดสระบุรี
บีจที ที อี าร์อี 2
บีจที ที อี าร์อี 3
บีจที ที อี าร์อี 1

สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของในเชิ ง
เศรษฐกิ จ
(ร้อยละ)1

ไอน้า
(ตันต่อ
ชัวโมง)
่

กาลังการผลิ ตติ ดตัง้ ตามสัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ

ไฟฟ้ า
(เมกะวัตต์)

ไอน้า
(ตันต่อ
ชัวโมง)
่

ประเภท
เชื้อเพลิ ง

วันที่เปิ ดดาเนิ นการ
เชิ งพาณิ ชย์

90.0

100.0

124.0

90.0

ก๊าซ
ธรรมชาติ

กุมภาพันธ์ และ กันยายน
2541

BGYSP
BGYSP
BGYSP
BGYSP
BGYSP
BGYSP
BGYSP
Solarwa
Solarwa
Solarwa

8.0
8.0
7.2
7.5
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
47.53
47.53
47.53

8.0
8.0
7.2
7.5
8.0
8.0
8.0
3.8
3.8
3.8

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์

28 ธันวาคม 2558
28 ธันวาคม 2558
28 ธันวาคม 2558
28 ธันวาคม 2558
28 ธันวาคม 2558
28 ธันวาคม 2558
28 ธันวาคม 2558
28 ธันวาคม 2558
28 ธันวาคม 2558
17 ธันวาคม 2558

BGYSP

5.0

—

99.0

5.0

—

แสงอาทิตย์

22 ธันวาคม 2558

Solarwa
Solarwa
TPS

8.0
6.5
8.0

—
—
—

47.53
47.53
47.53

3.8
3.1
3.8

—
—
—

แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์

18 ธันวาคม 2558
25 ธันวาคม 2558
18 ธันวาคม 2558
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กาลังการผลิ ตติ ดตัง้
โครงการโรงไฟฟ้ า

จังหวัดสระแก้ว
บีจพี เี อสเค
จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการสหกรณ์การเกษตรชนแดน
จังหวัดฉะเชิ งเทรา
โครงการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานักงาน
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุร ี
จังหวัดสุราษฎ์ธานี
โครงการสหกรณ์การเกษตร บ้านนา
เดิม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โครงการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานักงาน
การเกษตรการอุตสาหกรรมและการ
บริการ
โครงการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาล
ทหารผ่านศึก

บริ ษทั เจ้าของ
โครงการ
ไฟฟ้ า
(เมกะวัตต์)

ไอน้า
(ตันต่อ
ชัวโมง)
่

BGPSK

8.0

—

BSP(Chon
Daen)

2.3

BGRIM

สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของในเชิ ง
เศรษฐกิ จ
(ร้อยละ)1

กาลังการผลิ ตติ ดตัง้ ตามสัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ

ประเภท
เชื้อเพลิ ง

วันที่เปิ ดดาเนิ นการ
เชิ งพาณิ ชย์

ไฟฟ้ า
(เมกะวัตต์)

ไอน้า
(ตันต่อ
ชัวโมง)
่

100.0

8.0

—

แสงอาทิตย์

27 เมษายน 2559

—

100.0

2.3

—

แสงอาทิตย์

3 ธันวาคม 2561

3.6

—

100.0

3.6

—

แสงอาทิตย์

24 ธันวาคม 2561

BSP
(Chai Badan)

5.0

—

100.0

5.0

—

แสงอาทิตย์

25 ธันวาคม 2561

BGPSP

5.0

—

100.0

5.0

—

แสงอาทิตย์

27 ธันวาคม 2561

BGRIM

5.0

—

100.0

5.0

—

แสงอาทิตย์

27 ธันวาคม 2561
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กาลังการผลิ ตติ ดตัง้
โครงการโรงไฟฟ้ า

จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานักงาน
กิจการโรงงานในอารักษ์
จังหวัดนนทบุรี
โครงการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานักงาน
รักษาความปลอดภัย
ประเทศเวียดนาม
อมตะ เพาเวอร์ (เบียนหัว)
Dau Tieng Tay Ninh Energy

บริ ษทั เจ้าของ
โครงการ
ไฟฟ้ า
(เมกะวัตต์)

ไอน้า
(ตันต่อ
ชัวโมง)
่

BGRIM

5.0

—

BGRIM

5.0

APB
DTE

Phu Yen TTP
Phu Yen TTP
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้า
XXHP
เซน้าน้อย 2 เซกะตัม 1
(2 โครงการ)
น้าแจ 1
Nam Che 1
รวมกาลังการผลิ ตติ ดตัง้
1

สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของในเชิ ง
เศรษฐกิ จ
(ร้อยละ)1

กาลังการผลิ ตติ ดตัง้ ตามสัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ

ประเภท
เชื้อเพลิ ง

วันที่เปิ ดดาเนิ นการ
เชิ งพาณิ ชย์

ไฟฟ้ า
(เมกะวัตต์)

ไอน้า
(ตันต่อ
ชัวโมง)
่

100.0

5.0

—

แสงอาทิตย์

27 ธันวาคม 2561

—

100.0

5.0

—

แสงอาทิตย์

27 ธันวาคม 2561

13.0
420.0

—
—

30.7
55.0

4.0
231.0

—
—

น้ามันดีเซล
แสงอาทิตย์

257.0

—

80.0

205.6

—

แสงอาทิตย์

9 เมษายน 2542
3 และ 13 มิถุนายน
2562
10 มิถุนายน 2562

20.1

—

70.0

14.7

—

พลังน้า

1 สิงหาคม 2560

15.0
2,891.6

—
530.0

72.0

10.8
1,788.4

—
359.5

พลังน้า

1 มิถุนายน 2562

คานวณจากสัดส่วนการลงทุนโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อมของ บี.กริม เพาเวอร์ ในบริษทั เจ้าของโครงการทีเ่ ป็ นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้า
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2
3

กลุ่มบริษทั ได้เข้าซื้อกิจการโครงการโรงไฟฟ้า BPLC1และ BPLC2 ในเดือนมิถุนายน 2557
BGSENA (ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมค้าที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 49.0) ถือหุน้ บุรมิ สิทธิใน Solarwa และ TPS ซึง่ หุน้ บุรมิ สิทธิดงั กล่าวกาหนดให้ BGSENA มีสทิ ธิได้รบั เงินปนั ผลในอัตราร้อยละ 97.0 ของเงินปนั ผลจ่ายทัง้ หมด ดังนัน้
ทาให้ BGSENA จึงเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าของ Solarwa และ TPS ในเชิงเศรษฐกิจจานวนร้อยละ 97.0

โครงการโรงไฟฟ้ าที่ อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือการพัฒนา หมายถึง โครงการโรงไฟฟ้าทีม่ กี ารทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือหนังสือยืนยันว่าจะมีการทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
กฟภ. EDL EVN หรือหน่ วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว ทัง้ นี้ประมาณการกาลังการผลิต สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ และกาหนดวันเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์อาจมีการเปลีย่ นแปลงระหว่างการ
พัฒนาตามความเหมาะสมของโครงการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทั มีโครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ ยู่ระหว่างก่อสร้างหรือการพัฒนา จานวน 16 โครงการ ซึง่ มีกาลังผลิตติดตัง้ รวม 918.3 เมกะวัตต์ แบ่งเป็ นโครงการ
โรงไฟฟ้าทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้างหรือการพัฒนาใหม่ 11 โครงการ กาลังการผลิตติดตัง้ รวม 358.3 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าใหม่เพือ่ ทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าเดิม 5 โครงการ กาลังการ
ผลิตติดตัง้ รวม 560.01 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าทีก่ าลังจะหมดอายุ กาลังการผลิตติดตัง้ รวม 564.6 เมกะวัตต์

1.

โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ เพือ่ ทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าเดิม ได้แก่ โครงการ ABP1, ABP2 และ BPLC1 จะมีกาลังการผลิตติดตัง้ จานวน 140 เมกะวัตต์ต่อโรง ส่วนโครงการ SPP1 จะมีกาลังการผลิตติดตัง้ จานวน 70 เมกะวัตต์ต่อโรง
(โครงการ SPP1 ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าจานวน 2 โรง) ทัง้ นี้อาจมีการเปลีย่ นแปลงระหว่างการพัฒนาตามความเหมาะสมของโครงการ
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ตารางแสดงภาพรวมของโครงการโรงไฟฟ้ าที่ อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือการพัฒนาของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562
โครงการโรงไฟฟ้ า

บริ ษทั เจ้าของ
โครงการ

ประมาณการกาลังการผลิ ตติ ดตัง้
ไฟฟ้ า
(เมกะวัตต์)

ไอน้า
(ตันต่อชัวโมง)
่

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
ในเชิ งเศรษฐกิ จ (ร้อยละ)1

ประมาณการกาลังการผลิ ตติ ดตัง้ ตาม
สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ2
ไฟฟ้ า
(เมกะวัตต์)

ประเภทเชื้อเพลิ ง

กาหนดวันเปิ ด
ดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์

ไอน้า
(ตันต่อชัวโมง)
่

นิ คมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุรี จังหวัดราชบุรี3
บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุร)ี 13
BGPR13
120.0
30.0
100.04
120.0
30.0
ก๊าซธรรมชาติ
1 มิถุนายน 2564
3
3
4
บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุร)ี 2
BGPR2
120.0
30.0
100.0
120.0
30.0
ก๊าซธรรมชาติ
1 ตุลาคม 2564
จังหวัดมุกดาหาร
บ่อทอง วินด์ฟาร์ม (2 โครงการ)
BW
16.0
92.2
14.8
พลังงานลม
1 กันยายน 2563
นิ คมอุตสาหกรรมราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โปรเกรส อินเตอร์เคม
PIC
4.8
48.0
2.3
ขยะอุตสาหกรรม
31 ธันวาคม 2562
ประเทศลาว
น้าคาว 1
Nam Khao 1
15.0
72.0
10.8
พลังน้า
ปี 2568
น้าคาว 2
Nam Khao 2
15.0
72.0
10.8
พลังน้า
ปี 2568
น้าคาว 3
Nam Khao 3
15.0
72.0
10.8
พลังน้า
ปี 2565
น้าคาว 4
Nam Khao 4
15.0
72.0
10.8
พลังน้า
ปี 2567
น้าคาว 5
Nam Khao 5
7.5
72.0
5.4
พลังน้า
ปี 2566
ทัดสะกอย
Tadsakoi
30.0
70.0
21.0
พลังน้า
ปี 2565
รวมกาลังการผลิ ตติ ดตัง้
358.3
60.0
326.7
60.0
1 คานวณจากสัดส่วนการลงทุนโดยตรง และ / หรือ โดยอ้อมของ บี.กริม เพาเวอร์
2 ประมาณการกาลังผลิตติดตัง้ ตามสัดส่วนความเป็ นเจ้าของ คานวณจากผลคูณของประมาณการกาลังการผลิตติดตัง้ ของโรงไฟฟ้า กับจานวนสัดส่วนความเจ้าของในเชิงเศรษฐกิจของโครงการ
3 สถานทีต่ งั ้ ชือ่ โครงการโรงไฟฟ้า และบริษทั เจ้าของโครงการ อาจมีการเปลีย่ นแปลงภายใต้การอนุมตั จิ ากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4 ในขณะนี้ BGPR1 กับ BGPR2 เป็นบริษทั ในเครือของ บี.กริม เพาเวอร์ อย่างไรก็ตาม บี.กริม เพาเวอร์ อาจจะขายหุน้ บางส่วนซึง่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือใน BGPR1 กับ BGPR2 ให้กบั นักลงทุนผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย ซึง่ อาจรวมถึงเจ้าของนิคม
อุตสาหกรรมทีโ่ รงไฟฟ้าตัง้ อยู่
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โครงการโรงไฟฟ้ าที่ สญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ าสิ้ นสุดอายุสญ
ั ญาก่อนปี 2565 และโครงการโรงไฟฟ้ าสร้างใหม่เพื่อทดแทนโครงการโรงไฟฟ้ าเดิ ม
บริษทั มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทีท่ าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. สิน้ สุดอายุสญ
ั ญาก่อนสิน้ ปี 2565 อยู่ 5 โครงการ และมีแผนสร้างโครงการโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อทดแทน
โครงการโรงไฟฟ้าเดิมตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครัง้ ที่ 1/2562 (ครัง้ ที่ 16) โดยให้ SPP ระบบ Cogeneration ทีส่ น้ิ สุดอายุสญ
ั ญาในปี 2559 -2568
ได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาไม่เกิน 3 ปี และสามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ โดยมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าอีก 25 ปี ทัง้ นี้ประมาณการกาลังการผลิต สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ และกาหนดวันเปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์อาจมีการเปลีย่ นแปลงระหว่างการพัฒนาตามความเหมาะสมของโครงการ
กาลังการผลิ ตไฟฟ้ าที่ สญ
ั ญาสิ้ นสุดอายุก่อนปี 2565

โครงการโรงไฟฟ้ า

กาลังการ สัดส่วนความ
บริ ษทั
ผลิ ตติ ดตัง้ เป็ นเจ้าของใน
เจ้าของ
(เมกะ
เชิ งเศรษฐกิ จ
โครงการ
วัตต์)
(ร้อยละ)

นิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1
ABP1
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2
ABP2
นิ คมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1
BPLC1
นิ คมอุตสาหกรรมดับบลิ วเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง
เอสพีพ ี 1 ( 2 โครงการ)
SPP1

1
2

กาลังการผลิ ต
ตามส่วนของ
เจ้าของในเชิ ง
เศรษฐกิ จ
(เมกะวัตต์)

วันที่สญ
ั ญาสิ้ นสุด
อายุ

กาลังการผลิ ตไฟฟ้ าที่ สร้างใหม่ / ใช้
งานต่อ
กาลังการ
สัดส่วน
กาลัง
ผลิ ตติ ดตัง้
ความ
การผลิ ต
(เมกะวัตต์)
เป็ น
ตามส่วน
เจ้าของ
ของ
ในเชิ ง
เจ้าของ
เศรษฐกิ จ (เมกะ
(ร้อยละ)
วัตต์)

(166.4)
(171.2)

15.3
15.3

(25.5)
(26.3)

16 กันยายน 2562
27 กันยายน 2565

140.01
140.01

51.22
51.22

71.7
71.7

(103.0)

100.0

(103.0)

15 กรกฎาคม 2565

140.01

100.0

140.0

(124.0)

100.0

(124.0)

กุมภาพันธ์ และ
กันยายน 2564

140.01

100.01

140.01

รวมกาลังการผลิ ตติ ดตัง้
(564.6)
(278.8)
560.0
423.4
ทัง้ นี้อาจมีการเปลีย่ นแปลงระหว่างการพัฒนาตามความเหมาะสมของโครงการ
ภายหลังจากทีส่ ญ
ั ญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ ABP1 ABP2 กับ ABPIF สิน้ สุดลง บี.กริม เพาเวอร์ จะมีสดั ส่วนความเจ้าของในเชิงเศรษฐกิจใน ABP1 และ ABP2 เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 51.2 จากเดิมร้อยละ 15.3
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นิ ยามชื่อย่อของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อย่อบริษทั
ABP
ABP1
ABP2
ABP3
ABP4
ABP5
ABPIF
ABPH
ABPR1
ABPR2
ABPR3
ABPR4
ABPR5
ABPS
ABPSPV1
AMATA Joint Stock
APB

ชื่อเต็มของบริ ษทั ย่อย / บริษทั ร่วม
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จากัด
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จากัด
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จากัด
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จากัด
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จากัด
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จากัด
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิง้ จากัด
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จากัด
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จากัด
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จากัด
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ จากัด
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1จากัด
(เดิมชื่อ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ (ระยอง) จากัด)
Amata (Vietnam) Joint Stock Company
Amata Power (Bien Hoa) Limited

ลาดับ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อย่อบริษทั
APR
BGC1
BGC2
BGP (Cambodia)
BGP (Poipet)
BGPL
BGPR1
BGPR2
BGPS
BGPSK
BGPSP
BGRP1
BGRP2
BGRP3
BGRP4
BGSENA
BGSNAPA
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ชื่อเต็มของบริ ษทั ย่อย / บริษทั ร่วม
บริษทั อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จากัด
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุร)ี 1 จากัด
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุร)ี 2 จากัด
B.Grimm Power (Cambodia) Company Limited
B.Grimm Power (Poipet) Company Limited
B.Grimm Power (Lao) Company Limited
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุร)ี 1 จากัด
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุร)ี 2 จากัด
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ จากัด
บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (สระแก้ว) 1 จากัด
บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จากัด
บริษทั บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จากัด
บริษทั บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 2 จากัด
บริษทั บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 3 จากัด
บริษทั บี.กริม แอลเอ็นจี จากัด
(เดิมชื่อ บริษทั บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 4 จากัด)
บริษทั บี.กริม เสนา โซลาร์ เพาเวอร์ จากัด
บริษทั บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จากัด

นิ ยามชื่อย่อของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม (ต่อ)
ลาดับ
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื่อย่อบริษทั
BG Spectrum
BGYSP
BIP1
BIP2
BPB2
BPHL
BPLC1
BPLC2
BPSLC
BPWHA1

ชื่อเต็มของบริ ษทั ย่อย / บริษทั ร่วม
บริษทั บี.กริม สเปคตรัม โซลาร์ เพาเวอร์ จากัด
บริษทั บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จากัด
บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จากัด
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (บ่อวิน) 2 จากัด
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิง้ (แหลมฉบัง) จากัด
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จากัด
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ (แหลมฉบัง) จากัด
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จากัด
(เดิมชื่อ บริษทั บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จากัด)
BSP (Bamnet Narong) บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (บาเหน็จณรงค์) จากัด
บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชะอา) จากัด
BSP (Cha Am)
บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชัยบาดาล) จากัด
BSP (Chai Badan)
บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชนแดน) จากัด
BSP (Chon Daen)
บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ซับใหญ่) จากัด
BSP (Sap Yai)
BSP (Si Boon
Rueang)

บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ศรีบุญเรือง) จากัด

ลาดับ
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื่อย่อบริษทั
BSP (Wanon Niwat)
BSP (Yang Talat)
BSPRT
BW
Glow SPP1
Nam Che
Nam Khao
Phu Yen TTP
PIC
Solarwa

ชื่อเต็มของบริ ษทั ย่อย / บริษทั ร่วม
บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (วานรนิวาส) จากัด
บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ยางตลาด) จากัด
บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟท็อป จากัด
บริษทั บ่อทองวินด์ฟาร์ม จากัด
บริษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด
น้ าแจ 1 ไฮโดรพาวเวอร์ คอมพานี ลิมเิ ต็ด
น้ าคาว ไฮโดรพาวเวอร์ คอมพานี ลิมเิ ต็ด
Phu Yen TTP Joint Stock Company
Progress Interchem (Thailand) Limited
บริษทั โซลาร์วา จากัด

TPS
TWP
VTS
XXHP
บริษทั / บี.กริม
เพาเวอร์
BSP (Philippines)

บริษทั ทีพเี อส คอมเมอร์เชีย่ ล จากัด
บริษทั ไทย วินด์ เพาเวอร์ (มุกดาหาร) จากัด
Viet Thai Solar Joint Stock Company
Xenamnoy and Xekatam Hydro Power Company Limited
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
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B.Grimm Solar Power, Inc.

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

โครงสร้างรายได้
รายได้หลักของกลุ่มบริษทั มาจาก (1) การผลิตและขายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าลาว (Électricité du Laos:
EDL) และลูกค้าอุตสาหกรรม และ (2) การผลิตและขายไอน้าให้แก่ลกู ค้าอุตสาหกรรม และ (3) รายได้อน่ื จากการ
ขายและการให้บริการ ซึง่ มีรายละเอียดตามตาราง ด้านล่างนี้
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
2561
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
รายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้การขายไฟฟ้าให้ กฟผ.
รายได้การขายไฟฟ้าให้ลกู ค้าอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย
รายได้การขายไฟฟ้าให้ลกู ค้าอุตสาหกรรมใน
ประเทศเวียดนาม
รายได้การขายไฟฟ้าให้ กฟภ.
รายได้การขายไฟฟ้าให้ กฟน.
รายได้การขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าลาว
รายได้การขายไฟฟ้าให้การให้การไฟฟ้า
เวียดนาม
รวมรายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้จากการขายไอน้า
รายได้จากการขายน้าเพือ่ การอุตสาหกรรม
รายได้อ่นื จากการขายและการให้บริการ1
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ2

6 เดือนแรก
2562
(ล้านบาท) (ร้อยละ)

16,933

61.0

19,354

61.5

23,664

64.7

14,029

66.4

8,489

30.6

9,394

29.8

10,040

27.4

5,139

24.3

1,217
44

4.4
0.2

1,189
65

3.8
0.2

-

-

107

0.3

1,183
298
2
107

3.2
0.8
0.0
0.3

590
355
65
44

2.8
1.7
0.3
0.2

96.5
1.5
2.0
100.0

183
20,406
410
15
292
21,123

0.9
96.6
1.9
0.1
1.4
100.0

26,683
539
524
27,747

96.2
1.9
1.9
100.0

30,109
529
843
31,482

95.6
1.7
2.7
100.0

35,294
554
737
36,585

1 รายได้อ่นื ประกอบด้วย 1) ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากบริษทั ร่วมค้า (ได้แก่ BGSENA BGYSP* Solarwa และ TPS) เช่น การบริการ
ทางบัญชีทจ่ี ดั ทาให้บริษทั ร่วมค้า 2) รายได้จากการให้บริการด้านการจัดทาเงินเดือน (payroll services) ให้แก่บริษทั อื่นในกลุ่ม บี.กริม
ทีอ่ ยู่นอกกลุ่มบริษทั และ 3) รายได้จากการก่อสร้างภายใต้ขอ้ ตกลงสัมปทาน
2 รายได้จากการขายและการให้บริการทัง้ หมดอาจไม่ตรงกับผลรวมทัง้ หมดของตัวเลขทีแ่ สดงในตาราง เนื่องจากการปดั ทศนิยมเป็ น
หน่วยล้านบาท
* BGYSP เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั หลังจากถือหุน้ เพิม่ จากร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 100 ในไตรมาสที ่ 3 ของปี 2561
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2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
2.1.1 ธุรกิ จผลิ ตและขายไฟฟ้ าและไอน้า
การขายไฟฟ้ า
กลุ่มบริษทั ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพือ่ ขายให้กบั กฟผ. ลูกค้าอุตสาหกรรม กฟภ. กฟน. และ EDL โดย ขาย
พลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมให้กบั กฟผ. ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP โดย
กฟผ. เป็ นผูร้ บั ซือ้ ไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศไทย และพลังงานไฟฟ้าทีข่ ายให้แก่ กฟผ. นัน้ จะถูกส่งผ่านระบบส่ง
ไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งมีโครงข่ายครอบคลุมทัวประเทศ
่
เพื่อขายต่อให้กบั กฟภ. และ กฟน. เพื่อจัดส่งพลังงาน
ไฟฟ้าเหล่านี้ต่อไปยังผูบ้ ริโภคทัง้ ภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมทัวประเทศ
่
ส่วนกาลังการผลิตส่วนทีเ่ หลือจะ
ขายให้กบั ลูกค้าอุตสาหกรรมโดยตรง
ส่วนพลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซง่ึ เป็ น VSPP และพลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์)
กลุ่มบริษทั ขายให้กบั กฟภ. กฟน. สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทป่ี ระเทศเวียดนาม กลุ่มบริษทั
จะขายไฟฟ้าให้กบั ทางการไฟฟ้าเวียดนาม (Electricity of Vietnam : EVN) และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าใน
ประเทศลาว กลุ่มบริษทั ขายให้กบั EDL
การขายไอน้า

กลุ่มบริษทั ขายไอน้ าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมผ่านระบบส่งไอน้ าซึ่งเชื่อมต่อไปยังลูกค้าโดยตรง กลุ่ม
บริษทั สามารถผลิตไอน้าทีค่ วามดันหลายระดับ ซึง่ เหมาะสาหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมหลายประเภท
การขายน้าเพื่อการอุตสาหกรรม

กลุ่มบริษัทขายน้ าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคม
อุตสาหกรรมฯ
2 .1 .2

กระบวนการผลิ ต
(1)

กระบวนการผลิ ตไฟฟ้ าและไอน้า

(1.1)

กระบวนการผลิ ตไฟฟ้ าโดยพลังความร้อนร่วม

(1.1.1) กระบวนการผลิ ตไฟฟ้ าและไอน้า
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กระบวนการผลิตโดยพลังความร้อนร่วมประกอบด้วย เครื่องกังหันก๊าซ หม้อไอน้ าแรงดันสูง และเครื่อง
ผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้า ทีท่ างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการผลิตดังนี้
1.
เครือ่ งกังหันก๊าซ ดูดอากาศผ่านระบบกรองอากาศ และระบบลดความร้อนหรือระบบเพิม่ ความ
ร้อนให้อากาศ ซึง่ อากาศจะถูกทาให้สะอาดและมีอุณหภูมติ ามทีต่ อ้ งการก่อนทีจ่ ะผ่านต่อไปยังเครื่องอัด
อากาศซึ่งอากาศจะถูกอัดให้ปริมาตร ความดันและอุณหภูมสิ ูงขึ้นและจะไปผสมกับเชื้อเพลิง (ก๊า ซ
ธรรมชาติหรือน้ามันดีเซล) ในอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมในห้องเผาไหม้ซง่ึ จะมีการสันดาปเกิดขึน้
2.
ก๊าซร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้จะมีอุณหภูมแิ ละแรงดันทีส่ ูงมากจะไหลผ่านใบพัดของเครื่อง
กังหันก๊าซ กระบวนการนี้ จะทาให้ใบพัดหมุนซึง่ จะเปลี่ยนพลังจากการหมุนไปเป็ นกระแสไฟฟ้า ผ่าน
เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้าทีต่ ่ออยูบ่ นเพลาเดียวกัน
3.
หม้อไอน้าแรงดันสูงจะนาเอาความร้อนทีค่ งเหลืออยู่จากก๊าซร้อนหลังผ่านออกจากเครื่องกังหัน
ก๊าซไปใช้เพิม่ ความร้อนให้กบั น้าภายในหม้อต้มไอน้าจนทาให้น้ าเปลีย่ นสถานะเป็ นไอน้ าทีม่ แี รงดันและ
อุณหภูมสิ งู หลังจากนัน้ ก๊าซร้อนเหล่านี้จะถูกปล่อยทิง้ ไปทางปล่องไอเสียภายในหม้อต้มไอน้ าแรงดันสูง
เมือ่ มีไอน้าไหลออกไปก็จะทาให้ระดับน้าในหม้อต้มไอน้าลดลง ระบบควบคุมจะเติมน้าบริสทุ ธิ ์เข้ามาใหม่
เพือ่ รักษาระดับน้าให้สมดุล โดยน้าบริสทุ ธิ ์ทีเ่ ติมเข้ามาจะไหลภายในท่อ ซึง่ ก๊าซร้อนจะไหลผ่านไปรอบๆ
ท่อเหล่านี้และเพิม่ ความร้อนให้น้าภายในท่อจนกลายเป็ นไอน้า
4.

ไอน้าจากหม้อไอน้าแรงดันสูงจะไปยังเครือ่ งกังหันไอน้า

5.
ไอน้าจะไปหมุนกังหันไอน้ า ซึง่ จะไปหมุนเครื่องกาเนิดไฟทีต่ ดิ ไว้ดว้ ยกันทาให้ได้กระแสไฟฟ้า
เกิดขึน้
6.
ไอน้ าแรงดันสูงที่ผ่านการใช้งานภายในเครื่องกังหันไอน้ าแล้ว บางส่วนจะถูกแยกออกมาใน
ระยะกลางของเครื่องกังหันไอน้ า แล้วจะถูกปรับแรงดัน และอุณหภูมเิ พื่อนาไปส่งให้แก่ลูกค้า ตามที่
ต้องการ
7.
ไอน้ าทีอ่ อกจากเครื่องกังหันไอน้ าแล้วจะไปยังเครื่องควบแน่ นและทาให้เย็นลง โดยมีน้ าจาก
ระบบระบายความร้อนมาถ่ายเทความร้อนออกไป และส่งความร้อนนัน้ ไปทาการลดอุณหภูมทิ ห่ี อระบาย
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ความร้อนกระบวนการนี้จะทาให้ไอน้าทีผ่ า่ นเครือ่ งควบแน่นกลายเป็ นน้ าสาหรับใช้งานอีกรอบและส่งไป
ยังหม้อต้มไอน้าทีเ่ ป็ นการใช้น้าหมุนเวียนในระบบการผลิตไอน้า
จากกระบวนการผลิตดังกล่าว โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชันทั
่ ง้ หมดของกลุ่ม
บริษทั จึงสามารถผลิตได้ทงั ้ ไฟฟ้าและไอน้า เพือ่ ส่งจ่ายให้กบั กฟผ. และลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม
(1.1.2) กระบวนการผลิ ตน้าเพื่อการอุตสาหกรรม
น้ าปราศจากแร่ธาตุ (Demineral Water) คือ น้ าทีผ่ ่านขบวนการขจัดอิออนหรือประจุทางไฟฟ้าของ
สารละลายทัง้ หมด ทาให้ได้น้ าบริสุทธิ ์ทีป่ ราศจากเกลือแร่ทล่ี ะลายอยู่ในน้ าออกโดยไม่มสี ารใดๆหลงเหลืออยู่ใน
น้ า อีก มีเ พีย งแต่ โ มเลกุ ล ของน้ า บริสุ ทฺ ธิล์ ้ ว นๆ ซึ่ง จะมีป ระโยชน์ อ ย่ า งมากในการน าไปใช้ใ นขบวนการ
อุตสาหกรรมทีต่ อ้ งการน้าสะอาดบริสทุ ธิ ์
การผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุโดยการแลกเปลีย่ นไอออน
กระบวนการทาน้าให้บริสทุ ธิ ์ปราศจากแร่ธาตุออิ อน โดยใช้เทคโนโลยีการแลกเปลีย่ นไอออน (ION
Exchange) หรือประจุทางไฟฟ้าของสารละลาย ในการกาจัด อิออนประจุบวกและอิออนประจุลบทีป่ นเปื้ อนอยูใ่ น
น้า ด้วย ION Exchange Resins
การผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุโดยการกรองสายละลาย
การกรองสารละลายจากน้ าจะนาน้ าประปาทีไ่ ด้จากกระบวนการผลิตเข้าสู่กระบวนการกรองสารละลาย
หรือเกลือแร่ขนาดเล็กทีย่ งั คงค้างอยู่ในน้ าประปาโดยผ่านระบบการกรองด้วยระบบเมมเบรน เริม่ จากระบบการ
กรองสารแขวนลอยแบบหยาบและการกรองสารแขวนลอยแบบละเอียดก่อนจะผ่านระบบการกรองแบบ RO
(Reverse Osmosis) โดยการใช้แรงดันดันน้าให้ผา่ นเยื่อเมมเบรน (Membrane) ทีม่ คี วามสามารถสามารถในการ
กรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองได้ถงึ ไอออนและโมเลกุลของสารละลายทีอ่ ยู่ในน้ า ดังนัน้ จึง
มีเพียงน้าบริสทุ ธิ ์เท่านัน้ ทีส่ ามารถผ่านเยือ่ เมมเบรน (Membrane) ได้
(1.2)

กระบวนการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทงั ้ หมดของกลุ่มบริษทั ใช้เทคโนโลยี PV โดยแผงผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์จะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ และเปลีย่ นพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็ นไฟฟ้ากระแสตรง โดยมี
กระบวนการผลิตดังนี้
1.
ชุดของแผงพลังงานแสงอาทิตย์จะถูกรวบรวมและติดตัง้ ให้เป็ นกลุ่ม เพือ่ สร้างกระแสไฟฟ้าให้ได้
ปริมาณตามต้องการ
2.
กระแสไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้จะถูกส่งออกไปรวมกัน เพื่อรวบรวมให้มปี ริมาณกระแสทีส่ งู ขึน้ ก่อนทีจ่ ะ
ส่งไปยังเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้า
3.
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ า จะเปลี่ย นไฟฟ้ า จากกระแสตรงไปเป็ น ไฟฟ้ า กระแสสลับ เพื่อให้
สามารถเชือ่ มต่อกับระบบไฟฟ้าทัวไปได้
่
4.
จากนัน้ ต้องมีการเพิม่ แรงดันไฟฟ้าโดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเพิม่ แรงดัน เพื่อให้ไฟฟ้าทีไ่ ด้
สามารถต่อกับระบบสายส่งของ กฟภ. หรือ กฟน. ได้
(1.3)

กระบวนการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังน้า

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าของกลุ่มบริษทั ซึง่ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 3 โครงการ และโครงการที่
อยู่ระหว่างการก่อสร้างและทีไ่ ด้ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและอยู่ระหว่างการพัฒนาในประเทศลาว ทัง้ หมดเป็ น
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าแบบผันน้า ซึง่ ไม่จาเป็ นต้องมีอา่ งเก็บน้าเนื่องจากกระบวนการผลิตจะใช้น้ าทีไ่ หลอยู่ใน
แม่น้าตามธรรมชาติ โดยมีกระบวนการผลิตดังนี้
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1.
โครงการเลือกใช้สถานทีต่ งั ้ โรงไฟฟ้าทีม่ คี วามแตกต่างของความสูงของพืน้ ที่ เพื่อสร้างพลังงาน
จากการไหลของน้า เพือ่ ใช้ในการขับเคลื่อนกังหันน้า
2.
น้าต้นทางทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงจะไหลผ่านท่อลงมาทีเ่ ครือ่ งกังหันน้าทีอ่ ยูด่ า้ นล่าง โดยความแตกต่าง
ของความสูงจะเพิม่ ความเร็วในการไหลของน้า ทาให้มพี ลังงานจานวนมากในการหมุนเครือ่ งกังหันน้า
3.
น้าทีม่ คี วามเร็วจะผลักดันเครื่องกังหันน้ าให้หมุน พร้อมกับหมุนเครื่องกาเนิดไฟฟ้าทีต่ ่ออยู่กบั
แกนเดียวกัน
4.
ไฟฟ้าจะถูกผลิตจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าและส่งไปที่หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเพิม่ แรงดันไฟฟ้ า
ก่อนทีจ่ ะส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังระบบสายส่ง

(1.4)

กระบวนการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานลม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของกลุ่มบริษัทซึ่งได้ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและอยู่ระหว่างการพัฒนา
ตัง้ อยูท่ จ่ี งั หวัดมุกดาหาร โดยกังหันลมจะเชือ่ มต่อกับเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า เมือ่ กังหันลมหมุนจากพลังงานลม จะทา
ให้เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาด้วย
นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั มีการติดตัง้ อุปกรณ์ควบคุมทีก่ งั หันลม ซึง่ จะช่วยให้การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมและสังการท
่
างานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม เพื่อปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง รวมทัง้ การปิ ดการทางานขณะทีม่ พี ายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักและ
ปรับทิศทางของกังหันไปตามทิศทางของกระแสลมได้จากระยะไกล
(2)

โครงสร้างพื้นฐานที่ ใช้ในการส่งและการจาหน่ ายไฟฟ้ าและไอน้า

(2.1) กลุ่ ม บริ ษั ท เป็ นผู้ ด าเนิ น การก่ อ สร้ า ง และบ ารุ ง รั ก ษาระบบสายส่ ง ไฟฟ้ าและท่ อ
ไอน้า ซึง่ เป็ นระบบส่งไฟฟ้าและไอน้าจากโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ไปยังลูกค้า
(2.2) พลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของกลุ่ม บริษัททุกโครงการ
(ยกเว้น BIP2) เพือ่ ขายให้แก่ กฟผ. จะถูกส่งไปยังโครงข่ายสาหรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านทางสายส่ง 115 กิโลโวลต์
ซึง่ เชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้าย่อยของ กฟภ. อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มบริษทั จะเป็ นผู้สร้างสายส่งไฟฟ้า แต่กลุ่ม
บริษทั เป็ นเจ้าของสายส่งไฟฟ้าเฉพาะทีอ่ ยูภ่ ายในบริเวณโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั เท่านัน้ โดย กฟภ. จะ
เป็ นเจ้าของและเป็ นผูบ้ ารุงรักษาสายส่งไฟฟ้าในบริเวณระหว่างสถานีไฟฟ้า (terminal substation) ทีต่ งั ้ อยู่
ภายในบริเวณโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั จนไปถึงจุดทีเ่ ชือ่ มต่อกับ กฟภ.
สาหรับพลังงานไฟฟ้าที่ BIP2 ผลิตเพื่อขายให้แก่ กฟผ. จะถูกส่งจ่ายไปยังโครงข่ายไฟฟ้าสาหรับการ
จ่ายไฟฟ้าผ่านทางสายส่งไฟฟ้า 69 กิโลโวลต์ ซึง่ เชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้าย่อยของ กฟผ. ซึง่ ในกรณีน้ีกลุ่มบริษทั
เป็ นผูส้ ร้างและบารุงรักษาสายส่งไฟฟ้าทัง้ หมด
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(2.3) พลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตโดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของกลุ่มบริษทั เพื่อจาหน่ าย
ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมจะถูกส่งไปยังลูกค้าอุตสาหกรรม โดยตรงผ่านทางสายส่งไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์หรือ 115
กิโ ลโวลต์ ซึ่งกลุ่ มบริษัทเป็ น ผู้ด าเนิ นการก่อสร้ า ง เป็ น เจ้า ของ และเป็ น ผู้บ ารุงรักษา ส่ว นไอน้ า ที่ผลิต โดย
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่วมของกลุ่มบริษัท เพื่อขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม จะถูกส่งไปยังลูกค้า
อุตสาหกรรมแต่ละรายโดยตรงผ่านทางท่อไอน้า ซึง่ ทางกลุ่มบริษทั ดาเนินการสร้างเป็ นเจ้าของ และบารุงรักษา
(2.4) พลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตโดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจาหน่ ายให้แก่ กฟภ. หรือ
กฟน. จะถูกส่งไปยังโครงข่ายสาหรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านทางสายส่งไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ หรือ 115 กิโลโวลต์ ซึง่
เชือ่ มต่อกับสถานียอ่ ยของ กฟภ. หรือ กฟน. อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษทั จะเป็ นผูส้ ร้างสายส่งไฟฟ้าเหล่านี้
เอง แต่กลุ่มบริษทั เป็ นเจ้าของสายส่งไฟฟ้าเหล่านี้เฉพาะบริเวณภายในโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั เท่านัน้
และ กฟภ. หรือ กฟน. จะเป็ น เจ้าของและเป็ น ผู้บารุงรักษาสายส่งไฟฟ้าในบริเวณระหว่า งสถานีไฟฟ้ าย่อย
(terminal substation) ทีต่ งั ้ อยูภ่ ายในบริเวณโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ไปยังจุดทีเ่ ชื่อมต่อกับ กฟภ. หรือ
กฟน.
(2.5) ในประเทศเวียดนาม กลุ่มบริษทั รับซื้อไฟฟ้ามาจากบริษทั ย่อยของ EVN เพื่อนามาขายต่อ
ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี เบียนหัว โดยส่งไฟฟ้าผ่านสายส่งไฟฟ้า 110 กิโล
โวลต์และ 22 กิโลโวลต์ ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั เป็ นผูส้ ร้างเป็ นเจ้าของ และเป็ นผูบ้ ารุงรักษาเฉพาะสายส่งไฟฟ้า 110
กิโ ลโวลต์ แต่ ส าหรับ สายส่ง ไฟฟ้ า 22 กิโ ลโวลต์ นัน้ กลุ่ ม บริษัท ได้เ ช่า มาต่อจากผู้จ ัด การหรือเจ้า ของนิ ค ม
อุตสาหกรรม
(2.6) ในประเทศลาว ไฟฟ้าทีผ่ ลิตโดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าเพื่อขายให้แก่ EDL จะถูกส่งไปยัง
โครงข่ายสาหรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านทางสายส่งไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ ซึง่ EDL จะเป็ นเจ้าของสายส่งไฟฟ้า แม้ว่า
กลุ่มบริษทั จะเป็ นผูส้ ร้างสายส่งไฟฟ้าเหล่านี้กต็ าม
(3)

การดาเนิ นงานและการบารุงรักษา

ความสามารถในการดาเนินงานและการบารุงรักษา (O&M) ของกลุ่มบริษทั ทาให้กลุ่มบริษทั สามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้าทีม่ เี สถียรภาพและความมันคง
่ ตลอดจนสามารถให้บริการทีม่ คี ุณภาพ ซึง่ เป็ นปจั จัยสาคัญสาหรับ
ลูกค้าอุตสาหกรรม ดังนัน้ ทีมวิศวกรของกลุ่มบริษทั พร้อมให้บริการตลอด 24 ชัวโมงทุ
่
กวัน เพื่อตอบสนองต่อทุก
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการบารุงรักษาให้กบั ลูกค้าของกลุ่มบริษทั
การบารุงรักษาทีเ่ หมาะสมช่วยให้โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
กล่าวคือสามารถผลิตไฟฟ้าและไอน้ าโดยใช้เชือ้ เพลิงน้อยลง รวมถึงเป็ นการป้องกันโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่ม
บริษทั จากความเสีย่ งจากการชารุดเสียหายของเครือ่ งจักร
สัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั กับ กฟผ. EDL และลูกค้าอุตสาหกรรมอนุ ญาตให้กลุ่มบริษทั
สามารถกาหนดช่วงเวลาให้หยุดเพือ่ การซ่อมบารุง และกลุ่มบริษทั จะพยายามใช้เฉพาะช่วงเวลาในการหยุด เพื่อ
การซ่อมบารุงดังกล่าวตามทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ภายใต้สญ
ั ญาการซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ . กลุ่มบริษทั สามารถหยุดเดินเครื่องได้ไม่เกิน 840
ชัวโมง
่ (35 วัน) สาหรับการซ่อมแซม และการบารุงรักษา และไม่เกิน 1,080 ชัวโมง
่ (45 วัน) สาหรับการ
ซ่อมบารุงครัง้ ใหญ่ (Major Overhaul) ในแต่ละปี ปฏิทนิ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไม่สามารถ
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กาหนดเวลาสาหรับการบารุงรักษาในช่วงเวลาทีม่ คี วามต้องการใช้ไฟฟ้าสูง (peak) ในเดือนมีนาคม
เมษายน และพฤษภาคมของ ทุกปี ยกเว้นในกรณีท่มี คี วามจาเป็ น และในกรณีดงั กล่ าวระยะเวลา
บารุงรักษาต้องไม่เกิน 30 ชัวโมง
่

ภายใต้สญ
ั ญาการซือ้ ขายไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั กับ EDL และลูกค้าภาคอุตสาหกรรมอนุ ญาตให้
มีการบารุงรักษาตามแต่ทก่ี ลุ่มบริษทั จะได้ทาการแจ้ง ซึง่ การแจ้งดังกล่าวต้องระบุเวลาเริม่ ต้นการซ่อม
บารุงโดยประมาณ และระยะเวลาของการซ่อมบารุงครัง้ นัน้ ๆ
ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั จะประสานงานการหยุดซ่อมบารุงรักษากับลูกค้า และจะวางแผนสาหรับการบารุงรักษา
ของโครงการโรงไฟฟ้าเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดช่วงเวลาทีโ่ ครงการโรงไฟฟ้าหยุดเดินเครือ่ ง
ทีมงานบารุงรักษาของกลุ่มบริษทั ซึง่ ประจาอยู่ทโ่ี ครงการโรงไฟฟ้าแต่ละโครงการ มีหน้าทีด่ าเนินงาน
บารุงรักษาตามปกติ นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมยังต้องมีการซ่อมบารุงครัง้ ใหญ่ทุก 6 ปี ซึง่
งานซ่อมบารุงครัง้ ใหญ่จะประกอบไปด้วย
(1)
(2)

การแยกชิน้ ส่วนทัง้ หมดหรือบางส่วนของหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ
การตรวจสอบความเสียหาย ชารุด หรือสึกหรอของหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ

(3)

การซ่อมแซมหรือเปลีย่ นส่วนทีเ่ สียหาย ชารุด หรือสึกหรอดังกล่าว
(4)
ประกอบ ทดสอบ และทดลองเดินเครื่องหน่ วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ ก่อนที่นากลับไปใช้ใน
กระบวนการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษทั ได้เข้าทาสัญญาบริการบารุงรักษาระยะยาวกับ
บริษทั ซีเมนส์ จากัด สาหรับกังหันก๊าซของบริษทั ซีเมนส์ และ บริษทั ไอเอชไอ คอร์ปอเรชัน่ บริษทั ไอเอชไอ
เพาเวอร์ ซิสเตมส์ (ประเทศไทย) จากัด และ บริษทั วู้ด กรุ๊ป เฮฟวี่ อินดัสเตรียล เทอร์บายน์ (ประเทศไทย)
จากัด ซึง่ ให้บริการดูแลหลังการขายแก่ลกู ค้าทีใ่ ช้กงั หันก๊าซของ GE ในประเทศไทยและภูมภิ าคอาเซียน สัญญา
เหล่านี้ทาให้กลุ่มบริษัทสามารถ (1) บารุงรักษาเครื่องจักรกังหันก๊าซของโครงการโรงไฟฟ้าตามมาตรฐานที่
กาหนด เนื่องจากมีทมี งานทีเ่ ชีย่ วชาญเป็ นผูด้ แู ลบารุงรักษา และ (2) ควบคุมต้นทุนในการบารุงรักษาเครื่องจักร
ของโครงการโรงไฟฟ้า เนื่องจากค่าบริการภายใต้สญ
ั ญาบริการบารุงรักษาระยะยาวได้รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อ
อะไหล่สารอง ค่าแรง และวัสดุสน้ิ เปลืองต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
ทีมงานบารุงรักษาของกลุ่มบริษทั ประจาแต่ละโครงการจะทาหน้าทีค่ วบคู่ไปกับทีมงานบารุงรักษาจาก
ภายนอกในระหว่างการปฏิบตั งิ านการซ่อมบารุงครัง้ ใหญ่ เพือ่ ให้ได้รบั ถ่ายทอดความรูจ้ ากทีมงานบารุงรักษาจาก
ภายนอก กลุ่มบริษัทมีความตัง้ ใจทีจ่ ะดาเนินการซ่อมบารุงครัง้ ใหญ่ได้ด้วยตัวเองหลังวันหมดอายุของสัญญา
บริการระยะยาว
(4)

สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย

ในประเทศไทย ธุรกิจผลิตไฟฟ้าอยู่ภายใต้บงั คับ พ.ร.บ. ส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ซึ่ง
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้อนุ มตั ริ ายงาน EIA สาหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วมของกลุ่มบริษทั แต่ละโครงการทีด่ าเนินการแล้วเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
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ในประเทศลาว กลุ่มบริษัทมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม และสังคม รวมถึง
แผนการลดผลกระทบดังกล่าว โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็ นหน่ วยงานซึง่ ทาหน้าที่
ตรวจทานและอนุมตั ริ ายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม และแผนลดผลกระทบดังกล่าว
สาหรับในประเทศเวียดนามนัน้ ภายใต้บงั คับของกฎหมายว่าด้วยการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมซึง่ กลุ่มบริษทั มี
หน้าทีต่ อ้ งจัดทารายงาน EIA ประจาปี ของ APB และยื่นรายงานดังกล่าวต่อหน่ วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องในทุกๆ
ปี
โครงการโรงไฟฟ้ าที่ด าเนิน การแล้ว ของกลุ่ ม บริษัททุกโครงการ มีล ักษณะตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้อมทีส่ าคัญกาหนดไว้ และได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสิง่ แวดล้อมต่างๆ อย่างครบถ้วนมาโดยตลอด กลุ่ม
บริษทั มีความเชื่อมันว่
่ าการดาเนินกิจการของกลุ่มบริษทั เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ดิ ้านสิง่ แวดล้อม อนามัย และ
ความปลอดภัย สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทีก่ ลุ่มธนาคารโลกได้กาหนดขึ้น (World Bank
Group Environmental, Health and Safety) อีกทัง้ กลุ่มบริษทั ไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องหรือเป็ นคู่ความในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ คดีความ หรือข้อพิพาทใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิง่ แวดล้อมที่
เกีย่ วข้องแต่อย่างใด นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั กากับดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
มันใจได้
่
ว่าการปล่อยมลพิษจากโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ของกลุ่มบริษทั อยู่ในระดับทีต่ ่ ากว่าหรือไม่เกินระดับ
สูงสุดทีก่ ฎหมายกาหนด
กลุ่มบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการตรวจวัดมลพิษทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ของกลุ่มบริษทั อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ยังให้ความสาคัญกับการควบคุมคุณภาพอากาศในบริเวณโดยรอบของโครงการ
โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ในทุกๆ ขัน้ ตอน สาหรับกระบวนการเผาไหม้นนั ้ กลุ่มบริษทั ได้มกี ารควบคุมการปล่อย
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ รวมถึงควบคุ มอุณหภูม ิ และสัดส่วนของ
เชือ้ เพลิง/อากาศ ให้อยูภ่ ายในระดับไม่เกินทีก่ ฎหมายกาหนด ตลอดจนควบคุมคุณภาพน้ าเสียทีถ่ ูกปล่อยออกมา
และเปรียบเทียบกับแผนการจัดการและควบคุมตามทีร่ ะบุไว้ในรายงาน EIA เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการปล่อยมลพิษและ
ของเสีย จากโครงการโรงไฟฟ้ า ต่ างๆ ของกลุ่ ม บริษัทนัน้ เป็ น ไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและระเบีย บที่
เกีย่ วข้อง
กลุ่มบริษทั ได้ดาเนินการตามนโยบาย กระบวนการ และกลไกการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการ
รัวไหลของสารเคมี
่
และการสัมผัสสารเคมีอนั ตรายต่อพนักงาน โดยกลุ่มบริษัทได้คดั เลือกสารเคมีทใ่ี ช้สาหรับ
กระบวนการบาบัด น้ าเสียอย่างระมัดระวังและเลือกสรรสารเคมีท่มี ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของ
พนักงานน้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ยังได้จดั ให้มโี ครงการฝึ กซ้อมด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิง่ แวดล้อม เพื่อ
สร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าวให้แก่พนักงาน ซึง่ ได้ครอบคลุมถึงการป้องกันการรัวไหลและข้
่
อปฏิบตั เิ มื่อ
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อีกทัง้ กลุ่มบริษทั ยังจัดให้มแี ผนการรองรับต่อการรัวไหลของสารเคมี
่
ทอ่ี าจเกิดขึน้ พร้อมทัง้
ฝึ กซ้อมพนักงานให้มคี วามพร้อมหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึน้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั จะเตรียมการและจัด ทา
รายงานเกีย่ วกับการปล่อยของเสียทัง้ ทีอ่ นั ตรายและไม่อนั ตรายเพื่อแจ้งต่อหน่ วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง และกาหนด
แนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดเก็บและแยกประเภทของเสีย สาหรับการจัดการเรื่องของเสียงรบกวน กลุ่มบริษทั ได้ทา
สัญญากับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการควบคุมเสียงเพือ่ ดูแลควบคุมระดับเสียงให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด
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(5)

การรับรองระบบจัดการสิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO

บริษทั มุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนากระบวนการทางธุรกิจและการให้บริการโดยนาระบบการจัดการคุณภาพตามที่
กาหนด เพื่อให้เกิดความมันใจในการดู
่
แลสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
ของกลุ่มบริษทั ทีเ่ ปิ ดดาเนินการต่างได้รบั การรับรองระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และ
ได้รบั การรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน TIS/OHSAS 18001 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
บริษทั ได้ดาเนินกิจการโครงการโรงไฟฟ้าสอดคล้องกับมาตรฐานทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไปในระดั
่
บโลก
(6)

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

กลุ่มบริษทั ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยให้การดาเนินงานและการบริหารจัดการของกลุ่มบริษทั มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
บี.กริม เพาเวอร์ เชือ่ ว่าโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษทั ซึง่ ประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์
ทีม่ สี มรรถนะสูงเพื่อการจัดการข้อมูลต่างๆ และยังมีเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งทาให้การสื่อสารภายในระหว่าง
สานักงานในท้องถิน่ และภูมภิ าคต่างๆ เป็ นไปอย่างราบรืน่
กลุ่มบริษทั ใช้ระบบสารสนเทศทีห่ ลากหลาย เพือ่ บริหารจัดการองค์กรและสนับสนุ นการตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ ซึง่ ระบบดังกล่าวประกอบด้วยโปรแกรมทีม่ ขี ายอยูโ่ ดยทัวไป
่ เช่น ระบบเกีย่ วกับการบัญชี การบริหารงาน
ซ่อมบารุง และการบริหารจัดการเกีย่ วกับการจัดหาและจัดการรายการทรัพย์สนิ และโปรแกรมที่กลุ่มบริษัท
ออกแบบขึน้ มาโดยเฉพาะเพือ่ ใช้ภายในองค์กร เช่น ระบบเกีย่ วกับบุคลากรและบัญชีเงินเดือน โดยกลุ่มบริษทั ใช้
โปรแกรม IBM Cognos เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมและจัดการงบประมาณด้วยการลดระยะเวลา
ในการจัดทางบประมาณและลดข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจากมนุษย์
นอกจากนี้ กลุ่ มบริษัทใช้ประโยชน์ จากระบบอัตโนมัติใ นการควบคุม จัด การ และจัด หาข้อมูล เพื่อ
ติดตามและควบคุมการดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ผ่านศูนย์ควบคุมออนไลน์ และยังช่วยให้กลุ่ม
บริษทั สามารถติดตามและควบคุมการขนส่ง และการควบคุมโครงการโรงไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ กลุ่มบริษทั
จึงสามารถวิเคราะห์และตอบสนองต่อข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ หรืออาจเกิดขึน้ ได้อย่างทันท่วงที และลดระยะเวลาใน
การหยุดชะงักของการให้บริการอีกด้วย
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2.1.3 สิ ทธิ และประโยชน์ จากการได้รบั การส่งเสริ มการลงทุน
กลุ่มบริษทั ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน โดยโครงการโรงไฟฟ้ าของกลุ่ม บริษัทที่ยงั อยู่ระหว่า งการได้ร บั การส่งเสริมการลงทุน มีรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
บริ ษทั

การยกเว้นภาษี เงิ นได้
นิ ติ บคุ คลสาหรับกาไร
จากกิ จการที่ได้รบั การ
ส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา
8 ปี นับแต่วนั ที่ เปิ ด
ดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์

ABP3
ABP4
ABP5
ABPR1
ABPR2
ABPR3
ABPR4
ABPR5
Solarwa
BGYSP
BGPSK
TPS
BIP1
BIP2
BPWHA1
BPLC2
WVO-Coop
Solar

สิ ทธิ ในการยกเว้น
อากรขาเข้าสาหรับ
เครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการ
พิ จารณาอนุมตั ิ

●
●
●
●
●
●
●
●

การลดหย่อนภาษี เงิ น
ได้นิติ บคุ คลร้อยละ
50 สาหรับกาไรจาก
กิ จการที่ได้รบั การ
ส่งเสริ มเป็ นกาหนด
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่
ระยะเวลาการยกเว้น
ภาษี เงิ นได้นิติบุคคล
สิ้ นสุดลง
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

สิ ทธิ ในการยกเว้นไม่
ต้องนาเงิ นปันผลจาก
กิ จการที่ ได้รบั การ
ส่งเสริ ม ซึ่งได้รบั ยกเว้น
ภาษี เงิ นได้นิติ บุคคลไป
รวมคานวณเพื่อเสียภาษี
เงิ นได้ตลอดระยะเวลาที่
ได้รบั ยกเว้นภาษี เงิ นได้
นิ ติบคุ คล
●
●
●
●
●
●
●
●

●

-

●

●

●

-

●

●

●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●

-

●

●

ระยะเวลาสิ้ นสุดสิ ทธิ
ประโยชน์

ก.ย. 2563
พ.ย. 2566
พ.ค. 2567
ก.ย. 2565
พ.ค. 2565
ม.ค. 2569
เม.ย. 2569
ส.ค. 2569
ธ.ค. 2566
ธ.ค. 2566
พ.ค. 2567
ธ.ค. 2566
เม.ย. 2566
ธ.ค. 2566
ต.ค. 2567
ธ.ค. 2564
เม.ย. 2569

2.1.4 สัญญาซื้อขายไฟฟ้ า
(1)

กาลังผลิ ตตามสัญญา (Contracted Capacity)

ตารางด้านล่างแสดงถึงกาลังผลิตตามสัญญา (Contracted Capacity) ของโครงการโรงไฟฟ้า ณ วันที่
30 มิถุนายน 2562
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ไฟฟ้า

กาลังการผลิตติดตัง้
3,245 เมกะวัตต์

ไอน้า
1

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
กาลังผลิตตามสัญญา
กฟผ.
กฟภ.
กฟน.
EDL
EVN
ลูกค้าอุตสาหกรรมประเทศไทย
ลูกค้าอุตสาหกรรมประเทศเวียดนาม1

530 ตันต่อชัวโมง
่

1,520 เมกะวัตต์
146 เมกะวัตต์
20 เมกะวัตต์
133 เมกะวัตต์
564 เมกะวัตต์
587 เมกะวัตต์
353 เมกะวัตต์
189 ตันต่อชัวโมง
่

จานวนสัญญา
18
21
4
9
2
184
248
20

ประกอบไปด้วยไฟฟ้าทีข่ ายต่อไปยังลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี เบียนหัว โดย APB ซื้อไฟฟ้าโดยตรงจากบริษทั
ย่อยของ EVN และนาไปขายต่อให้แก่ลกู ค้าอุตสาหกรรม

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
2.2.1 ลูกค้า
ลูกค้าผูซ้ ้อื ไฟฟ้าและไอน้ าจากโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ได้แก่ กฟผ. กฟภ. กฟน. EDL EVN
และลูกค้าอุตสาหกรรม
(1)

การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

กลุ่มบริษทั ขายไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้ส่วนใหญ่ให้แก่กฟผ. ซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2512 และเป็ นผูผ้ ลิตและจัดส่งไฟฟ้าของประเทศซึ่งอยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของกระทรวงพลังงาน กฟผ. เป็ นผูซ้ ้อื ไฟฟ้าในลักษณะการค้าส่งรายสาคัญ และควบคุมการส่งไฟฟ้า
แบบค้าส่งทัง้ หมดในประเทศไทย นอกจากนี้ กฟผ. ยังเป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้าทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทย
กฟผ. เป็ นองค์กรที่มบี ทบาทสาคัญในระบบพลังงานของประเทศ โดยมีการผลิตไฟฟ้าด้วยโครงการ
โรงไฟฟ้าของตนเอง และรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP และ SPP ทัง้ จากภายในประเทศไทยและจากประเทศเพื่อนบ้าน
อีกทัง้ ยังขายและส่งไฟฟ้าเกือบทัง้ หมดให้แก่กฟน. และกฟภ. ซึ่งนาไปจัดขายต่อให้แก่ผู้บริโภค
ตลอด
ระยะเวลาทีผ่ ่านมา กลุ่มบริษทั ยังไม่เคยประสบปญั หากับกฟผ. ในเรื่องการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าทีก่ ลุ่มบริษทั ผลิต
และส่งให้แก่กฟผ. ภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับกฟผ.
(2)

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

กฟภ. เป็ น หน่ ว ยงานซึ่งเป็ นรัฐวิส าหกิจ ที่ดูแ ลด้า นสาธารณู ปโภค ซึ่งอยู่ภ ายใต้การกากับ ดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย โดยถูกก่อตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2503 โดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
พ.ศ. 2503 กฟภ. มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลัก คือ การผลิต จัดหา จ่าย และขายไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ภาค
ธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมใน 74 จังหวัดของประเทศไทย รวมพืน้ ทีใ่ ห้บริการมากกว่า 510,000 ตารางกิโลเมตร
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หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.4 ของประเทศ โดย กฟภ. ไม่ได้ให้บริการในพืน้ ทีเ่ ขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุร ี
และสมุทรปราการ
กฟภ. เป็ นผูร้ บั ซื้อไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษทั และจะเป็ น
ผูร้ บั ซือ้ รายเดียวทีร่ บั ซือ้ ไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของกลุ่มบริษทั อีกด้วย
(3)

การไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.)

กฟน. เป็ นหน่ ว ยงานซึ่งเป็ น รัฐวิส าหกิจ ที่ดูแ ลด้านสาธารณู ป โภค ซึ่งอยู่ภ ายใต้การกากับ ดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย โดยถูกก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม ปี 2501 โดยพระราชบัญญัตกิ ารไฟฟ้านครหลวง พ.ศ.
2501 กฟน. มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลัก คือ การผลิต จัดหา จ่าย และขายไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ภาคธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรมใน 3 จังหวัดคือกรุงเทพมหานคร นนทบุร ี และสมุทรปราการ รวมพืน้ ทีใ่ ห้บริการมากกว่า
3,192 ตารางกิโลเมตร
กฟน. เป็ นผูร้ บั ซือ้ ไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษทั
(4)

การไฟฟ้ าลาว (EDL)

EDL เป็ นหน่ วยงานซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจของประเทศลาว ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ
(เลขที่ 46/NA ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556) โดยมีรฐั บาลลาวเป็ นเจ้าของร้อยละ 100 EDL เป็ นเจ้าของและ
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ส่งผ่านไฟฟ้า และจ่ายไฟฟ้า (Electricity Distribution Assets) ในประเทศลาว
นอกจากนี้ EDL ยังเป็ นผูท้ าหน้าทีจ่ ดั การการนาเข้าและส่งออกไฟฟ้าจากโครงข่ายสาหรับการจ่ายไฟฟ้าแห่งชาติ
ของประเทศลาวอีกด้วย (National Electricity Grid)
(5)

การไฟฟ้ าเวียดนาม (EVN)

EVN เป็ นหน่วยงานซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค โดยถูกก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ปี 2537
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการส่งและการจาหน่ ายไฟฟ้าแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศเวียดนาม และยังเป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้า
หลักของประเทศ
(6)

ลูกค้าอุตสาหกรรม

ลูกค้าอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่เป็ นบริษทั ใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดย ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2562 มีลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ 53.6%, ก๊าซเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
9.1%, เครือ่ งใช้ภายในครัวเรือน 7.8%, กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 6.6%, บรรจุภณ
ั ฑ์ 5.8%, สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
2.6%, และอื่น 14.5% ซึ่งลูกค้า อุตสาหกรรมหลายรายเป็ น บริษัทย่อยหรือบริษัทในกลุ่ ม ของบริษัทข้า มชาติ
เนื่องจากลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั มีความต้องการไฟฟ้าอย่างมาก กลุ่ม
บริษทั จึงสามารถกาหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกลูกค้าเพื่อช่วยให้การผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั มีประสิทธิภาพ
สูงทีส่ ดุ และเพือ่ สร้างประโยชน์ในระยะยาวให้แก่กลุ่มบริษทั
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2.2.2 งานด้านการตลาดและการขาย
(1)

การกาหนดราคา

กลุ่มบริษทั มีฝา่ ยขายและการตลาดซึง่ รับผิดชอบลูกค้าสาหรับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ซึง่ ทาหน้าที่
หาธุรกิจใหม่ๆ ทัง้ จากลูกค้ารายใหม่ หรือจากการขยายการทาธุรกิจเพิม่ เติมกับลูกค้ารายเดิม นอกจากนี้ ฝ่าย
ขายและการตลาดยังรับผิดชอบในการเตรียมการและเจรจาเพื่อทาสัญญาซื้อขายฉบับใหม่กบั ลูกค้าอุตสาหกรรม
โดยทัวไป
่ กลุ่ม บริษัท ทาการกาหนดราคาค่าไฟฟ้าและไอน้ าบางส่วนด้วยวิธกี าหนดราคาจากต้นทุนทีล่ ูกค้า
หลีกเลี่ยงได้หากซื้อจากกลุ่ม บริษทั (avoided-cost) (ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายทีล่ ูกค้าอุตสาหกรรมจะต้องแบกรับ
หากต้องทาการจัดหาพลังงานด้วยตนเองหรือรับมาจากแหล่งอื่น เช่น ซื้อไฟฟ้าจาก กฟภ. หรือ ต้นทุนในการ
ติดตัง้ และผลิตไอน้า) ซึง่ เป็ นวิธกี ารกาหนดราคาทีม่ ปี ระสิทธิภาพและช่วยให้สร้างอัตราผลกาไรได้มากทีส่ ดุ
(2)

การดูแลความสัมพันธ์กบั ลูกค้า

เนื่องจากกลุ่ม บริษัท ดาเนินงานภายใต้สญ
ั ญาระยะยาวกับลูกค้า ดังนัน้ กลุ่มบริษัท จึงได้แต่งตัง้
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขายและการตลาดทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ เพื่อรับผิดชอบในการดูแลความสัมพันธ์กบั ลูกค้ารายใหญ่ใน
ปจั จุบนั ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ ฝา่ ยขายและการตลาดของกลุ่มบริษทั ยังมีการพัฒนาแผนงานสาหรับลูกค้าแต่ละราย ซึง่ ช่วย
ให้กลุ่มบริษทั เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้ และสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
นอกจากนี้ ฝา่ ยขายและการตลาดยังช่วยบริหารความต้องการในการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าอุตสาหกรรมโดยพิจารณา
จากแผนธุรกิจของลูกค้าและจากการสารวจพื้นทีท่ งั ้ หมดของโรงงานและอัตราการใช้พลังงานในความเป็ นจริง
หากพบว่ามีความต้องการการใช้ไฟฟ้าทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญจากลูกค้าอุตสาหกรรมรายใด เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยขาย
และการตลาดจะเข้า เจรจากับลูกค้าดังกล่ าวเพื่อติดตัง้ มาตรวัด ใหม่และเข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่
รวมถึงข้อร้องเรียนด้านเทคนิคและธุรกิจต่างๆ ด้วย ในส่วนของความเป็ นผูน้ าในการผลิตไฟฟ้า กลุ่มบริษทั มุ่งมัน่
ทีจ่ ะดารงไว้ซง่ึ ความเป็ นเลิศในการปฏิบตั งิ านและให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพด้วยความสม่าเสมอและน่าเชือ่ ถือ ซึง่ เป็ น
จุดเด่นสาคัญทีก่ ลุ่มบริษทั นามาใช้เป็ นกลยุทธ์ในการทาตลาดกับลูกค้า
2.2.3 การแข่งขัน
(1)

การแข่งขันในธุรกิ จไฟฟ้ า

ในการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และ EDL กลุ่มบริษทั ไม่ตอ้ งเผชิญกับการแข่งขันเนื่องจากกลุ่ม บริษทั ได้
ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว อย่า งไรก็ตาม กลุ่มบริษัท จะต้องแข่งขันในการสร้า ง
โครงการผลิตไฟฟ้าใหม่ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต กับบริษทั ผูป้ ระกอบกิจการพลังงานในประเทศ ตลอดจนบริษทั
ชัน้ นาในภูมภิ าคและบุคคลอื่นๆ อย่างไรก็ดี กลุ่ม บริษทั เชื่อมันว่
่ าด้วย (1) ประสบการณ์ ในการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั (2) ความพร้อมของบุคลากรและผูบ้ ริหาร และ (3) ความสัมพันธ์อนั ดีกบั พันธมิตรทาง
ธุรกิจและชุมชน กลุ่มบริษทั มีศกั ยภาพทีจ่ ะประสบความสาเร็จในการแข่งขันได้
สาหรับการขายไฟฟ้าให้แก่ลกู ค้าอุตสาหกรรม กลุ่มบริษทั ให้ความสาคัญในการรักษาลูกค้าอุตสาหกรรม
ทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั และการหาลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหม่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมทีโ่ ครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่ม
บริษทั ตัง้ อยู่ อย่างไรก็ดี ในประเทศไทยกลุ่มบริษทั ต้องเผชิญกับการแข่งขันทีส่ าคัญกับ กฟภ.
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กลุ่ มบริษัทสามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งในการรักษาลูกค้าของกลุ่ ม บริษัทที่ม ีอยู่ใ น
ปจั จุบนั ได้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
(1)
ระบบจัดจาหน่ ายไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั มีเสถียรภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างเพียงพอ
(2)
กลุ่มบริษทั ได้เข้าทาสัญญาซือ้ ขายระยะยาวกับลูกค้าปจั จุบนั ของกลุ่มบริษทั ทุกราย และ
(3)
กลุ่มบริษทั ได้ตดิ ตัง้ สายส่งกระแสไฟฟ้าและระบบท่อเชื่อมโยงเพื่อลาเลียงไอน้ าโดยตรงไปยัง
โรงงานของลูกค้าแต่ละราย ซึง่ การดาเนินการเชือ่ มต่อใหม่จะมีคา่ ใช้จ่ายค่อนข้างสูง
(2)

การแข่งขันในธุรกิ จไอน้า

การจัดส่งไอน้ ามีขอ้ จากัดด้านระยะทาง เนื่องจากการสูญเสียความร้อนของไอน้ าในขณะจัดส่ง ทาให้
กลุ่มบริษทั ไม่ตอ้ งแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอืน่
2.2.4 ภาวะตลาดในประเทศไทย
(1)
การจัดการอุตสาหกรรมไฟฟ้ า
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็ นองค์กรหลักของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย
โดย กฟผ. เป็ นรัฐวิสาหกิจซึ่งมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบผลิตไฟฟ้าและส่งไฟฟ้า ซึง่ รวมทัง้ การขายไฟฟ้าแบบค้าส่งอีก
ด้วย ณ สิน้ ปี 2561 กฟผ. มีสว่ นแบ่งกาลังผลิตไฟฟ้าร้อยละ 36 ของกาลังผลิตไฟฟ้าทัง้ หมดในประเทศไทย
ในฐานะผูค้ วบคุมระบบไฟฟ้า กฟผ. ควบคุมให้ระบบไฟฟ้ามีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานและ
มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผใู้ ช้ไฟฟ้าทุกราย กฟผ. มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบบริหารและควบคุมการผลิตไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค ผ่านศูนย์ควบคุมระบบกาลังไฟฟ้าแห่งชาติ (National Control Centre) และศูนย์ควบคุมระบบ
กาลังไฟฟ้าในภูมภิ าคจานวน 5 แห่ง จากโรงไฟฟ้าทุกโรงที่เชื่อมต่อกับระบบส่งไฟฟ้ากาลังสูง และส่งไฟฟ้า
ดัง กล่ า วไปยัง ระบบจ าหน่ า ยไฟฟ้ า ซึ่ง จะจ าหน่ า ยไฟฟ้ าที่ม ีแ รงดัน ต่ า ไปยัง ครัว เรือ นและผู้ใ ช้ไ ฟฟ้ าอื่น ๆ
นอกจากนัน้ กฟผ. ยังเป็ นเจ้าของและเป็ นผูค้ วบคุมบริหารระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ ซึง่ รวมถึงสายส่งไฟฟ้าและ
สถานีไฟฟ้าแรงสูง (โดยมีขอ้ ยกเว้นอยูบ่ างประการซึง่ จะกล่าวให้ทราบต่อไป)
ภายใต้กฎหมายไทย ไฟฟ้าทัง้ หมดทีจ่ ่ายเข้าระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ ไม่ว่าจะมาจากผูผ้ ลิตไฟฟ้า
เอกชน หน่ วยงานรัฐอื่นๆ หรือ ผูผ้ ลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน จะต้องขายให้กบั กฟผ. เท่านัน้ ดังนัน้ กฟผ.
จึงเป็ นองค์กรเดียวทีส่ ามารถขายส่งไฟฟ้าให้กบั ผูจ้ าหน่ายไฟฟ้า (อย่างไรก็ตาม มีขอ้ ยกเว้นบางประการในกรณีท่ี
ไฟฟ้าถูกขายให้กบั ผูจ้ าหน่ายไฟฟ้าโดยตรง)
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็ นผูจ้ าหน่ ายไฟฟ้าเพียง 2 รายของประเทศที่
จาหน่ ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทัวไป
่ โดย กฟน. จะทาหน้ าที่รบั ผิดชอบในการจัดจาหน่ ายและจัดหาไฟฟ้า ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล1 ได้แก่ จังหวัดนนทบุร ี และจังหวัดสมุทรปราการ ส่วน กฟภ. จะให้บริการพืน้ ทีท่ เ่ี หลือ
ทัง้ ประเทศ โดยในปี 2561 กฟภ. มีส่วนแบ่งตลาดของการจาหน่ ายไฟฟ้าอยู่ทร่ี อ้ ยละ 72 กฟน. ร้อยละ 27 ที่
เหลืออีกร้อยละ 1 ประกอบไปด้วยผูใ้ ช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่จานวนไม่มากทีไ่ ด้รบั บริการจาก กฟผ. โดยตรงผ่านทาง
สัญญาเดิมทีม่ อี ยูม่ าแต่กอ่ นแล้ว ซึง่ ไม่คาดว่าจะมีจานวนเพิม่ ขึน้
ในบางกรณี บริษทั ไฟฟ้าเอกชนอาจมีระบบจาหน่ ายไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมทีต่ นเองให้บริการ ซึง่ จะ
ดาเนินงานควบคู่ไปกับระบบจาหน่ ายของ กฟภ. ที่ดาเนินการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนัน้
กฟภ. ยังได้ถอื ครองสินทรัพย์บางส่วนที่ถือว่าเป็ นระบบส่งไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง และสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง
1

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในที่น้ีหมายถึงเฉพาะกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุร ี และจังหวัดสมุทรปราการ ไม่ได้รวมทัง้ 5
จังหวัดโดยรอบกรุงเทพมหานคร คือ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุร ี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร
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นับแต่ปี 2550 คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ทาหน้าทีเ่ ป็ นหน่ วยงานกากับดูแลอิสระ
สาหรับกิจการพลังงาน ซึ่งจะรับผิดชอบในการกากับดูแลตลาดพลังงาน ควบคุมอัตราค่าไฟฟ้า ออกใบอนุ ญาต
และระงับข้อพิพาท โดย กกพ. จะประกอบไปด้วยคณะกรรมการทัง้ หมด 7 คน ถูกมอบหมายให้ดารงไว้ซง่ึ ความ
ยุตธิ รรมทางการค้าระหว่างผูบ้ ริโภค ผูผ้ ลิต และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ในกิจการพลังงาน ทัง้ นี้หน้าทีห่ ลักของ กกพ.
คือการควบคุมกฎระเบีย บในการผลิต ไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า การจาหน่ ายไฟฟ้ า และศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ า
(กฟผ.)
(2)
กรอบการดาเนิ นการของผู้ผลิ ตไฟฟ้ ารายใหญ่ (IPP) และ ผู้ผลิ ตไฟฟ้ ารายเล็ก (SPP)
เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการไฟฟ้ าที่เ พิ่ม สูง ขึ้น ในช่ ว ง 20-30 ปี ท่ีผ่ า นมา ประเทศไทยได้ร ิเ ริ่ม ให้
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในกิจการพลังงาน ซึง่ ได้แก่ การรับซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) ผูผ้ ลิตไฟฟ้า
รายเล็ก (SPP) และผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) โดยได้แยกประเภทของผูผ้ ลิตไฟฟ้าตามทีแ่ สดงไว้ใน
ตารางด้านล่าง

การรับซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) ในประเทศไทยได้เริม่ ต้นขึน้ ในปี 2537 โดย ได้มกี าร
ประมูล IPP 3 รอบด้วยกัน โดยทาการประมูลกาลังผลิตไฟฟ้าทัง้ หมดที่ 16.2 กิกะวัตต์
สาหรับโครงการขนาดเล็กลงมา กฟผ. และ กพช. ได้เริม่ การรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ในปี 2535 เพื่อ
ตอบสนองต่ อ การขาดแคลนไฟฟ้ า ความต้อ งการที่จ ะให้ภ าคเอกชนเข้า ร่ ว มในกิจ การไฟฟ้ า การผลัก ดัน
ประสิทธิภาพพลังงาน และการใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานหมุนเวียน (renewable energy) และความร้อน
เหลือทิง้ (waste heat) โดยการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP อนุ ญาตให้เอกชนสามารถยื่นข้อเสนอโครงการทีม่ กี าลัง
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ผลิตไฟฟ้าสูงสุด 90 เมกะวัตต์ เพื่อขายให้กบั กฟผ. กาลังผลิตไฟฟ้าส่วนเกินสามารถนาไปใช้ภายในเองได้
(inside the fence) หรือขายให้กบั อุตสาหกรรมอื่นๆ ในละแวกใกล้เคียง ทัง้ นี้ กฟผ. ยังสามารถพิจารณารับซื้อ
กาลังผลิตไฟฟ้าเพิม่ ได้ถงึ 90 เมกะวัตต์ จาก SPP เป็ นบางกรณี (มีการซื้อกาลังผลิตไฟฟ้าในจานวนดังกล่าว
หลายครัง้ ซึง่ โครงการ SPP ส่วนมากของบี.กริม เพาเวอร์ ได้รวมอยู่ในนี้ดว้ ย) การรับซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้า
รายเล็ก (SPP) ได้ประสบความสาเร็จในการดึงดูดเงินลงทุนเข้าสู่กจิ การไฟฟ้า สนองความต้องการของทัง้ นัก
ลงทุนและกฟผ. และนโยบายของรัฐ ตาราง 1 ด้านล่าง แสดงภาพรวมของผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายประเภท

ทัง้ IPP และ SPP นัน้ ได้มกี ารทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับกฟผ. โดย กฟผ. เป็ นผูร้ บั ซื้อเพียง
รายเดียวของ IPP และ เป็ นผูร้ บั ซือ้ รายหลักของ SPP (โดยส่วนมากสัญญาจะมีระยะเวลาอยูท่ ่ี 20 หรือ 25 ปี )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 IPP และ SPP มีกาลังผลิตไฟฟ้าทัง้ หมดเชื่อมต่อกับระบบส่งไฟฟ้าของ
กฟผ. อยู่ท่ี 23.7 กิกะวัตต์ (14.9 กิกะวัตต์ และ 8.8 กิกะวัตต์ ตามลาดับ) (หรือประมาณร้อยละ 55 ของกาลัง
ผลิตไฟฟ้าทัง้ หมด)
(3)
แนวโน้ มการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ทีผ่ ่านมาการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี ตามทีแ่ สดงไว้ใน ภาพ 3
ด้านล่าง จะเห็นได้ว่าการเติบโตของการใช้พลังงานไฟฟ้านัน้ แทบจะกล่าวได้ว่าเคลื่อนไหวตามการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงการเติบโตทีส่ งู มาโดยตลอดจากปี 2557 หลังจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโลกและ
สถานการณ์ ทางการเมืองในประเทศไทย โดยในปี 2561 การใช้พ ลังงานไฟฟ้ าขัน้ สุด ท้า ยได้เ พิ่ม ขึ้น ไปถึง
187,832 กิก ะวัต ต์ -ชัว่ โมง คิด เป็ น อัต ราการเติบ โตที่ร้อ ยละ 1.5
เมื่อ เปรีย บเทีย บจากปี 2560 ซึ่ง
ภาคอุตสาหกรรมเป็ นสาขาทีม่ สี ดั ส่วนการใช้ไฟฟ้าสูงทีส่ ดุ คิดเป็ น ร้อยละ 46.8 ของการใช้ไฟฟ้าทัง้ ประเทศ ภาค
ธุรกิจและกิจการขนาดเล็กเป็ นอันดับทีส่ อง ร้อยละ 24.9 และตามมาด้วยภาคครัวเรือนที่ ร้อยละ 24.0 ซึง่ ภาพ 3
ด้านล่างแสดงถึงข้อมูลดังกล่าว
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แนวโน้ มความต้องการพลังไฟฟ้ าสูงสุด
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดได้เพิม่ ขึน้ จาก 16.7 กิกะวัตต์ในปี 2545 เป็ น 28.3 กิกะวัตต์ในปี พ.ศ.
2561 จากภาพ 5 ด้านล่างแสดงให้เห็นว่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดมักเกิดขึน้ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของแต่ละปี
คือ ช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม

(4)

หลักการสาคัญและแนวทางในการจัดทาแผน PDP ฉบับใหม่

หลักการสาคัญของแผน PDP ฉบับใหม่ม ี 3 ประเด็นคือด้านความมันคง
่ (Security) ด้านเศรษฐกิจ
(Economy) และด้านสิง่ แวดล้อม (Ecology)
้ าของประเทศ ทีต่ อ้ งครอบคลุมทัง้ ระบบผลิต
ด้านความมันคง
่ (Security) : ความมันคงของระบบไฟฟ
่
ไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจาหน่ายไฟฟ้ารายพืน้ ที่ เพือ่ รองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
มีการกระจายสัดส่วนเชือ้ เพลิง (Fuel Diversification) ทีใ่ ช้ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อลดความเสีย่ งเรื่องการพึง่ พิง
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เชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป ซึ่งจะต้องมีโรงไฟฟ้าเพื่อความมันคงในระดั
่
บทีเ่ หมาะสม เพื่อรองรับการ
เกิดวิกฤติดา้ นพลังงาน
ด้านเศรษฐกิจ (Economy) : มีการพิจารณาเรือ่ งต้นทุนค่าไฟทีเ่ หมาะสม ทัง้ ในเรื่องของส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้ าที่ม ีต้ น ทุ น ต่ า เพื่อ ลดภาระของผู้ใ ช้ไ ฟฟ้ า รวมถึง การบริห ารจัด การต้ น ทุ น การผลิ ต ไฟฟ้ าอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ด้านสิง่ แวดล้อม (Ecology) : มีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ส่งเสริม
ระบบไฟฟ้าแบบไมโครกริด (Micro Grid) ในพืน้ ทีห่ ่างไกลและเขตเศรษฐกิจพิเศษ และส่งเสริมประสิทธิภาพใน
ระบบไฟฟ้า
(5)
การพยากรณ์ ความต้องการไฟฟ้ าตามร่างแผน PDP ฉบับใหม่
จากร่างแผน PDP ฉบับใหม่ ณ สิน้ ปี 2570 และ 2580 ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบ 3
การไฟฟ้า จะมีค่าประมาณ 41,100 เมกะวัตต์ และ 54,000 เมกะวัตต์ ตามลาดับ ขณะทีพ่ ยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ จะมีคา่ ประมาณ 47,100 เมกะวัตต์ และ 62,000 เมกะวัตต์ ตามลาดับ
ซึง่ การคาดการณ์เหล่านี้จะมีผลกระทบต่อกิจการไฟฟ้าในหลายๆ แง่มุม โดยเฉพาะเวลาทีจ่ าเป็ นในการ
สร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ การปรับลดการพยากรณ์ ความต้องการนาไปสู่การปรับแก้ไขระยะเวลาทีจ่ าเป็ นในการ
เพิม่ กาลังผลิตไฟฟ้า ทาให้เกิดความล่าช้าในการเปิ ดรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP และ SPP รอบใหม่ เป็ นต้น ซึง่ เป็ น
ผลดีต่อบริษทั ทีม่ ี PPA อยู่ก่อนแล้ว ทาให้บริษทั มีความได้เปรียบกว่าบริษทั รายใหม่ทค่ี าดหวังจะเข้ามาสู่ตลาด
พลังงานไฟฟ้าผ่านการเปิ ดรับซือ้ รอบใหม่
(6) การคาดการณ์ ความต้องการกาลังผลิ ตไฟฟ้ าเพิ่ มเติ มตามร่างแผน PDP ฉบับใหม่
จากคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบ 3 การไฟฟ้าในปี 2570 จะอยู่ท่ี 41,100 เมกะวัตต์ ซึง่
เกินกว่ากาลังผลิตไฟฟ้าทีเ่ ชื่อถือได้ท่ี 36,000 เมกะวัตต์ และความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบ 3 การไฟฟ้าในปี
2580 จะอยูท่ ่ี 54,000 เมกะวัตต์ ซึง่ เกินกว่ากาลังผลิตไฟฟ้าทีเ่ ชื่อถือได้ท่ี 27,000 เมกะวัตต์ ซึง่ จะมากขึน้ เรื่อยๆ
ตามโรงไฟฟ้าทีจ่ ะหมดอายุสญ
ั ญา (ปลดออกจากระบบ)
ดังนัน้ จึงต้องมีการจัดสรรกาลังผลิตไฟฟ้าทีเ่ ชื่อถือได้ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้า ในปี 2580
โดยมีหลักการดังนี้
-

จัดหาโรงไฟฟ้าเพือ่ ความมันคง
่ จากโรงไฟฟ้าหลัก (Firm Baseload)
สนับสนุนโรงไฟฟ้าตามนโยบายภาครัฐ เช่นโรงไฟฟ้าขยะ ซือ้ ไฟฟ้าจากต่างประเทศ
ข้อตกลงของ COP21 โดยจัดหาจากพลังงานหมุนเวียนและการอนุรกั ษ์พลังงาน
การแข่งขันเชิงเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี (Innovation Disruptions)
ได้แก่ ระบบไมโครกริด ระบบกักเก็บพลังงาน ผูใ้ ช้ไฟฟ้าแบบ Prosumer

(7)

กาลังการผลิ ตไฟฟ้ าใหม่ ปี 2561-2580 ตามร่างแผน PDP ฉบับใหม่
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กาลังผลิตสิน้ ปี 2560
กาลังผลิตไฟฟ้าใหม่ระหว่างปี 2561 – 2580
กาลังผลิตทีป่ ลดออกระหว่างปี 2561 – 2580
กาลังผลิตไฟฟ้าสิน้ ปี 2580

46,090
56,431
25,310
77,211

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์

กาลังผลิ ตไฟฟ้ าใหม่ปี 2561 – 2580
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
โรงไฟฟ้าพลังน้าแบบสูบกลับของ กฟผ.
โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (กฟผ. / IPP)
โรงไฟฟ้าถ่านหิน / ลิกไนต์ (กฟผ. / IPP)
ซือ้ ต่างประเทศ
โรงไฟฟ้าหลักแข่งขัน (กฟผ. / IPP)
แผนอนุรกั ษ์พลังงาน
รวม

20,766
500
2,112
13,156
1,740
5,857
8,300
4,000
56,431

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
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ภาพ 8 ด้านล่างนี้แสดงประมาณการสัดส่วนกาลังผลิตไฟฟ้าตามประเภทเชือ้ เพลิงของประเทศไทยตาม
ร่างแผน PDP ฉบับใหม่ไปจนถึงปี 2580 โดยกาลังผลิตไฟฟ้ารวมในปี 2561 คาดว่าจะมีมากกว่า 200 กิกะวัตต์ชัวโมง
่ โดยทีป่ ระมาณร้อยละ 60 ของกาลังผลิตไฟฟ้ารวม จะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง ร้อยละ 22 ของกาลัง
ผลิตไฟฟ้ารวม จะใช้ถ่านหินนาเข้าและลิกไนต์ ร้อยละ 8 ของกาลังผลิตไฟฟ้ารวม จะใช้พลังงานหมุนเวียน ร้อย
ละ 7 จะใช้พลังน้าต่างประเทศ และร้อยละ 3 จะใช้พลังน้าในประเทศ
ในปี 2580 คาดว่ าสัด ส่ว นการผลิต ไฟฟ้ าจากก๊ าซธรรมชาติจ ะลดลงไปเหลือร้อยละ 53 และคาดว่ า
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า จากถ่ านหินน าเข้าและลิกไนต์ลดลงเป็ น ร้อยละ 12 ขณะที่ส ดั ส่วนการผลิตไฟฟ้า จาก
พลังงานหมุนเวียนทีน่ อกเหนือจากโรงไฟฟ้าพลังน้าจะเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 18 สัดส่วนการจากพลังน้ าต่างประเทศ
จะเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 9 และมีการเพิม่ สัดส่วนจากอนุ รกั ษ์ พลังงานมาทีร่ อ้ ยละ 6 ของกาลังผลิตไฟฟ้าทัง้ หมด
ในปี 2580
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(8)

ภาพรวมของ SPP

(8.1)

การจัดการและโครงสร้างห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของภาคธุรกิ จ

กฟผ. และ สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สนพ.) ได้ร ิเริ่มการรับซื้อไฟฟ้า ใน
รูปแบบ SPP ขึน้ มาในปี 2535 เพื่อให้เอกชนสามารถยื่นเสนอขายไฟฟ้าแก่ กฟผ. ได้ โดยในเบื้องต้นได้จากัด
ขนาดไว้ทไ่ี ม่เกิน 60 เมกะวัตต์ และหลังจากนัน้ รัฐบาลเพิม่ ให้เป็ นไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ต่อโครงการ โดยจะทาการ
พิจารณาเป็ นรายไป การรับซือ้ ไฟฟ้าในรูปแบบ SPP ได้ถกู ริเริม่ ขึน้ เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน (เช่น พลังงานลม พลังแสงอาทิตย์ และพลังน้าขนาดเล็ก) โรงไฟฟ้าพลังงานขยะหรือเชือ้ เพลิงชีวภาพ
และโรงไฟฟ้าระบบการผลิตพลังงานร่วมทีใ่ ช้ทงั ้ ก๊าซธรรมชาติและน้ ามันปิ โตรเลียมเป็ นเชื้อเพลิง (แต่มเี งือ่ นไข
ประสิทธิภาพต่างๆ ของโรงไฟฟ้า) SPP จะขายกาลังผลิตไฟฟ้าของตนเองบางส่วนหรือทัง้ หมดให้กบั กฟผ. โดย
ไอน้ า และไฟฟ้ าที่ไ ม่ ไ ด้ ข ายให้ก ับ กฟผ. จะขายให้ภ ายในนิ ค มอุ ต สาหกรรมหรือ ใช้ภ ายในเอง (captive
customers)
SPP จาเป็ นต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ดังต่อไปนี้:
แหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังแสงอาทิตย์ พลังน้ าขนาดเล็ก
ซึง่ รวมถึงของเสียหรือผลผลิตพลอยได้ทเ่ี กิดจากกิจกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรม หรือ


ระบบการผลิตพลังงานร่วมทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติหรือน้ ามันปิ โตรเลียมเป็ นเชือ้ เพลิง แต่อยู่ภายใต้
เงือ่ นไขต่างๆ (เช่น ค่าประสิทธิภาพโดยรวม2 ของโรงงานไฟฟ้าต้องมากกว่าร้อยละ 45 (วัดจากค่าความร้อนต่า
หรือ low heating value) และมากกว่าร้อยละ 10 ของผลผลิต3 ต้องเป็ นการผลิตไอน้าเพือ่ นาไปใช้)


ค่าประสิทธิภาพโดยรวม = (ผลผลิตพลังงานไฟฟ้า + ผลผลิตพลังงานความร้อน – พลังงานความร้อนนาเข้า) / พลังงานของเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้
ในกระบวนการ (คิดจากค่าความร้อนต่า) โดยพลังงานความร้อนนาเข้านับรวมถึงพลังงานความร้อนของคอนเดนเสททีน่ ากลับมาใช้ใหม่และ
น้าเติมเข้าระบบ
2

วัดจากอัตราส่วนผลผลิตพลังงานความร้อนต่อพลังงานไฟฟ้า =– ามร้อนผลผลิตพลังงานคว) พลังงานความร้อนเข้าผลผลิตพลังงาน / (
ไฟฟ้า
3
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ในส่วนของโครงการพลังงานหมุนเวียน ผูผ้ ลิตไฟฟ้าสามารถใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ไม่เกินร้อยละ 25
ของพลังงานความร้อนทัง้ หมดต่อปี และมีค่าปรับผูผ้ ลิตไฟฟ้าทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงฟอสซิลเกินกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
สาหรับโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานร่วมแบบ SPP ทีต่ อ้ งการรับค่าการประหยัดในการใช้เชือ้ เพลิง ( Fuel Saving: FS)
เต็มจานวน โรงไฟฟ้าแห่งนัน้ จะต้องมีประสิทธิภาพการนาความร้อนไปใช้ประโยชน์โดยรวมทีร่ อ้ ยละ 45 หรือ สูง
กว่า และจะต้องใช้ผลผลิตพลังงานในกระบวนการอุณหภาพอย่างน้ อยร้อยละ 10 เช่น ความร้อนส าหรับ
กระบวนการการผลิต( process heat) หรือ ระบบการส่งน้าเย็นแบบศูนย์กลาง( district cooling)
การรับซือ้ ไฟฟ้าในรูปแบบ SPP ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและพลังงานโดยรวม จึงเกิดการ
จัดทากลไกอัตราค่าประหยัดในการใช้เชือ้ เพลิง (FS) ขึน้ ลูกค้าอุตสาหกรรมหลายรายใช้ไอน้ าทีซ่ ้อื มาจาก SPP
สาหรับความร้อนในกระบวนการผลิตและกระบวนการอื่นๆ ลูกค้าเหล่านี้จาเป็ นต้องพึง่ พาไอน้ าทีจ่ ่ายจาก SPP
เนื่องจากส่วนมากไม่มหี ม้อต้มไอน้ าสารองเป็ นของตนเองหรือถ้ามีกไ็ ม่ใหญ่เพียงพอต่อการดาเนินการเต็มกาลัง
ผลิต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ระบบการผลิต พลัง งานร่ ว มและการใช้ค วามร้อ นเหลือ ทิ้ง จากการผลิต ไฟฟ้ านั น้ ท าให้
ประสิทธิภาพทางพลังงานในภาพรวมสูงขึน้
(8.2)

กรอบแนวการซื้อขายไฟฟ้ า

โครงสร้างอัตรารับซื้อไฟฟ้าทีแ่ ตกต่างกันถูกนามาใช้กบั ผูผ้ ลิตไฟฟ้าในแต่ละประเภท (IPP SPP และ
VSPP) โดยอัตราเหล่านี้ถูกกาหนดตามประเภทของสัญญา (Firm หรือ Non-firm) และตามแหล่งพลังงาน
(พลังงานตามแบบ หรือพลังงานทางเลือก) พลังไฟฟ้าประเภทสัญญา Firm คือ โรงไฟฟ้าที่ SPP รับประกันว่า
สามารถจ่ายไฟฟ้าในช่วงเดือนทีม่ คี วามต้องการไฟฟ้าสูงสุดได้
กฟผ. ได้ระบุประเภทของอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ไว้สองประเภทกล่าวคือ พลังไฟฟ้าตาม
ประเภทสัญญา Firm และ Non-firm ตาราง 3 ด้านล่างแสดงให้เห็นถึงการจาแนก SPP ตามประเภทสัญญา

ส่วนที่ 3.2 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 24

โดยที่ SPP ทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงฟอสซิลประเภทสัญญา Firm จะต้องผลิตไฟฟ้าเป็ นอย่างน้อย 7,008 ชัวโมง
่
ต่อปี และจะต้องผลิตไฟฟ้าในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กันยายน และ ตุลาคม
โดยกาหนดค่าพลังไฟฟ้าทีต่ ้องจ่ายให้ SPP ประเภทสัญญา Firm จากเงินลงทุนและค่าเชื้อเพลิงในการผลิต
พลังงานไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลีย่ งได้ในอนาคต
SPP ประเภทสัญญา Firm ทีผ่ ลิตพลังไฟฟ้าจากพลังงานเชิงพาณิชย์ได้รบั ราคาไฟฟ้าฐานซึง่ ประกอบไป
ด้วยค่าพลังไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า และค่าการประหยัดการใช้เชือ้ เพลิง SPP ประเภทสัญญา Firm ทีผ่ ลิตพลัง
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะได้รบั ราคาฐานในอัตราเท่ากันแต่จะได้รบั ส่วนเพิม่ อัตรารับซื้อไฟฟ้า (Adder) อีก
สองส่วน ส่วนแรกจะเป็ นอัตราคงที่ เรียกว่าค่าการส่งเสริมการใช้เชือ้ เพลิงพลังงานหมุนเวียน และอีกส่วนจะเป็ น
อัตราแปรผันตามประเภทของพลังงานหมุนเวียน ซึง่ สรุปไว้ใน ตาราง 4 ด้านล่าง
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2.2.5 ภาวะตลาดในประเทศเวียดนาม
(1)
ธุรกิ จไฟฟ้ าในสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม
ปจั จุบนั เวียดนามเป็ นหนึ่งในประเทศทีม่ กี ารเติบโตทางเศรษฐกิจมากทีส่ ุดในภูมภิ าคเอเชีย ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัวถึงร้อยละ 7 ในช่วง 5 ปี ทผ่ี ่านมา ทาให้ความต้องการในการเพิม่ การ
ผลิตไฟฟ้าและพลังงานในเวียดนามมีจานวนมาก
ในปี 2559 รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าแห่งชาติฉบับที่ 7 ฉบับปรับปรุง
(PDP 7 Revised) ซึง่ มุง่ เน้นการสร้างความมันคง
่ เพิม่ ประสิทธิภาพด้านพลังงาน การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
และเปิ ดเสรีตลาดพลังงาน โดยปจั จุบนั ระบบของกิจการไฟฟ้าในประเทศเวียดนามอยู่ระหว่างการปฏิรูปเพื่อ
พัฒนาไปสู่ตลาดการซื้อขายไฟฟ้าแบบขายส่ง (Competitive Wholesale Market) ทัง้ นี้ PDP 7 Revised มี
รายละเอียดทีน่ ่าสนใจดังนี้
 เพิม่ ปริมาณไฟฟ้าในประเทศโดยเพิม่ การผลิตและการนาเข้า เพื่อรองรับการเติบโตของของ
ประเทศโดยอ้างอิง GDP growth rate ร้อยละ 7 ในช่วงปี 2559-2573
 เพิม่ การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เป็ นร้อยละ 7 ในปี 2563 (จากร้อยละ 4.5 ใน PDP 7) และ
มากกว่าร้อยละ 10 ในปี 2573 (จากร้อยละ 6 ใน PDP 7)
 เพิม่ และพัฒนาระบบสายส่งของประเทศ ให้มคี วามยืดหยุ่นมากขึน้ รวมถึงพัฒนาระบบควบคุม
อัตโนมัติ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการควบคุมและจ่ายไฟฟ้าของประเทศ
 เร่งพัฒนาระบบการจ่ายไฟฟ้าไปยังพืน้ ทีช่ นบท เพื่อให้ชาวเวียดนามเกือบทัง้ ประเทศสามารถ
เข้าถึงไฟฟ้าได้ในปี 2563
(2)
แนวโน้ มการใช้ไฟฟ้ าและประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้ า
ประเทศเวียดนามมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ที่ 34,462 เมกะวัตต์ ในปี 2561 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จาก
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดปี 2560 ที่ 30,856 เมกะวัตต์ (เพิม่ ขึน่ 3,606 เมกะวัตต์ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11)
เพื่อเพิม่ รองรับความต้องการไฟฟ้าฟ้าข้างต้น ประเทศเวียดนามจึงดาเนินการเพิม่ กาลังการผลิตไฟฟ้าอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ประเทศเวียดนามมีกาลังการผลิตไฟฟ้าทัง้ สิน้ 47,768 เมกะวัตต์ ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2560
ที่ 45,622 เมกะวัตต์ (เพิม่ ขึน่ 2,146 เมกะวัตต์ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5) ขณะทีใ่ น PDP 7 Revised ประเทศ
เวียดนาม ได้จดั ทาแผนเพิม่ กาลังการผลิตไฟฟ้าเป็ น 60,000 เมกะวัตต์ ในปี 2563 และ 129,500 เมกะวัตต์ ในปี
2573 เพือ่ รองรับการเจริญเติบโตของประเทศ โดยเฉพาะความต้องการไฟฟ้าในหมวดอุตสาหกรรม การก่อสร้าง
และการขนส่ง
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ปจั จุบนั ประเทศเวียดนามพึง่ พาพลังงานน้าและถ่านหินเป็ นหลัก โดยมีสดั ส่วนตามกาลังการผลิตไฟฟ้า
คิดเป็ นร้อยละ 40 และ 38 ตามลาดับ ตามมาด้วยโรงไฟฟ้าก๊าซและน้ ามันร้อยละ 19 ขณะทีพ่ ลังงานหมุนเวียนมี
ไม่ถงึ ร้อยละ 1 ซึง่ ใน PDP 7 Revised ประเทศเวียดนามวางแผนทีจ่ ะเพิม่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
มากกว่าร้อยละ 21 ในปี 2573 โดยมุ่งเน้นไปทีก่ ารผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงาน
ชีวมวล
(3)
นโยบายพลังงานหมุนเวียน
ภายใต้ PDP 7 Revised ประเทศเวียดนามให้ความสาคัญกับการพัฒนาพลังงานจากพลังงานหมุนเวียน
เป็ นพิเศษ เนื่องจากศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศเวียดนามมีค่อนข้างสูง ด้วย
ั ่ นออกติดชายฝงทะเล
ั่
ภูมปิ ะเทศทีอ่ ยูใ่ นบริเวณเส้นศูนย์สตู รและทางฝงตะวั
ทาให้มศี กั ยภาพในการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ 843 ล้านเมกะวัตต์-ชัวโมงต่
่
อปี และมีศกั ยภาพในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม ทีก่ าลัง
ผลิตรวมทัง้ สิน้ 21,520 เมกะวัตต์ ซึง่ ปจั จุบนั เวียดนามได้วางแผนว่าภายในปี 2573 จะสามารถพัฒนาโรงไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิตรวมที่ 12,000 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานลมกาลังการผลิตรวมที่ 6,000
เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลกาลังการผลิตรวมที่ 3,281 เมกะวัตต์
ดังนัน้ ในช่วงเวลา 2 ปี ทผ่ี ่านมา ประเทศเวียดนาม ได้ประกาศปรับอัตราค่าไฟฟ้าสาหรับพลังงาน
หมุนเวียนในแต่ละประเภท ซึง่ เป็ นอัตราค่าไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-In-Tariff (FIT) ทีจ่ ะขายไฟฟ้าให้แก่ Electricity
of Vietnam (EVN) ภายใต้สญ
ั ญาระยะยาว เพื่อลดการพึง่ พาการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิล ทัง้ นี้ ประเภทการผลิต
ไฟฟ้าและอัตราค่าไฟฟ้าทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากนักลงทุนเป็ นพิเศษมีรายละเอียดดังนี้
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2.2.6 ภาวะตลาดในประเทศศลาว
(1)
ธุรกิ จไฟฟ้ าในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว ได้กาหนดนโยบายมุ่งสู่การพัฒนาเป็ นแหล่ง
พลังงานของเอเชีย (Battery of Asia) ทีป่ ้ อนพลังงานสู่ภูมภิ าคอาเซียนและเอเชีย เช่น ประเทศไทย เวียดนาม
พม่า สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ นต้น ปจั จุบนั พลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้สว่ นใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าพลังน้ า และกว่า
80% ของพลังงานทีผ่ ลิตได้ถกู ใช้สาหรับการส่งออกให้ประเทศเพือ่ นบ้าน
ปจั จุบนั สปป. ลาว มีแหล่งผลิตไฟฟ้าจานวน 61 แห่ง มีกาลังการผลิตติดตัง้ รวมทัง้ หมดเท่ากับ 7,207
เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 37,367 กิกะวัตต์-ชัวโมง
่
ประกอบด้วย เขื่อนไฟฟ้าขนาดกลางและใหญ่
จานวน 32 แห่ง เขื่อนไฟฟ้าขนาดเล็กทีม่ กี าลังการผลิตติดตัง้ ไม่เกิน 15 เมกะวัตต์ จานวน 21 แห่ง โรงผลิต
ไฟฟ้าถ่านหินจานวน 1 แห่ง โครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทนจานวน 2 แห่ง และโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์จานวน 5 แห่ง
สาหรับการจาหน่ ายไฟฟ้าไปต่างประเทศนัน้ ปจั จุบนั สปป.ลาว เซ็นสัญญากรอบความร่วมมือ (MOU)
ในการซือ้ ขายพลังงานไฟฟ้ากับประเทศเพือ่ นบ้านต่างๆ ดังนี้
(1) ประเทศไทย : จานวน 9,000 เมกะวัตต์ ปจั จุบนั สามารถจาหน่ ายได้แล้วประมาณ 4,000 เม
กะวัตต์ และคาดว่าในปี 2563 และปี 2573 จะสามารถจาหน่ ายไฟฟ้าได้จานวน 7,000 เมกะ
วัตต์ และ 9,000 เมกะวัตต์ ตามลาดับ
(2) เวียดนาม : จานวน 5,000 MW ปจั จุบนั สามารถจาหน่ายได้แล้วกว่า 300 เมกะวัตต์ และคาดว่า
ในปี 2563 และปี 2573 จะสามารถจาหน่ ายได้จานวน 1,000 เมกะวัตต์ และ 5,000 เมกะวัตต์
ตามลาดับ
(3) มาเลเซีย : ปจั จุบนั สามารถจาหน่ ายได้จานวน 100 เมกะวัตต์ และคาดว่า ในปี 2563 จะ
สามารถจาหน่ายได้จานวน 300 เมกะวัตต์ ผ่านสายนาส่งในประเทศไทย
(4) กัมพูชา : ปจั จุบนั สามารถจาหน่ ายได้จานวน 10 เมกะวัตต์ และคาดว่าในปี 2563 จะสามารถ
จาหน่ายได้จานวน 200 เมกะวัตต์
(5) พม่า : ปจั จุบนั สามารถจาหน่ายได้กว่า 5 เมกะวัตต์ และคาดว่าในปี 2563 จะสามารถจาหน่ าย
ได้จานวน 100 เมกะวัตต์
จากศักยภาพแหล่งผลิตไฟฟ้าใน สปป.ลาว โดยเฉพาะด้านเขือ่ นไฟฟ้าพลังน้ าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า มี
การประมาณการว่า สปป. ลาว สามารถใช้ประโยชน์ จากความเหมาะสมของสภาพภูมปิ ระเทศ ในการผลิต
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พลังงานไฟฟ้าพลังน้ าจากการสร้างเขือ่ นได้มากกว่า 30,000 เมกะวัตต์ รวมทัง้ รัฐบาลได้ดาเนินนโยบายดึงดูด
การลงทุนจากต่างประเทศทาให้มนี กั ธุรกิจเข้ามาลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า (IPP) และมีการลงทุนในรูปแบบการมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชนทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศเพิม่ ขึน้ ด้วย
(2)

แนวโน้ มการใช้ไฟฟ้ าและประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้ า

จากบทรายงาน “การคาดคะเนความต้องการและการสนองพลังงานไฟฟ้าของ สปป.ลาว ปี 2559-2573”
ทีไ่ ด้จดั ทาขึน้ เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ปี 2559 โดยกรมนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ ร่วมกับ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos, EdL) ซึ่งได้ทาการศึกษาและพิจารณาจากการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคม การเพิม่ ขึน้ ของประชากร และการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลในประเทศ
สปป.ลาว
จากรายงานผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความต้องการกาลังไฟฟ้าสูงสุดทัวประเทศ
่
ตัง้ แต่ปี 2559 ถึงปี
2573 มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ มีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ในแต่ละปี ประมาณ 12% หรือเท่ากับ
322 เมกะวัตต์ ต่อปี และมีความต้องการเพิม่ ขึน้ ในช่วงปี 2559-2563 เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ประมาณ 20% หรือเท่ากับ
343 เมกะวัตต์ ต่อปี ในปี 2563 ความต้องการกาลังไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 2,723 เมกะวัตต์ และจนถึงปี 2573 การ
คาดคะเนความต้องการไฟฟ้าทัง้ ประเทศ จะเพิม่ ขึน้ ถึง 5,892 เมกะวัตต์ ดังแสดงการคาดคะเนความต้องการ
ไฟฟ้าทัง้ ประเทศ สปป.ลาว ในตารางต่อไปนี้

(3)

นโยบายพลังงานหมุนเวียน

การพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าใน สปป.ลาว ในอดีตทีผ่ า่ นมามีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับ
ความต้องการใช้ภายในประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ แบบก้าวกระโดดและการส่งขายพลังงานให้กบั ประเทศเพื่อนบ้านด้วย
นอกจากนี้รฐั บาล สปป.ลาว ยังสนับสนุ นและส่งเสริมให้เอกชนลงทุนด้านพลังงาน ซึง่ เห็นได้จากสถิตกิ าลังการ
ผลิตจากโรงไฟฟ้าทัง้ หมดทัวประเทศในปี
่
2553 มีขนาด 2,547 เมกะวัตต์ เป็ น 5,806 เมกะวัตต์ ในปี 2559
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จากแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของ สปป.ลาว ในปี 2559 – 2568 รัฐบาล สปป.ลาว ยังคงส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะจากพลังงานน้าเป็ นหลัก และมีการเสริมระบบไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภทอื่น เพื่อเพิม่
ความมันคงของระบบให้
่
มากขึน้
อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาล สปป.ลาว ได้กาหนดนโยบายเพิม่ สัดส่วนพลังงานทดแทน (เช่น พลังงานลม
พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล เป็ นต้น) ประมาณ 30% ของพลังงานไฟฟ้าทัง้ หมดทีผ่ ลิตได้ในประเทศ
และได้กาหนดยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทน ช่วงปี 2554 – 2568 โดยสถาบันส่งเสริมพลังงานทดแทน
กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ ไว้ดงั นี้
 ปรับปรุงข้อกาหนดทางด้านกฎหมาย
 ศึกษาและพัฒนารูปแบบทีเ่ หมาะสม
 ศึกษาและประเมินเกีย่ วกับตลาดซือ้ ขายและแหล่งผลิตพลังงาน
 ส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดา้ นพลังงานทดแทน
 กาหนดกรอบและขอบเขตทีช่ ดั เจนและรูปแบบการแข่งขัน
 สนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเต็มรูปแบบ
 เพิม่ การแข่งขันและลดการพึง่ พาจากนโยบายภาครัฐ
 ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ทค่ี มุ้ ค่าเชิงเศรษฐกิจ
 ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบด้วยความเสมอภาค
2.3 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
2.3.1 การจัดหาที่ ดิน
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าทีต่ งั ้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มบริษทั เช่าทีด่ นิ และซื้อทีด่ นิ จากผูพ้ ฒ
ั นาและ
ผูจ้ ดั การนิคมอุตสาหกรรม โดยปกติแล้วสัญญาเช่าเหล่านี้จะมีอายุ 25 - 30 ปี
2.3.2 การเลือกผู้รบั เหมา EPC
กลุ่มบริษทั มีหลักเกณฑ์ภายในสาหรับการจัดหาจัดจ้างผูร้ บั เหมา EPC ทีช่ ดั เจน โดยในช่วงแรกของแต่
ละโครงการ ฝ่ายการวางแผนด้านเทคโนโลยีของกลุ่มบริษทั จะประเมินเทคโนโลยีสาหรับเครื่องจักรหลักของ
โครงการโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น เครื่องจักรกังหันพลังงานก๊าซธรรมชาติ และเลือกเทคโนโลยีทก่ี ลุ่มบริษทั
คิดว่ามีความเหมาะสมกับการใช้งานทีส่ ุด โดยคานึงถึงกาลังการผลิต ประสิทธิภาพ ราคา อายุการใช้งาน และ
การบารุงรักษา ความเห็นของฝ่ายการวางแผนด้านเทคโนโลยีจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการจัดการของบริษัท
(Management Committee) ซึง่ ประกอบไปด้วยผูบ้ ริหารฝา่ ยต่างๆ เพื่ออนุ มตั ิ หลังจากนัน้ ฝา่ ยการพาณิชย์ของ
กลุ่มบริษทั (Commercial Department) จะจัดทาขอบเขตการจ้าง (Terms of Reference) (ซึง่ ประกอบไปด้วย
ข้อเท็จจริงเบือ้ งต้น ลักษณะเทคโนโลยีของโครงการโรงไฟฟ้าทีก่ ลุ่มบริษทั เลือกใช้ ขอบเขตของงาน คุณสมบัติ
ของผูร้ บั เหมา EPC ข้อเสนอ ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ และรายละเอียดของสัญญา เป็ นต้น)
2.3.3 การจัดหาวัตถุดิบในการผลิ ตไฟฟ้ า
(1)
ก๊าซธรรมชาติ
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วัตถุดิบหลักสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของกลุ่มบริษัท คือก๊าซธรรมชาติ ซึ่งกลุ่ม
บริษทั ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอน้า
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของกลุ่มบริษทั ทัง้ หมดทีด่ าเนินการอยู่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ น
เชือ้ เพลิงหลัก
กลุ่มบริษทั ได้เข้าทาสัญญาจัดหาก๊าซจานวน 15 ฉบับกับ ปตท. สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนร่วมของกลุ่มบริษทั ทีก่ าลังดาเนินการและอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้าง อีกทัง้ กลุ่มบริษทั ยังมีบนั ทึกความเข้าใจ
จานวน 2 ฉบับกับ ปตท. สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของกลุ่มบริษทั ที่ได้ทาสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าและอยูร่ ะหว่างการพัฒนา ซึง่ ได้แก่ BGPR1 และ BGPR2
สัญญาจัดหาก๊าซแต่ละฉบับทีก่ ลุ่ม บริษทั ทากับ ปตท. เป็ นไปตามแบบสัญญาจัดหาก๊าซมาตรฐานของ
ปตท. ทีท่ ากับ SPP ยกเว้นสัญญาจัดหาก๊าซสาหรับ BPLC2 ซึ่งใช้สญ
ั ญาแบบมาตรฐานทีท่ ากับผูผ้ ลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม ข้อกาหนดต่างๆ ในสัญญา 2 ประเภทนี้ รวมทัง้ ข้อกาหนดในด้านราคามีความแตกต่างกัน
โดยทัวไปราคาก๊
่
าซสาหรับ SPP จะต่ากว่าราคาก๊าซสาหรับผูผ้ ลิตในภาคอุตสาหกรรม จนถึงปจั จุบนั กลุ่มบริษทั
ยังไม่เคยประสบปญั หาในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. อย่างมีนยั สาคัญ
(2)
น้าดิ บและสาธารณูปโภคอื่นๆ
ในการผลิตไฟฟ้ากลุ่มบริษทั จาเป็ นต้องใช้น้ าดิบในปริมาณมากเพื่อลดอุณหภูมขิ องเครื่องจักรทีใ่ ช้ใน
การผลิต โดยกลุ่มบริษทั มีคสู่ ญ
ั ญาในการจัดหาน้าดิบแตกต่างกันตามแต่ละพืน้ ที่ ดังต่อไปนี้
(2.1) นิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ตี้ ชลบุรี และนิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ตี้ ระยอง
บริษทั อมตะ วอเตอร์ จากัด ("อมตะ วอเตอร์") ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ อมตะ คอร์ปอเรชัน เป็ นผูจ้ ดั หา
น้ า ดิบ น้ า เพื่อการบริโ ภค และระบบการบ าบัด น้ า เสีย พื้น ฐานที่โ ครงการโรงไฟฟ้ า ของกลุ่ ม บริษัท ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมสองแห่งนี้จาเป็ นต้องใช้ โดยกลุ่มบริษทั ชาระค่าบริการสาหรับการจัดหาน้ าและการบริการบาบัดน้ า
เสียโดยใช้สตู รคานวณทีก่ าหนดไว้ในสัญญาบริการการจัดหาน้าและบาบัดน้าเสียแต่ละสัญญา
ทัง้ นี้ อมตะ วอเตอร์ จัดหาน้ าดิบจาก บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพ ยากรน้ า ภาคตะวันออก จ ากัด
(มหาชน) ("บมจ. อีสท์วอเตอร์") ซึง่ ส่งน้ าดิบไปยังโรงผลิตน้ าของอมตะ วอเตอร์ โดยตรง เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
น้ าก่อนทีจ่ ะแจกจ่ายไปยังโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั โดย อมตะ วอเตอร์ ยังมีแหล่งเก็บน้ าสารองขนาด
ใหญ่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี
(2.2) นิ คมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกากับดูแลของกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็ นเจ้าของและผูบ้ ริหารงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดหาน้า และ
บริการบาบัดน้าเสียให้กบั โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยกลุ่มบริษทั ชาระ
ค่าบริการให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมสาหรับบริการการจัดส่งน้ าและการบาบัดน้ าเสียโดยคานวณตามสูตรที่
กาหนดในสัญญาบริการการจัดหาน้าและบาบัดน้าเสีย สาหรับนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง น้าดิบดังกล่าวมาจาก
อ่างเก็บน้าหนองค้อ จังหวัดชลบุร ี
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(2.3) สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
บริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จากัด เป็ นผูจ้ ดั การในด้านทรัพยากรน้ า การจัดส่งน้ า และการบาบัด
น้ าเสียในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งรวมถึงน้ าดิบ น้ าเพื่อการบริโภค และระบบการบาบัดน้ าเสีย โดยกลุ่ม
บริษัท ช าระค่าบริการให้แก่สวนอุตสาหกรรมบางกะดีสาหรับบริการการจัดส่งน้ าและการบ าบัดน้ าเสีย โดย
คานวณตามสูตรทีก่ าหนดไว้ในสัญญาบริการการจัดหาน้ าและบาบัดน้ าเสีย ในปจั จุบนั การประปานครหลวง
(“กปน.”) เป็ นผูจ้ ดั ส่งน้าดิบให้แก่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยน้าดิบจากคลองของกปน. จะถูกสูบไปยังโรงกรอง
น้าเพือ่ การผลิตน้าไปใช้ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
(2.4) นิ คมอุตสาหกรรมดับบลิ วเอชเอ ชลบุรี 1
ดับบลิว เอชเอ ชลบุร ี 1เป็ นผู้จดั การในด้านทรัพยากรน้ า การจัดส่งน้ า และการบ าบัด น้ า เสีย ในนิคม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1 ซึ่งรวมถึง น้ าดิบ น้ าเพื่อการบริโภค และการบาบัดน้ าเสีย โดยกลุ่ม บริษทั
ชาระค่าบริการให้แก่ดบั บลิวเอชเอ ชลบุร ี 1 สาหรับบริการการจัดส่งน้าและการบาบัดน้ าเสียโดยคานวณตามสูตร
ทีก่ าหนดในสัญญาบริการการจัดหาน้าและบาบัดน้ าเสีย ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1 นี้ น้ าดิบจะ
ถูกส่งตรงไปยังโรงผลิตน้าเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพน้าก่อนทีจ่ ะแจกจ่ายไปยังโรงงานต่างๆ นอกจากนี้ ดับบลิวเอชเอ
ชลบุร ี 1 ยังมีอา่ งเก็บน้าหนองปลาไหล ซึง่ เป็ นอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ตงั ้ อยูใ่ กล้กบั นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ชลบุร ี 1 อีกด้วย
(2.5) นิ คมอุตสาหกรรมดับบลิ วเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ระยอง
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ิต้สี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสาธารณู ปโภค โดย
ให้บริการจัดหาและจาหน่ ายน้ าดิบ ผลิตและจาหน่ ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ าเสีย ในนิคม
อุต สาหกรรมดับ บลิว เอชเอ ตะวัน ออก (มาบตาพุด ) ระยอง โดยกลุ่ ม บริษัท ช าระค่า บริการให้แ ก่การนิ คม
อุตสาหกรรมสาหรับบริการการจัดส่งน้ าและการบาบัดน้ าเสียโดยคานวณตามสูตรทีก่ าหนดในสัญญาบริการการ
จัดหาน้าและบาบัดน้าเสีย สาหรับนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ระยอง
ทัง้ นี้ บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ้สี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) จัดหาน้ าดิบจาก บริษทั จัดการ
และพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) ("บมจ. อีสท์วอเตอร์") ซึง่ ส่งน้ าดิบไปยังโรงผลิตน้ าของ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ิต้สี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) โดยตรง เพื่อปรับ ปรุงคุณภาพน้ าก่อนที่จ ะ
แจกจ่ายไปยังโครงการโรงไฟฟ้า น้าดิบดังกล่าวมาจากอ่างเก็บน้ าดอกกรายเป็ นหลักและยังสามารถผันน้ าดิบมา
จากอ่างเก็บน้าหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้าประแสร์ได้ดว้ ย
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3.

ปัจจัยความเสี่ยง

3.1

ลักษณะพิ เศษและความเสี่ยงของหุ้นกู้

(1)

ลักษณะพิ เศษของหุ้นกู้

หุน้ กูท้ อ่ี อกและเสนอขายในครัง้ นี้เป็ นหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทม่ี ลี กั ษณะคล้ายทุน ชาระคืนเงินต้นเพียงครัง้ เดียว
เมื่อเลิกบริษทั หรือเมื่อผูอ้ อกหุน้ กูใ้ ช้สทิ ธิไถ่ถอนหุน้ กู้ ทัง้ นี้ ผูอ้ อกหุน้ กูม้ สี ทิ ธิเลื่อนการชาระดอกเบี้ยพร้อมกับ
สะสมดอกเบีย้ จ่ายไปชาระในวันใด ๆ ก็ได้ให้แก่ผถู้ อื หุน้ กูโ้ ดยไม่จากัดระยะเวลาและจานวนครัง้ ตามดุลยพินิจ
ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ต่เพียงผูเ้ ดียว โดยเป็ นหุน้ กูช้ นิดระบุช่อื ผูถ้ อื ไม่มปี ระกัน ไม่แปลงสภาพ มีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
และผูอ้ อกหุน้ กู้มสี ทิ ธิไถ่ถอนหุน้ กู้ก่อนครบกาหนด ทัง้ นี้ ผูถ้ ือหุ้นกู้ไม่มสี ทิ ธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกูไ้ ถ่ถอนหุ้นกู้
ดังกล่าวก่อนมีการเลิกบริษทั เว้นแต่มเี หตุผดิ นัดตามทีร่ ะบุในข้อกาหนดสิทธิสาหรับหุน้ กูเ้ กิดขึน้ และได้มกี าร
ดาเนินการตามเงือ่ นไขและระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิแล้ว โดยเหตุการณ์ทถ่ี อื เป็ นเหตุผดิ นัดตาม
ข้อกาหนดสิทธิมดี งั ต่อไปนี้
(ก)

ผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ม่ชาระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจานวนอื่นใดในวันถึงกาหนดชาระ
ตามเงือ่ นไขในข้อกาหนดสิทธิ เว้นแต่ความล่าช้าอันเกิดจากการส่งมอบเช็คหรือการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หุน้ กูซ้ ง่ึ พิสูจน์ ได้ว่าผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ด้ชาระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย
ภายในกาหนดชาระแล้ว หรือเกิดเหตุสดุ วิสยั หรือเหตุใด ๆ ทีผ่ อู้ อกหุน้ กูไ้ ม่สามารถควบคุมได้
เช่น ความล่าช้าของการส่งไปรษณีย์ หรือความผิดพลาดของระบบการชาระเงิน เป็ นต้น และ
ความล่าช้าหรือความผิดพลาดดังกล่าวยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 5 (ห้า) วันทา
การนับจากวันถึงกาหนดชาระนัน้

(ข)

ผูอ้ อกหุน้ กูม้ กี ารชาระบัญชีเพือ่ เลิกบริษทั

ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี อู้ อกหุน้ กูถ้ ูกศาลมีคาสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย คาสังให้
่
ฟื้ นฟูกจิ การตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ กูไ้ ม่ส ามารถเรียกให้หนุ้ กูท้ งั ้ หมดถึงกาหนดชาระโดยพลันได้ อย่างไรก็ตาม
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ กูม้ หี น้าทีต่ ามกฎหมายทีจ่ ะต้องยื่นขอรับชาระหนี้แม้ว่าหนี้ภายใต้หนุ้ กูจ้ ะยัง
ไม่ถงึ กาหนดชาระก็ตาม โดยจะต้องดาเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาและภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขที่
กฎหมายว่าด้วยล้มละลายกาหนด
นอกจากนี้ หุน้ กูท้ อ่ี อกและเสนอขายในครัง้ นี้ยงั เป็ นตราสารหนี้ทม่ี คี วามซับซ้อน และผูล้ งทุนมีความ
เสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้รบั ชาระดอกเบีย้ หรือได้รบั ชาระดอกเบีย้ ล่าช้า
(โปรดพิจารณาข้อกาหนดและเงือ่ นไขของข้อกาหนดสิทธิและรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับหุน้ กูต้ ามที่
ปรากฏในร่างข้อกาหนดสิทธิตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบ 1 และส่วนที่ 4 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายตราสาร
หนี้ของเอกสารฉบับนี้)
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(2)

ความเสี่ยงที่ สาคัญของหุ้นกู้

(2.1)

หุ้นกู้นี้เป็ นหุ้นกู้ที่ไม่มีกาหนดอายุ จึงมี ความเป็ นไปได้ที่ผ้ถู ื อหุ้นกู้อาจจะไม่ได้รบั คืนเงิ นต้ น
ระหว่างที่ ถือหุ้นกู้นัน้ และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิ บงั คับให้ผ้อู อกหุ้นกู้ต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ในเวลาใด ๆ

หุ้นกู้น้ีไม่มกี าหนดอายุ โดยจะไถ่ถอนเลิกบริษัท (เว้นแต่มเี หตุผดิ นัดตามที่ระบุในข้อกาหนดสิทธิ
สาหรับหุน้ กูเ้ กิดขึน้ และได้มกี ารดาเนินการตามเงือ่ นไขและระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิแล้ว) และผู้
ถือหุน้ กูไ้ ม่มสี ทิ ธิบงั คับให้ผอู้ อกหุน้ กูต้ อ้ งไถ่ถอนหุน้ กูใ้ นเวลาใด ๆ (เว้นแต่ในกรณีทผ่ี อู้ อกหุน้ กูเ้ ลือกใช้ส ิ ทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ หรือผู้ออกหุ้นกู้มไิ ด้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขของ
ข้อกาหนดสิทธิ) ดังนัน้ หากผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ม่ได้ไถ่ถอนหุน้ กู้ และผูถ้ อื หุน้ กูเ้ องก็ไม่ตอ้ งการถือหุน้ กูอ้ กี ต่อไป ผูถ้ อื
หุน้ กูจ้ ะทาได้เพียงการขายหุน้ กูอ้ อกไปเท่านัน้ ซึ่งผูถ้ อื หุน้ กูอ้ าจไม่สามารถขายหุน้ กูอ้ อกไปในราคาทีเ่ ท่ากับ
หรือสูงกว่าราคาทีผ่ ถู้ อื หุน้ กูไ้ ด้ชาระไปสาหรับการได้มาซึง่ หุน้ กูไ้ ด้ หรืออาจไม่สามารถขายหุน้ กูอ้ อกไปได้หาก
สภาพคล่องในการซือ้ ขายหุน้ กูม้ ตี ่า
(2.2)

ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่ได้รบั ชาระดอกเบีย้ และดอกเบีย้ ค้างชาระในวันชาระดอกเบีย้

ผูถ้ อื หุน้ กูอ้ าจไม่ได้รบั ชาระดอกเบีย้ และดอกเบี้ยค้างชาระในวันชาระดอกเบี้ยทุกครัง้ เนื่องจากผูอ้ อก
หุน้ กูม้ สี ทิ ธิและดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวทีจ่ ะเลื่อนการชาระดอกเบี้ยให้แก่ผถู้ อื หุน้ กู้ โดยผูอ้ อกหุน้ กูส้ ามารถ
เลื่อนการชาระดอกเบี้ย และดอกเบี้ยค้างชาระได้โดยไม่จากัดจานวนครัง้ โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ ทัง้ นี้ การเลื่อนชาระดอกเบี้ยไม่ถอื เป็ นเหตุผดิ นัดตามข้อกาหนดสิทธิ (หากผูอ้ อกหุน้ กูป้ ฏิบตั ิ
ตามเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องของการเลื่อนการชาระดอกเบี้ย) และผูถ้ ื อหุน้ กูไ้ ม่มสี ทิ ธิได้รบั ดอกเบี้ยบนดอกเบี้ยค้าง
ชาระ ดังนัน้ การเลื่อนชาระดอกเบี้ยจึงมีผลให้ผถู้ อื หุน้ กูไ้ ด้รบั ผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงต่ ากว่าดอกเบี้ยของหุน้ กูท้ ่ี
ระบุในข้อกาหนดสิทธิ อนึ่ง การเลื่อนการชาระดอกเบี้ย และดอกเบี้ยค้างชาระบนหุน้ กูอ้ าจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อราคาตลาดของหุน้ กู้ และอาจทาให้ราคาตลาดของหุน้ กูน้ นั ้ ผันผวนมากกว่าหุน้ กูอ้ ่นื ๆ ทีผ่ อู้ อกหุน้ กูไ้ ม่ม ี
สิทธิและดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวทีจ่ ะเลื่อนการชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถอื หุน้ กู้ และราคาตลาดของหุน้ กูอ้ าจมี
ความอ่อนไหวมากขึน้ ต่อสถานะทางการเงินของผูอ้ อกหุน้ กู้
ทัง้ นี้ โปรดพิจารณาตัวอย่างอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง (Internal Rate of Return หรือ IRR) สาหรับ
กรณีทผ่ี อู้ อกหุน้ กูใ้ ช้สทิ ธิตาม ข้อ 7.4 ของข้อกาหนดสิทธิทจ่ี ะเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยทุกงวดและใช้สทิ ธิตามข้อ
9 ของข้อกาหนดสิทธิในการไถ่ถอนหุน้ กูก้ อ่ นครบกาหนด โดยจ่ายชาระดอกเบีย้ เพียงครัง้ เดียวเมื่อไถ่ถอนหุน้ กู้
ตามทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อ "อัตราดอกเบีย้ " ในส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร (Factsheet)
(2.3)

ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ วันครบกาหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ หรือภายหลังจากนัน้
หรือเมื่อเหตุการณ์ ตามที่ ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ เกิ ดขึน้

ตามเงือ่ นไขของข้อกาหนดสิทธิ ผูอ้ อกหุน้ กูม้ สี ทิ ธิไถ่ถอนหุน้ กูท้ งั ้ หมด โดยไถ่ถอนหุน้ กูท้ ร่ี าคาเท่ากับ
เงินต้นตามหุน้ กูท้ งั ้ จานวน และผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะต้องชาระดอกเบีย้ ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ซึง่ ผูอ้ อกหุน้ กูม้ หี น้าทีต่ อ้ งชาระแต่
ยังมิได้ชาระให้แก่ผถู้ อื หุน้ กู้ (ซึง่ รวมถึงดอกเบี้ยค้างชาระ (ถ้ามี)) ณ วันครบกาหนด 5 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
หรือวันชาระดอกเบีย้ หุน้ กูแ้ ต่ละครัง้ ภายหลังจากนัน้ หรือเมือ่ เกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ขน้ึ
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(ก)
หากผู้ออกหุ้น กู้ไ ด้พ ิสูจ น์ จ นเป็ น ที่พ อใจแก่ผู้แ ทนผู้ถือหุ้น กู้ว่ า ผู้ออกหุ้น กู้ไม่หรือจะไม่ส ามารถน า
ดอกเบีย้ ทีช่ าระให้แก่ผถู้ อื หุน้ กูม้ าหักเป็ นค่าใช้จ่ายเพือ่ ประโยชน์ในการคานวณภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในประเทศ
ไทยของผู้อ อกหุ้น กู้ไ ด้ท ัง้ จ านวน ณ วัน ออกหุ้น กู้ห รือ ภายหลัง จากวัน ออกหุ้น กู้ ซึ่ง มีส าเหตุ ม าจากการ
เปลีย่ นแปลงในกฎหมายไทย (หรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง) หน่วยงานทางการเมือง หรือหน่วยงานทีม่ อี านาจใน
การจัดเก็บภาษีทเ่ี กีย่ วข้อง หรือมีสาเหตุมาจากการเปลีย่ นแปลงในการตีความ หรือการบังคับใช้กฎหมาย กฎ
หรือระเบียบ โดยหน่ วยงานทีม่ อี านาจในการออกกฎหมาย ศาล หน่ วยงานรัฐ หรือหน่ วยงานกากับดูแลใด ๆ
(ซึง่ รวมถึงการประกาศใช้กฎหมาย หรือการเผยแพร่คาพิพากษา หรือคาตัดสินของหน่วยงานกากับดูแล)
(ข)
หากผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ด้พสิ ูจน์จนเป็ นทีพ่ อใจแก่ผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กูว้ ่าได้มกี ารเปลีย่ นแปลงในวิธกี ารจัดอันดับ
ของหุน้ กู้หรือการตีความในวิธกี ารจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ ทาให้ผู้ออกหุน้ กู้
สามารถนับหุน้ กูท้ อ่ี อกนี้เป็ นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ด้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุน้ กู้
หรือไม่สามารถนับหุน้ กูท้ อ่ี อกนี้เป็ นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ด้เลยไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใด ๆ
(ค)
หากผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ด้พสิ จู น์จนเป็ นทีพ่ อใจแก่ผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กูว้ ่าได้มกี ารเปลีย่ นแปลงในหลักการบัญชีทผ่ี ู้
ออกหุน้ กูต้ ้องปฏิบตั ติ ามหรือการตีความหลักการบัญชีโดยหน่ วยงานทีม่ หี น้าทีก่ าหนดมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน เช่น สภาวิชาชีพบัญชี ทาให้ผอู้ อกหุน้ กูส้ ามารถนับหุน้ กูท้ อ่ี อกนี้เป็ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ด้
น้อยลงกว่า ณ วันออกหุน้ กู้ หรือไม่สามารถนับหุน้ กูท้ อ่ี อกนี้เป็ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ด้เลยไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใด ๆ
หากผูอ้ อกหุน้ กูใ้ ช้สทิ ธิไถ่ถอนหุน้ กูเ้ มือ่ เกิดเหตุการณ์ตามทีก่ าหนดข้างต้น จะส่งผลให้ผถู้ อื หุน้ กูต้ อ้ งรับ
ความเสีย่ งในการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) ผูถ้ อื หุน้ กูอ้ าจไม่สามารถนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการไถ่ถอนหุน้ กู้
ก่อนครบกาหนดนัน้ ไปลงทุนต่อในตราสารอืน่ ๆ ทีใ่ ห้ผลตอบแทนทีเ่ ท่ากับหรือดีกว่าหุน้ กูไ้ ด้
(2.4)

หุ้นกู้เป็ นหุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รบั ชาระหนี้ หลังเจ้าหนี้ อื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้

ตามเงื่อนไขของข้อกาหนดสิทธิ หุน้ กูเ้ ป็ นหุน้ กูป้ ระเภทด้อยสิทธิ โดยจะเป็ นการด้อยสิทธิในเรื่องการ
ได้รบั ชาระหนี้ตามหุน้ กูต้ ่อเจ้าหนี้บุรมิ สิทธิและเจ้าหนี้สามัญของผูอ้ อกหุน้ กู้ ซึง่ สิทธิของผูถ้ อื หุน้ กูน้ ้ีจะเท่าเทียม
กับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิของผูอ้ อกหุน้ กู้ แต่จะมีสทิ ธิก่อนหน้าผูถ้ อื หุน้ สามัญของผูอ้ อกหุน้ กูเ้ มื่อเกิ ดกรณี
ดังต่อไปนี้
(ก)

ผูอ้ อกหุน้ กูถ้ ูกศาลมีคาสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย คาสังให้
่ ฟ้ื นฟูกจิ การ
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือถูกศาลพิพากษาให้ลม้ ละลายตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ

(ข)

ผูอ้ อกหุน้ กูม้ กี ารชาระบัญชีเพือ่ การเลิกบริษทั ของผูอ้ อกหุน้ กู้
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(2.5)

หุ้นกู้ไม่ได้มีข้อจากัดในการก่อหนี้ สิน และเหตุผิดนัดตามหุ้นกู้นี้ไม่รวมถึงเงื่อนไขการผิ ดนัด
ไขว้ (cross-default) หรือกรณี การถูกศาลมีคาสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลมีคาสังให้
่
ฟื้ นฟูกิจการ หรือถูกศาลพิ พากษาให้ล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายของผู้ออกหุ้นกู้

เนื่องจากหุ้นกู้น้ีเป็ นหุ้นกูท้ ่ไี ม่มกี าหนดอายุ (Perpetual Bonds) ข้อกาหนดสิทธิของหุน้ กู้น้ีไม่ม ี
ข้อจากัดห้ามผูอ้ อกหุน้ กูก้ อ่ หนี้สนิ ใด ๆ หรือข้อจากัดเรื่องการดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินของผูอ้ อกหุน้ กู้
และเหตุผดิ นัดตามข้อกาหนดสิทธิของหุน้ กูน้ ้ีไม่รวมถึงเงือ่ นไขการผิดนัดชาระหนี้หรือผิดสัญญากับเจ้าหนี้ราย
อื่นใด (หรือทีเ่ รียกกันโดยทัวไปว่
่ า "การผิดนัดไขว้ (cross-default)") ของผูอ้ อกหุน้ กู้ ซึง่ ไม่เหมือนหุน้ กูท้ วไป
ั่
ดังนัน้ ผูอ้ อกหุน้ กูส้ ามารถก่อหนี้สนิ อื่น ๆ เพิม่ เติมนอกเหนือจากหนี้ภายใต้หนุ้ กู้ และหนี้สนิ อื่น ๆ ได้ ไม่ว่าใน
เวลาใด ๆ และเหตุผดิ นัดภายใต้หนุ้ กูน้ ้ีมจี ากัด กล่าวคือ เฉพาะกรณีการไม่ชาระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย
หรือเงินจานวนอื่นใดในวันถึงกาหนดชาระตามเงือ่ นไขในข้อกาหนดสิทธิ หรือมีการชาระบัญชีเพื่อเลิกบริษทั
ของผูอ้ อกหุน้ กู้ ดังนัน้ หากผูอ้ อกหุน้ กูผ้ ดิ ข้อกาหนดห้ามก่อหนี้สนิ ใด ๆ หรือข้อจากัดเรื่องการดารงอัตราส่วน
หนี้สนิ ทางการเงินของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นหุน้ กูอ้ น่ื ๆ หรือสัญญาทางการเงินอืน่ ของผูอ้ อกหุน้ กู้ หรือหากผูอ้ อกหุน้ กูม้ ี
การผิดนัดไขว้ (cross-default) การผิดนัดในหุน้ กูอ้ ่นื ๆ สัญญาทางการเงินอื่น หรือเจ้าหนี้รายอื่นใดของผูอ้ อก
หุน้ กู้ หรือหากผูอ้ อกหุน้ กูถ้ ูกศาลมีคาสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลมีคาสังให้
่ ฟ้ื นฟูกจิ การ หรือถูกศาล
พิพากษาให้ลม้ ละลายตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เหตุการณ์ดงั กล่าวจะไม่มผี ลทาให้ผอู้ อกหุน้ กูต้ อ้ งตกเป็ น
ผูผ้ ดิ นัดภายใต้หนุ้ กูน้ ้ี และผูถ้ อื หุน้ กูไ้ ม่มสี ทิ ธิเรียกให้ผอู้ อกหุน้ กูต้ อ้ งชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หนุ้ กูน้ ้ี
เพราะเหตุดงั กล่าว และหากผูอ้ อกหุน้ กูต้ อ้ งชาระคืนเงินให้แก่เจ้าหนี้ดงั กล่าวทีส่ ามารถเรียกให้ชาระคืนหนี้ก่อน
กาหนดได้ ในขณะทีผ่ อู้ อกหุน้ กูอ้ าจขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผูถ้ อื หุน้ กูอ้ าจมีความเสีย่ งในเรื่องการไม่ได้รบั
ชาระดอกเบีย้ (หากกาหนดการชาระดอกเบีย้ ไม่ได้รบั การเลื่อนออกไป)
(3)

ความเสี่ยงทัวไปของตราสาร
่

(3.1)

ความเสี่ยงด้านเครดิ ต (Credit Risk)

ผูถ้ อื หุน้ กูม้ คี วามเสีย่ งทีอ่ าจจะไม่ได้รบั ชาระดอกเบีย้ หรือเงินต้น ในกรณีทธ่ี ุรกิจและผลการดาเนินงาน
ของผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ม่เป็ นไปตามทีค่ าดหมาย หรือทรัพย์สนิ ของผูอ้ อกหุน้ กูม้ ไี ม่เพียงพอต่อการชาระหนี้ ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ของผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ากข้อมูลที่
ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน ในการประเมินความเสีย่ งด้านเครดิตของผูอ้ อกหุน้ กู้ ผูล้ งทุนสามารถดูการจัดอันดับ
ความน่าเชือ่ ถือ ทีจ่ ดั ทาโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้าการจัดอันดับ
ความน่าเชือ่ ถือของหุน้ กูต้ ่า แสดงว่าความเสีย่ งด้านเครดิตของหุน้ กูห้ รือผูอ้ อกหุน้ กูส้ งู ผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุน
ได้รบั ควรจะสูงด้วยเพือ่ ชดเชยความเสีย่ งทีส่ งู ของหุน้ กูด้ งั กล่าว ผูล้ งทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษทั ผู้
ออกหุน้ กูร้ วมถึงการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ ได้จากเว็บไซต์สานักงาน ก.ล.ต.
สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3.2)

ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)
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ราคาตลาดของหุน้ กูน้ นั ้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับ
อัตราดอกเบีย้ ในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอัตราเงินเฟ้อ
อายุของหุน้ กู้ หรืออุปสงค์สว่ นเกินหรือส่วนขาดของหุน้ กู้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ กูอ้ าจได้รบั ผลกระทบจากความผัน
ผวนของราคาหุน้ กู้ ในกรณีทม่ี กี ารซือ้ ขายตราสารก่อนครบกาหนดไถ่ถอน
(3.3)

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ผูถ้ อื หุน้ กูอ้ าจไม่สามารถขายหุน้ กูใ้ นตลาดรองก่อนครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูไ้ ด้ทนั ทีในราคาทีต่ นเอง
ต้องการ เนื่องจากการซือ้ ขายเปลีย่ นมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทัง้ นี้ ผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ม่ได้นาหุน้ กูไ้ ป
ซือ้ ขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) อย่างไรก็ตาม ผูถ้ อื หุน้ กูส้ ามารถซือ้ ขายหุน้ กูใ้ นตลาดรองได้กบั ผูค้ า้ ตราสาร
หนี้

3.2

ความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสาคัญในการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ด้วยเล็งเห็นถึงการบริหารจัดการความเสีย่ งเป็ นเครือ่ งมือและแนวทางในการบริหารจัดการการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตลอดจนใช้เป็ นเครื่องมือ
ในการป้องกันความสูญเสียต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต
บริษัทได้จดั ให้มกี ารบริหารจัดการความเสี่ยงทัวทั
่ ง้ องค์กรตามกรอบ COSO Enterprise Risk
Management เพื่อใช้เป็ นแนวทางการบริหารความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดาเนินงานของ
บริษทั ซึง่ กาหนดให้มกี ารประเมินและบริหารจัดการความเสีย่ งทัง้ ในระดับองค์กร (Corporate Risk) ระดับกลุ่ม
ธุรกิจ (Business Unit Risk) และระดับปฏิบตั งิ าน (Functional Risk) โดยให้มกี ารบริหารจัดการความเสีย่ งที่
ครอบคุมการดาเนินงานในด้านต่างๆ การประเมินวิเคราะห์ความเสีย่ งและกาหนดให้มแี นวทางการจัดการความ
เสีย่ งเพือ่ ควบคุมความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ รวมถึงมีกระบวนการทบทวนและติดตามการดาเนินงาน
อย่างสม่าเสมอ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ปจั จัยความเสีย่ งทีส่ าคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานของบริษทั มีดงั นี้
3.2.1 ความเสี่ยงของการบริ หารการลงทุน
ความเสี่ยงจากการพิ จารณาลงทุนในโครงการใหม่ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ
กลุ่มบริษทั มีแผนทีจ่ ะขยายธุรกิจการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการขยายธุรกิจการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าขึน้ อยู่กบั ปจั จัยแวดล้อมในด้านต่างๆ อาทิ
เช่น นโยบายการรับซือ้ ไฟฟ้าของภาครัฐ ความสามารถในการปฏิบตั ติ ามคุณสมบัตแิ ละข้อกาหนดทางเทคนิค
ในแต่ละโครงการ กฎหมายและการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของภาครัฐ การจัดหาแหล่งเงินทุน สภาวะการ
แข่งขัน การเติบโตในอุตสาหกรรม ผลกระทบด้านความปลอดภัย สิง่ แวดล้อม และสังคม เป็ นต้น
ทัง้ นี้การทีบ่ ริษทั พิจารณาตัดสินใจเข้าดาเนินโครงการต่างๆ บริษทั ได้กาหนดขัน้ ตอนให้มกี ารสอบทาน
และกลันกรองการลงทุ
่
นในโครงการต่างๆ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งในมิตติ ่างๆ เช่น การประเมินความ
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เสี่ยงทางเทคนิ คการปฏิบ ัติงาน ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางกฎหมาย แล ะการวิเ คราะห์ปจั จัย
แวดล้อมทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงไป ประกอบกับการพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศบริษทั จะต้องมีพนั ธมิตรและที่
ปรึกษาทีม่ คี วามแข็งแกร่งและเชีย่ วชาญทางธุรกิจในประเทศนัน้ ๆ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า ได้มกี ารพิจารณาป้องกัน
ความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และมีผลตอบแทนเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของโครงการนัน้ ๆ โดยผู้บริหาร
ระดับสูงซึ่งมีความเชีย่ วชาญและมีประสบการณ์ ในอุตสาหกรรมมายาวนาน ก่อนทีจ่ ะนาเสนอคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ พิจารณาโครงการลงทุนต่อไป
3.2.2 ความเสี่ยงของการบริ หารโครงการที่ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
บริษทั ให้ความสาคัญและตระหนักถึงความเสีย่ งจากการดาเนินการก่อสร้างทีไ่ ม่เป็ นไปตามแผนงานที่
กาหนดไว้ โดยอาจเกิดจากปญั หาความล่าช้าของผูร้ บั เหมาในการก่อสร้างและติดตัง้ เครื่องจักร ปญั หาจากภัย
ธรรมชาติ ปญั หาทางเทคนิควิศวกรรม ตลอดจนปญั หาและข้อจากัดบางประการที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการ
ดาเนินการก่อสร้างทีเ่ กิดจากปจั จัยภายนอกและภายใน ซึง่ ส่งผลให้บริษทั ไม่สามารถเปิ ดดาเนินการโครงการ
โรงไฟฟ้าได้ตามกาหนดทีร่ ะบุไว้ในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
ทัง้ นี้บริษทั มีระบบการวางแผนและการบริหารจัดการโครงการอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ โดย
ได้มกี ารกาหนดแนวทางและมาตรการในการกากับดูแลและควบคุมโครงการก่อสร้างเพือ่ ให้เป็ นไปตามแผนงาน
และงบประมาณทีก่ าหนดไว้ อาทิเช่น การคัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้างทีม่ มี าตรฐาน มีความชานาญ และมีการทา
สัญญาทีร่ ดั กุม การจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ทม่ี คี ุณภาพมาตรฐานและส่งมอบสินค้าทีจ่ ดั ซื้อได้ตามกาหนด
การบริหารจัดการเงินทุนทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน การสื่อสารและทาความเข้าใจกับชุมชนและสังคมโดยรอบ การ
ดาเนินงานในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ การทาสัญญาประกันภัยความเสียหายทีอ่ าจ
เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง ทัง้ นี้ฝ่ายบริหารได้มกี ารแต่งตัง้ คณะทางานการบริหารโครงการที่มหี น้ าที่ดูแล
รับผิดชอบในการควบคุม และติดตามความคืบหน้ า ของการก่อสร้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
โครงการอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
ว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าต่างๆ จะสามารถดาเนินการ
ได้ตามแผนงานและงบประมาณทีก่ าหนด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีโครงการทีแ่ ล้วเสร็จสมบูรณ์ตามกาหนดจานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ
โรงไฟฟ้า Nam Che, Dau Tieng Tay Ninh Energy และ Phu Yen TTP และกลุ่มบริษทั มีโครงการโรงไฟฟ้าที่
อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือการพัฒนา จานวน 16 โครงการ ซึง่ มีกาลังผลิตติดตัง้ รวม 353.7 เมกะวัตต์ แบ่งเป็ น
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือการพัฒนาใหม่ 11 โครงการ และโครงการโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อ
ทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าเดิม 5 โครงการ ทัง้ นี้จากการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างอย่างใกล้ชดิ คาดว่า
โครงการต่างๆ จะสามารถดาเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ได้ตามกาหนด
3.2.3 ความเสี่ยงด้านการปฏิ บตั ิ การ
ความเสี่ยงด้านประสิ ทธิ ภาพของโรงไฟฟ้ าที่ เปิ ดดาเนิ นการแล้ว
กระบวนการผลิตไฟฟ้ าของกลุ่ม บริษัท จะต้องมีการกากับ ดูแ ลประสิทธิภาพและความมันคงของ
่
โรงไฟฟ้า โดยจะต้องมีการบารุงรักษาและปรับปรุงเครือ่ งจักรเพื่อลดผลกระทบจากการหยุดเดินเครื่องจักรหรือ
หยุดเดินเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า ซึง่ อาจทาให้กาลังการกาลังการผลิตฟ้าลดต่าลงกว่าระดับทีค่ าดการ์ไว้หรือทาให้คา่
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อัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate) สูงกว่าทีก่ าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่
สูงขึน้ ตามไปด้วย
ด้วยประสบการณ์การประกอบกิจการโรงไฟฟ้ามากว่า 20 ปี บริษทั ได้มกี ารวางแผนบริหารจัดการด้วย
การพัฒนาบุคลากรให้มที กั ษะและมีความชานาญ การมีพนั ธมิตรทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านเครื่องจักรและ
เทคโนโลยี ตลอดจนมีการบริหารจัดการระบบพัสดุสาหรับการบารุงรักษาอย่างเป็ นระบบ เพือ่ ให้โรงไฟฟ้าแต่ละ
แห่งมีการบารุงรักษาและปรับปรุงเครื่องจักรอย่างสม่ าเสมอ โดยมีกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบตั กิ ารที่
สาคัญเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ดังนี้
1) การมอบหมายให้ทมี ดาเนินเครือ่ งและทีมซ่อมบารุงของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงให้ประจาโรงไฟฟ้าตัง้ แต่
ช่วงก่อสร้างโรงไฟฟ้าประมาณ 6-12 เดือนก่อนเปิ ดดาเนินการ เพื่อสร้างความคุน้ เคยกับการออกแบบและการ
ทางานของเครื่องจักร ตลอดจนพัฒ นาทบทวนและเพิ่มพูน ทักษะความรู้แ ละความชานาญของบุ คลากรที่
เกีย่ วข้องอย่างต่อเนื่อง
2) การวางแผนให้มโี รงไฟฟ้าหลายโรงอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการดาเนินเครือ่ งและการสับเปลีย่ นการจาหน่ายไฟฟ้าในกรณีทเ่ี กิดเหตุขดั ข้องขึน้ ในเครือ่ งจักรตัวใดตัวหนึ่ง
3) การอาศัยช่างผูช้ านาญการในการซ่อมบารุงเครือ่ งจักรตามสัญญาการให้บริการงานบารุงรักษาระยะ
ยาวกับผูผ้ ลิตและการควบคุมดูแลโดยทีมซ่อมบารุงของบริษทั
4) ฝา่ ยบริหารทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นหน่ วยงานกลางทีจ่ ะประสานและดูแลติดตามตารางกาหนดการซ่อม
บารุง และการบริหารจัดการพัสดุทใ่ี ช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาของแต่ละโรงไฟฟ้าให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของ
ผูผ้ ลิตและใช้จานวนวันในการซ่อมบารุงให้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
ด้วยกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการดังกล่าวข้างต้น จึงส่งผลให้โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ทีเ่ ปิ ด
ดาเนินการแล้วมีอตั ราการใช้เชื้อเพลิงจริงน้อยกว่าอัตราทีร่ ะบุไว้ในสัญญา และมีจานวนวันในการซ่อมบารุง
เป็ นไปตามแผนงานและเป็ นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งในการส่งมอบและจัดส่งเชื้อเพลิ งหลักจาก ปตท.
กลุ่มบริษทั ซึ่งประกอบกิจการโรงไฟฟ้ามีการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าและ
ไอน้าอุตสาหกรรมคิดเป็ นอัตราร้อยละ 70-80 ของต้นทุนขายและการให้บริการของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทั มี
การซือ้ ก๊าซธรรมชาติทงั ้ หมดจาก ปตท. แต่เพียงรายเดียว ดังนัน้ กลุ่มบริษทั จึงอาจมีความเสีย่ งจากการที่ ปตท.
ไม่สามารถส่งมอบและจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กบั กลุ่มบริษทั ได้ ซึง่ อาจส่งผลให้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
ของกลุ่มบริษทั ต้องหยุดชะงัก ทาให้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าและไอน้ าส่งมอบตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าและไอ
น้าทีม่ อี ยูไ่ ด้
ทัง้ นี้กลุ่มบริษทั ได้มกี ารกาหนดปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. จะต้องจัดหาและส่งมอบตามสัญญาซื้อ
ขายก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้กลุ่มบริษทั ได้มกี ารวางแผนงานในการแจ้งปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติแต่ละปี
ร่วมกับ ปตท. ทัง้ นี้ ปตท. มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการจัดหาก๊าซธรรมชาติตามสัญญา และจะต้องชาระ
ค่าปรับเพือ่ ชดเชยรายได้บางส่วนให้แก่กลุ่มบริษทั อย่างไรก็ดกี ลุ่มบริษทั ได้มกี ารศึกษาโอกาสและทางเลือกใน
การพัฒนาและปรับปรุงโรงไฟฟ้าทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงหรือพลังงานทางเลือกประเภทอื่นๆ เพื่อลดปริมาณการใช้ก๊าซ
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ธรรมชาติทพ่ี ง่ึ พิง ปตท. แต่เพียงรายเดียว อาทิเช่น ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas-LNG)
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้า พลังงานลม เป็ นต้น
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งการรับซื้อไฟฟ้ าจาก กฟผ.
กฟผ. เป็ นผูร้ บั ซื้อไฟฟ้ารายใหญ่ของกลุ่มบริษทั ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจทีม่ คี วามสาคัญในการผลิตไฟฟ้า
รายใหญ่ทส่ี ุดและเป็ นผูค้ วบคุมระบบขายส่งไฟฟ้าทัง้ หมดของประเทศไทย ทัง้ นี้กลุ่มบริษทั มีรายได้จากการ
ขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ถึงร้อยละ 60 ของรายได้จากการขายและการให้บริการทัง้ หมดของกลุ่มบริษทั โดย
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าประเภท SPP กับ กฟผ. เป็ นสัญญามาตรฐานทีก่ ลุ่มบริษทั ไม่
สามารถเจรจาต่อรองเงือ่ นไขต่างๆ ได้
การดาเนินงานที่ผ่านมาของโรงไฟฟ้าของกลุ่ม บริษัทปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสาคัญตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับ กฟผ. มาโดยตลอด ทัง้ นี้บริษทั มีฝ่ายควบคุมปฏิบตั กิ ารซึ่งเป็ นหน่ วยงานกลางทีม่ หี น้าทีค่ วบคุม
ประสานและส่งรายงานผลการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า การจาหน่ ายไฟฟ้า แผนการซ่อมบารุง รวมถึงการ
วางแผนจัด การป้ องกัน ปญั หาต่า งๆ ที่อาจเกิด จากการดาเนิ นงานให้ กฟผ. ทราบ เพื่อลดความเสี่ย งของ
โรงไฟฟ้าจากการผิดเงือ่ นไขสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิ ง
ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิงหลักสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของกลุ่มบริษทั ซึง่ ราคา
ก๊าซธรรมชาติอาจมีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ สูงขึน้ ได้ในบางช่วงเวลา หากกลุ่มบริษทั ไม่สามารถปรับราคาจาหน่ าย
ไฟฟ้ าไปยังลูกค้าได้ อาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนอัตรากาไรของกลุ่ มบริษัทได้ใ นบางช่วงเวลาที่ร าคาก๊า ซ
ธรรมชาติปรับตัวสูงขึน้
ทัง้ นี้ตามสัญญาการซือ้ ขายไฟฟ้ากลุ่มบริษทั จะนาต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติไปใช้ในการกาหนดราคา
การจาหน่ายไฟฟ้าได้ กล่าวคือ 1) ตามข้อกาหนดในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. กลุ่มบริษทั สามารถนาราคา
ต้นทุนก๊าซธรรมชาติไปใช้ในการกาหนดราคาการจาหน่ายไฟฟ้ากับ กฟผ. ตามสูตรราคาค่าพลังงานไฟฟ้า และ
2) ตามข้อกาหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย กลุ่มบริษทั ตกลงขายไฟฟ้า
อ้างอิงจากอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของ กฟภ. โดยรายละเอียดการคานวณค่าไฟฟ้าเป็ นไปตามทีร่ ะบุในสัญญา
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
กลุ่มบริษทั ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการและการดาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้เพือ่ ให้การกากับดูแลและการดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
มันคง
่ และดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยคานึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้โรงไฟฟ้ ามีร ะบบการปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐานโดยน าเอาระบบการ
จัดการมาตรฐานสากลมาใช้ในการดาเนินงานด้านระบบจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระบบการ
จัดการสิง่ แวดล้อม ระบบการบริหารความต่อเนื่องในการดาเนินงาน รวมถึงการกากับดูแล การติดตามและ
ตรวจวัดด้านสิง่ แวดล้อมหรือ EIA เพือ่ ลดผลกระทบด้านด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม โดย
กลุ่ม บริษัทได้มนี โยบายและการกากับดูแ ลด้า นความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนให้
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โรงไฟฟ้าจัดทาและปฏิบตั ติ ามคู่มอื การปฏิบตั ิงาน ซึ่งโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งได้จดั ให้มกี ารอบรม ฝึ กซ้อม การ
ทดสอบเครือ่ งมือและอุปกรณ์ การจัดทาแผนฉุกเฉิน ระบบการเตือนภัย เป็ นต้น
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
กลุ่ มบริษัทมีการขยายการลงทุน ในโครงการโรงไฟฟ้า พลังงานทดแทน ได้แ ก่ โรงไฟฟ้า พลังงาน
แสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังน้ า ซึง่ โครงการดังกล่าวอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงหรือความผันผวน
ของสภาพภูมอิ ากาศ เช่น ระดับความเข้มของแสงอาทิตย์และสภาพอากาศทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไป หรือการเกิด
ภาวะภัยแล้งทีย่ าวนานหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลจึงทาให้ปริมาณน้ าและความเร็วของกระแสน้ าทีใ่ ช้ในการ
ผลิตไฟฟ้าไม่เป็ นไปตามแผนงาน ทาให้กาลังการผลิตไฟฟ้าและประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าไม่เป็ นไปตาม
แผนงานทีก่ าหนดไว้ซง่ึ ส่งผลกระทบต่อรายได้การจาหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั
อย่างไรก็ตามการพิจารณาการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนต่างๆ ได้มกี ารศึกษาข้อมูลเชิงสถิติ
และปจั จัยแนวโน้ มของการเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ ข้างต้นอย่างละเอียด เช่น การศึกษาข้อมูลสถิตใิ นอดีตและ
แนวโน้ มในอนาคตเกี่ยวกับความเข้มของแสงอาทิตย์ในบริเวณพื้นที่ทจ่ี ะดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ การศึกษาข้อมูลสถิตใิ นอดีตและแนวโน้มในอนาคตเกีย่ วกับปริมาณน้าไหลผ่านของแม่น้าในบริเวณ
พืน้ ทีท่ จ่ี ะดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ า ตลอดจนกลุ่มบริษทั มีการติดตามสถานการณ์และการเฝ้าระวังการ
เกิดเหตุการณ์ขา้ งต้นอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ใช้ในการวางแผนงานและหาแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการ
ในด้านต่างๆ ทีจ่ ะสามารถลดผลกระทบและการหาแนวทางให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด
ความเสี่ยงด้านปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิ วเตอร์
ปจั จุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินธรุกจิ มากขึน้ ตามลาดับ ซึง่ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ าคัญทีใ่ ช้ในการช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินธุร กิจ การ
ควบคุมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า การบริหารจัดการต้นทุนการดาเนินงาน และใช้ในการเพิม่ ศักยภาพและข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ทัง้ นี้หากบริษทั ขาดการบริหารความเสีย่ งทีด่ ใี นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภัย
คุกคามทางไซเบอร์ อาจเกิดผลกระทบและความเสียหายต่อระบบการดาเนินงานทีส่ าคัญของบริษทั ได้เช่นกัน
ดังนัน้ บริษทั จึงได้กาหนดนโยบายและมาตรการในการป้องกันการรัวไหลของข้
่
อมูลสารสนเทศทีส่ าคัญ
รวมถึงการพัฒนาระบบความมังคงและปลอดภั
่
ยของข้อมูลสารสนเทศ โดยการจัดทาระบบรับรองความ
ปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 กาหนดให้มกี ารฝึกอบรมพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องด้าน
ระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทาและซักซ้อมแผนงานการป้องกัน เฝ้าระวัง และการ
จัดการผลกระทบทีอ่ าจเกิดจากการโจมตีทางไซเบอร์ ตลอดจนการสร้างความตระหนักและความเข้าใจของ
พนักงานในการป้องกันและระมัดระวังการรับส่งข้อมูลต่างๆ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการรัวไหลของข้
่
อมูลในด้านการ
สือ่ สาร ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม การทดสอบ และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ทผ่ี า่ นมาบริษทั ไม่ม ี
เหตุการณ์และผลกระทบจากภัยคุมคามทางไซเบอร์แต่อย่างใด
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3.2.4 ความเสี่ยงด้านการเงิ น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษทั มีการเงินกูย้ มื เงินบางส่วนในสกุลเงิน ต่างประเทศ และมีการซื้อเครื่องจักรสาหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าโดยใช้เงินตราต่างประเทศ รวมทัง้ มีรายได้บางส่วนเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ
กีบลาว และดองเวียดนาม หรือ เป็ นสกุลเงินบาทซึ่งเชื่อมโยงกับดอลลาร์สหรัฐ (Dollar-linked) ดังนัน้ กลุ่ม
บริษทั จึงอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทั มีกลยุทธ์ในการจัดการความเสีย่ งทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ 1) การจัด
สัดส่วนเงินกูย้ มื ของบริษทั เจ้าของโครงการในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐให้สอดคล้องกับรายได้ในสกุลเงินเดียวกัน
หรือเรียกว่า “Natural Hedge” ซึ่งเป็ นการจากัดความเสีย่ งทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนของโครงการที่เปิ ด
ดาเนินการแล้วและ 2) การใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อป้องกัน
ความเสีย่ งทางด้านอัตราแลกเปลีย่ นในการซือ้ เครือ่ งจักรสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง โดยบริษทั มี
นโยบายทีช่ ดั เจนว่าจะไม่มกี ารเก็งกาไรจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าต้องใช้เงินลงทุนจานวนมาก แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั มาจาก
สินเชื่อที่มกี บั สถาบันการเงินต่างๆ ที่มอี ตั ราดอกเบี้ยแบบลอยตัวทีอ่ ้างอิงกับ LIBOR MLR หรือ THBFIX
อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทั มีนโยบายในการบริหารและป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
โดยให้มกี ารติด ตามแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่า งสม่ า เสมอ การบริหารจัดการต้นทุน
ทางการเงิน รวมถึงการพิจารณาใช้เครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ หมาะสม เช่น การออกตราสารอนุ พนั ธ์ การออกหุน้
กู้ เป็ นต้น เพือ่ เปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ แบบลอยตัวให้เป็ นอัตราดอกเบีย้ คงทีเ่ พือ่ ลดความเสีย่ งจากการผันผวนของ
อัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงจากการมีสดั ส่วนหนี้ สินสุทธิ มากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษทั มีสดั ส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ 1.6 เท่า ตามงบการเงิน
รวมของบริษทั หรือมีหนี้สนิ สุทธิมากกว่าส่วนของเจ้าของซึง่ อาจส่งผลต่อความมันคงทางการเงิ
่
นและโครงสร้าง
เงินทุนโดยรวมของบริษทั
อย่างไรก็ดหี นี้สนิ สุทธิสว่ นมากของบริษทั กว่าร้อยละ 75 เป็ นหนี้สนิ สุทธิระดับโครงการหรือบริษทั ย่อย
ของบริษทั ซึ่งบริษัทเป็ น ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และมีอานาจควบคุม จึงมีการจัดทางบการเงินแบบวิธีงบการเงินรวม
(Consolidation) กล่าวคือมีการรวมสินทรัพย์และหนี้สนิ ของบริษทั ย่อยในงบการเงินรวมของบริษทั ซึง่ ลักษณะ
ของหนี้สนิ ระดับโครงการแบบเป็ นการกูเ้ งินในรูปแบบของเงินกูโ้ ครงการ (Project Finance) ทีภ่ าระผูกพันของ
ผูถ้ อื หุน้ มีจากัด (Limited Recourse) และหากพิจารณาในระดับของงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทั มีสดั ส่วน
หนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เพียง 0.9 เท่า หรือมีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดมากกว่าหนี้สนิ ของบริษทั
ความเสี่ยงจากการเป็ นผู้ประกอบธุรกิ จโดยการถือหุ้นในบริ ษทั อื่น (Holding Company)
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บริษทั ประกอบธุรกิจโดยมีวตั ถุประสงค์ในการเพื่อลงทุนในบริษทั อื่น ผลการดาเนินงานของบริษทั จึง
มาจากผลการดาเนินงานทีบ่ ริษทั เข้าลงทุน ดังนัน้ ความสามารถในการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั จึงขึน้ อยู่กบั
นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีบ่ ริษทั เข้าไปลงทุนอีกด้วย
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของบริษทั ซึง่ เป็ นบริษทั เจ้าของโครงการ (Project Companies) โดยส่วน
ใหญ่เป็ นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษทั และหุน้ ส่วนธุรกิจรายอื่น ซึง่ อานาจในการควบคุมขึน้ อยู่กบั เงือ่ นไขข้อ
สัญญาและข้อตกลงระหว่างกลุ่มบริษทั และหุน้ ส่วนธุรกิจรายอืน่ ซึง่ อาจทาให้เกิดข้อจากัดในการจ่ายเงินปนั ผล
ประกอบกับความสามารถในการจ่า ยเงิน ปนั ผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่ว มของบริษัท ยังขึ้น กับ ผลการ
ดาเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน สภาพคล่อง ข้อกาหนดในการลงทุน และข้อจากัดภายใต้สญ
ั ญาเงินกู้ของ
โครงการ และปจั จัยอื่นๆ ที่คณะผู้บริหาร กรรมการ และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเจ้าของโครงการเหล่านัน้
เห็นสมควร
ทัง้ นี้นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ย่อยจะพิจารณาจ่ายตามกาไรสุทธิตามงบการเงินของบริษทั
ย่อย หลังหักภาษี ทุนสารองเงินตามทีก่ ฎหมายกาหนด ภาระผูกพันตามเงือ่ นไขของสัญญาเงินกู้ กระแสเงินสด
และความเหมาะสมอืน่ ๆ ของบริษทั ย่อย
ความเสี่ยงด้านการปฎิ บตั ิ ตามเงื่อนไขทางการเงิ นที่ เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทั มีเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินและจากการออกตราสารหนี้ ซึง่ มี
การกาหนดให้บริษทั ต้องดารงอัตราส่วนทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
บริษทั ย่อย
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หุน้ กู*้

อัตราส่วนทางการเงิ นที่ต้องดารงไว้
: อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่เกิน 3:1
: อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่เกิน 3:1
: อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่เกิน 3:1 และ/หรือ
อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน ไม่ต่ากว่า 1.1 เท่า
: อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่เกิน 3:1

*ได้แก่หุน้ กูท้ อ่ี อกโดย ABPSPV BIP1 และ BIP2
หมายเหตุ: สาหรับหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทม่ี ลี กั ษณะคล้ายทุนฯ ทีอ่ อกในครัง้ นี้ ไม่มขี อ้ กาหนดเกีย่ วกับการดารงอัตราส่วนทางการเงิน

ทัง้ นี้ บริษทั และบริษทั ย่อย สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการดารงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวมาได้
โดยตลอด และไม่อยูร่ ะหว่างผิดนัดชาระหนี้
ความเสี่ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี
การเปลี่ย นแปลงมาตรฐานการบัญชีห รือ การเปลี่ย นแปลงวิธีก ารตีค วามหลัก การทางบัญชีโ ดย
หน่ วยงานทีม่ หี น้ าทีก่ าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อรายการข้อมูลที่แสดงใน
รายงานทางการเงินของบริษทั ซึง่ ถึงแม้ว่าการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั โดยตรง แต่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดารงอัตราส่วนทางการเงินตามเงือ่ นไขของสัญญา
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินและตราสารหนี้ได้
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ทัง้ นี้ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาตรฐานการบัญชีหลายฉบับที่ได้รบั การปรับปรุงจะเริม่ มีผล
บังคับใช้ (ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ทางเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th) ซึง่
รวมถึง มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (TAS 32) เรือ่ งการแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
กับการตีความวิธกี ารรายงานรายการหุ้นกู้ด้อยสิทธิลกั ษณะคล้ายทุนฯ บนงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท
ทัง้ นี้หากหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิลกั ษณะคล้ายทุนฯ ของบริษทั ถูกจัดเป็ นหนี้สนิ บนงบแสดงฐานะทางการเงิน ของบริษทั
ทัง้ จานวนหรือในอัตราที่สูงขึ้น ก็จะส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของ
สัญญาเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินและตราสารหนี้ของบริษทั อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้ จากการปรับปรุง TAS 32 และได้ทาการปรึกษากับผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั แล้ว โดยบริษทั ได้
ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของผูต้ รวจสอบบัญชีเพือ่ ให้หนุ้ กูด้ อ้ ยสิทธิลกั ษณะคล้ายทุนฯ ทีบ่ ริษทั ออกในครัง้ นี้ เป็ นไป
ตามเกณฑ์การจัดเครือ่ งมือทางการเงินเป็ นส่วนของทุน
3.2.5 ความเสี่ยงด้านบุคลากร
ความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้บริ หารระดับสูงหรือพนักงานที่ สาคัญของกลุ่มบริ ษทั
กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษทั ต้องอาศัยวิสยั ทัศน์และความเชีย่ วชาญของผูบ้ ริหารระดับสูง
และพนักงานทีส่ าคัญ ซึง่ ได้สงสมและสร้
ั่
างระบบบริหารจัดการและองค์ความรูท้ างด้านเทคนิคจานวนมาก โดย
ผูบ้ ริหารระดับสูงของกลุ่มบริษทั ประสบความสาเร็จในการพัฒนาโครงการ การจัดหาแหล่งเงินทุน การออกแบบ
และควบคุมการก่อสร้าง การเข้าซื้อกิจการ การดาเนิ นงานโครงการโรงไฟฟ้า หากกลุ่มบริษัทสูญเสียคณะ
ผูบ้ ริหารระดับสูงและพนักงานที่สาคัญและไม่สามารถหาบุคคลอื่นมาทาหน้ าที่แทน และอาจส่งผลต่อความ
ต่อเนื่องต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ได้
บริษัทตระหนักเป็ นอย่างดีว่าพนักงานถือเป็ นส่วนสาคัญต่อความสาเร็จ ดังนัน้ กลุ่มบริษทั จึงได้ให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งหมายที่จะจูงใจ พัฒนา และรักษา
บุคลากรทีม่ คี ุณภาพตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plans) และมีทศั นคติตงั ้ อยู่
บนพืน้ ฐานของหลักค่านิยมขององค์กร 4 ประการ (4Ps) คือ Positivity, Professionalism, Partnership และ
Pioneering Spirit นอกจากนี้บริษทั มีแผนงานในการสรรหาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถทีจ่ ะสืบทอดตาแหน่ ง
สาคัญในบริษทั (Succession Planner) โดยมุ่งเน้นการฝึ กฝนและพัฒนาบุคลากรเหล่านัน้ ให้มคี วามก้าวหน้า
และมีความพร้อมในการก้าวขึน้ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานการขยายธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั ในอนาคตได้อย่างมันคง
่
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3.2.6 ความเสี่ยงด้านนโยบายภาครัฐ การปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
เนื่องด้วยกลุ่มบริษทั มีการดาเนินธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ ต้องดาเนินธุรกิจภายใต้การ
กากับดูแ ลของหน่ วยงานภาครัฐ ทัง้ นี้หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ กฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกีย่ วข้องต่างๆ อาจส่งผลกระทบในด้านความสามารถในการแข่งขันและการปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องและครบถ้วน
ตามกฎหมาย ซึง่ ทาให้กลุ่มบริษทั มีความเสีย่ งและมีผลกระทบต่อการดาเนินงานและความเชือ่ มันต่
่ อกลุ่มบริษทั
ได้
กลุ่มบริษทั ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดาเนินงานในด้านต่างๆ โดยกาหนดให้มกี ารติดตามและพิจารณาผลกระทบ และแนวทางการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายต่างๆ ทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงและมีผลการบังคับใช้อย่างใกล้ชดิ และต่อเนื่อง ทัง้ นี้บริษทั ยังมีทป่ี รึกษา
ทางกฎหมายทีม่ คี วามรูแ้ ละเชีย่ วชาญทัง้ ในและต่างประเทศการพิจารณาและดาเนินการในด้านต่างๆ เพื่อให้
มันใจได้
่
ว่า กลุ่มบริษทั ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่ างเคร่งครัดทัง้ กฎหมายไทย
และกฎหมายต่างประเทศอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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4.

ทรัพย์สินที่ ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

4.1

เงิ นลงทุน

บริษทั ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Company) ทีป่ ระกอบธุรกิจหลักด้านการ
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า ไอน้ า และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ดังนัน้ สินทรัพย์ถาวรหลัก
ของบริษทั จึงเป็ นเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมค้า โดยจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วันที่
30 มิถุนายน 2562 บริษทั มีเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมค้า จานวน 10,049.41 ล้านบาท
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ตามที่ ปรากฎในงบการเงิ นเฉพาะ
กิ จการของบริ ษทั สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562
สิ นทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

มูลค่าทางบัญชี (บาท)

1. เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ABP
ABP3
ABP4
ABP5
ABPR1
ABPR2
ABPR3
ABPR4
ABPR5
BPHL
BGPL
BIP1
BIP2
BPWHA 1
BPB2
BGPR1
BGPR2
BORP1
BORP2
BORP3
BORP4
TWP
BGPSP
BGPSK
BGPS
BW
BGC 1

51.2
30.0
29.9
29.9
30.0
30.0
29.9
29.9
29.9
99.9
100.0
74.0
74.0
75.0
100.0
100.0
100.0
91.3
91.3
91.3
91.3
70.0
100.0
99.9
100.0
74.0
99.9
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853,326,496
427,995,297
436,303,920
421,863,220
390,746,213
408,913,783
438,260,024
418,389,900
429,238,975
249,925
554,089,900
1,042,470,205
964,836,191
1,155,427,010
2,499,925
2,499,925
2,499,925
228,275
228,275
228,275
228,275
184,466
99,999,700
152,499,700
1,249,925
162,233,155
249,925

สิ นทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

มูลค่าทางบัญชี (บาท)

BGC 2
BGP(CAMBODIA)
BGYSP
BGPK
BGPM
2. เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วมค้า

99.9
100.0
99.9
100.0
100.0

249,925
32,118
1,164,718,200
8,460,000
8

BGSENA
BGPPP
PIC
รวมเงิ นลงทุน1

49.0
55.0
48.0

409,149,700
18,132
99,840,000
10,049,408,888

รวมเงินลงทุนทัง้ หมดอาจไม่ตรงกับผลรวมทัง้ หมดของตัวเลขทีแ่ สดงในตาราง เนื่องจากการปดั ทศนิยมเป็ นหน่ วยบาท

1

4.2

สิ นทรัพย์ถาวรที่ ใช้ในการประกอบธุรกิ จหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ ประกอบธุรกิ จหลัก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลักมีสนิ ทรัพย์ถาวรหลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้
4.2.1 สิ นทรัพย์ถาวรที่ ใช้ในการประกอบธุรกิ จหลัก
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน โรงไฟฟ้าระบบส่งพลังไฟฟ้าและอุปกรณ์ อุปกรณ์
สานักงานเครือ่ งตกแต่งและคอมพิวเตอร์ อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง ยานพาหนะ งานระหว่างก่อสร้าง วัสดุสารอง
คลัง ทัง้ นี้ มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวรหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมลู ค่า 62,350.4 ล้านบาท
เทียบกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวรหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีมลู ค่า 72,808.2 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ
1
2
3
4
5
6
7
8
1

2

ทีด่ นิ 1
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ –สุทธิ
โรงไฟฟ้าระบบส่งพลังไฟฟ้าและอุปกรณ์1
อุ ปกรณ์ ส านัก งานเครื่อ งตกแต่ ง และคอมพิว เตอร์ –
สุทธิ
อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง –สุทธิ1
ยานพาหนะ –สุทธิ
งานระหว่างก่อสร้าง
วัสดุสารองคลัง
รวม2

มูลค่าตามบัญชี (บาท)
31 ธันวาคม 2561
30 มิ ถนุ ายน 2562
2,277,243,233
2,340,279,618
432,507,907
472,666,459
51,992,312,112
67,467,012,817
172,380,678
191,250,971
638,813,137
30,073,445
6,457,327,202
349,721,833
62,350,379,547

1,664,205,562
27,317,825
299,456,246
345,978,380
72,808,167,878

เนื่องจากเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินของบริษทั ย่อยบางบริษทั เป็ นเงินกู้ยมื ลักษณะสินเชื่อโครงการ (Project finance) บริษทั ย่อยจึงมีการใช้
ทรัพ ย์สินที่เ กี่ย วข้องกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า ของบริษัทย่อยเป็ นหลักประกัน ซึ่ง ณ วัน ที่ 30 มิถุ นายน 2562 ทรัพย์สินที่ใช้เป็ น
หลักประกันทัง้ หมดของกลุ่มบริษทั มีมลู ค่าทางบัญชีรวมเท่ากับ จานวน 30,710.77 ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชีรวมทัง้ หมดอาจไม่ตรงกับผลรวมทัง้ หมดของตัวเลขทีแ่ สดงในตาราง เนื่องจากการปดั ทศนิยมเป็ นหน่วยบาท
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4.2.2 ที่ ดินและส่วนปรับปรุงที่ ดิน
ทีด่ นิ และส่วนปรับปรุงทีด่ นิ ของบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก มีรายละเอียดแบ่งตามกลุม่ บริษทั ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังต่อไปนี้
(หมายเหตุ: มูลค่าจานองของสินทรัพย์ทแ่ี สดงภายใต้หวั ข้อ “ภาระผูกพัน” เป็ นมูลค่าจานองของสินทรัพย์ทใ่ี ช้เป็ นหลักประกันซึง่ จดไว้กบั ทางสถาบันการเงิน จึงอาจไม่
เท่ากับมูลค่าปจั จุบนั ทางบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าว)
(1)
บริ ษทั

กลุ่มบริ ษทั ในนิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ตี้ ชลบุรี
ที่ตงั ้

พืน้ ที่
ไร่

งาน

ตรว.

วัตถุประสงค์การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็ นหลักประกันในการกูย้ มื กับสถาบันการเงิน มูลค่าจานอง
5,384,000,000 บาท

ABP1

อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

64

5

43

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงานสาหรับประกอบ
กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้า

เป็ นเจ้าของ

ABP2

อาเภอเมืองชลบุรี

24

6

69

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงานสาหรับประกอบ
กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้า

เป็ นเจ้าของ

22

7

60

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงานสาหรับประกอบ
กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้า

เป็ นเจ้าของ

ปลอดภาระผูกพัน

17

3

46

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงานสาหรับประกอบ
กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้า

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกันในการกูย้ มื กับสถาบันการเงิน มูลค่าจานอง
8,500,000,000 บาท

16

3

69

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงานสาหรับประกอบ
กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้า

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกันในการกูย้ มื กับสถาบันการเงิน มูลค่าจานอง
8,000,000,000 บาท

จังหวัดชลบุรี
ABP3

อาเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี

ABP4

อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

ABP5

อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
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(2)
บริ ษทั

กลุ่มบริ ษทั ในนิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ตี้ ระยอง
ที่ตงั ้

พืน้ ที่
ไร่

งาน

ตรว.

วัตถุประสงค์การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

ABPR1

อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

24

4

31.3

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงานสาหรับประกอบ
กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้า

เป็ นเจ้าของ

ปลอดภาระผูกพัน

ABPR2

อาเภอปลวกแดง

19

6

86

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงานสาหรับประกอบ
กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้า

เป็ นเจ้าของ

ปลอดภาระผูกพัน

30

3

99

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงานสาหรับประกอบ
กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้า

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกันในการกูย้ มื กับสถาบันการเงิน มูลค่าจานอง
7,475,937,500 บาท

20

1

62

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงานสาหรับประกอบ
กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้า

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกันในการกูย้ มื กับสถาบันการเงิน มูลค่าจานอง
7,103,750,000 บาท

28

2

48

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงานสาหรับประกอบ
กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้า

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกันในการกูย้ มื กับสถาบันการเงิน มูลค่าจานอง
7,417,000,000 บาท

วัตถุประสงค์การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

จังหวัดระยอง
ABPR3

อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

ABPR4

อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

ABPR5

อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

(3)
บริ ษทั

BIP1

กลุ่มบริ ษทั ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
ที่ตงั ้

อาเภอเมืองปทุมธานี

พืน้ ที่
ไร่

งาน

ตรว.

15

2

93

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงานสาหรับประกอบ
กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้า

เป็ นเจ้าของ

ปลอดภาระผูกพัน

12

7

29

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงานสาหรับประกอบ
กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้า

เป็ นเจ้าของ

ปลอดภาระผูกพัน

จังหวัดปทุมธานี
BIP2

อาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
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(4)
บริ ษทั

BPWHA 1

กลุ่มบริ ษทั ในนิ คมอุตสาหกรรมดับบลิ วเอชเอ ชลบุรี
ที่ตงั ้

ตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา

พืน้ ที่
ไร่

งาน

ตรว.

30

2

46

จังหวัดชลบุรี

(5)
บริ ษทั

GLOW SPP1

(6)
บริ ษทั

BGPSK

วัตถุประสงค์การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงานสาหรับประกอบ
กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้า

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกันในการกูย้ มื กับสถาบันการเงิน มูลค่าจานอง
8,875,160,000 บาท

วัตถุประสงค์การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงานสาหรับประกอบ
กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้า

เป็ นเจ้าของ

วัตถุประสงค์การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงานสาหรับประกอบ
กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

เป็ นเจ้าของ

กลุ่มบริ ษทั ในนิ คมอุตสาหกรรมดับบลิ วเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ระยอง
ที่ตงั ้
ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง

พืน้ ที่
ไร่

งาน

ตรว.

19

4

11

ปลอดภาระผูกพัน

กลุ่มบริ ษทั พลังงานหมุนเวียน
ที่ตงั ้

อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

พืน้ ที่
ไร่

งาน

ตรว.

111

7

79

ส่วนที่ 3.2 (4) ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 5

ภาระผูกพัน

อยู่ระหว่างการปลดหลักประกันในการกูย้ มื กับสถาบันการเงิน
มูลค่าจานอง 704,000,000 บาท

4.2.3 สัญญาเช่า
บริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลักครอบครองทีด่ นิ ตามสัญญาเช่า มีรายละเอียดแบ่งตามกลุม่ บริษทั ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังต่อไปนี้
(หมายเหตุ: มูลค่าจานองของสินทรัพย์ทแ่ี สดงภายใต้หวั ข้อ “ภาระผูกพัน” เป็ นมูลค่าจานองของสินทรัพย์ทใ่ี ช้เป็ นหลักประกันซึง่ จดไว้กบั ทางสถาบันการเงิน จึงอาจไม่
เท่ากับมูลค่าปจั จุบนั ทางบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าว)
(1)
บริ ษทั

ผูใ้ ห้เช่า

ABP5

อมตะ คอร์ปอร์เรชัน่

(2)
บริ ษทั

BPLC1

กลุ่มบริ ษทั ในนิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ตี้ ชลบุรี
ที่ตงั ้

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ชลบุรี

พืน้ ที่

วัตถุประสงค์

ไร่

งาน

ตรว.

2.97

-

-

ระยะเวลาเช่า

วันเริ่ มต้นถึง

ภาระผูกพัน

วันสิ้ นสุด
เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงาน
สาหรับประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้าและไอน้า

30 ปี

22 สิงหาคม 2557 ถึง

ปลอดภาระผูกพัน

21 สิงหาคม 2587

กลุ่มบริ ษทั ในนิ คมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ผูใ้ ห้เช่า

กนอ.

ที่ตงั ้

นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบังชลบุรี

พืน้ ที่

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาเช่า

วันเริ่ มต้นถึง

ภาระผูกพัน

วันสิ้ นสุด

ไร่

งาน

ตรว.

10

3

34.81

ประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้า และไอน้า

8 ปี

1 มกราคม 2562 ถึง
27 พฤษภาคม 2570

10

2

52.08

ประกอบกิจการวางระบบส่ง
กระแสไฟฟ้าและไอน้า

30 ปี

1 มกราคม 2562 ถึง
31 ธันวาคม 2591

ปลอดภาระผูกพัน

4

1

97.41

ประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้าและไอน้าและ
ประกอบกิจการวางระบบส่ง
กระแสไฟฟ้าและไอน้า

30 ปี

1 มกราคม 2562 ถึง
31 ธันวาคม 2591

ปลอดภาระผูกพัน

ส่วนที่ 3.2 (4) ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 6

ปลอดภาระผูกพัน

บริ ษทั

BPLC2

ผูใ้ ห้เช่า

กนอ.

ที่ตงั ้

นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบังชลบุรี

พืน้ ที่

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาเช่า

วันเริ่ มต้นถึง

ภาระผูกพัน

วันสิ้ นสุด

ไร่

งาน

ตรว.

-

2

25.87

ประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้าและไอน้า
ประกอบกิจการวางระบบส่ง
กระแสไฟฟ้าและไอน้า

30 ปี

2

2

50.96

ใช้เป็ นทางเข้า-ออกโรงงานผลิต
ไฟฟ้า

30 ปี

2

1

89.10

ก่อสร้างอาคารโรงงานและ
ประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้าและไอน้า

30 ปี

1 มกราคม 2562 ถึง
31 ธันวาคม 2591

2

-

4.22

ประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้าและไอน้า

30 ปี

1 มกราคม 2562 ถึง
31 ธันวาคม 2591

ปลอดภาระผูกพัน

2

2

50.96

ประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้าและไอน้า และใช้
เป็ นทางเข้าออกโรงงานผลิต
ไฟฟ้า

30 ปี

1 มกราคม 2562 ถึง
31 ธันวาคม 2591

ปลอดภาระผูกพัน

6

-

20.5

ปกั เสาพาดสายไฟฟ้า(ให้กบั
บริษทั สยาม มิชลิน จากัด)

22 ปี

29 กันยายน 2555 ถึง
28 กันยายน 2577

ปลอดภาระผูกพัน

5

-

63.40

ปกั เสาพาดสายไฟฟ้า

30 ปี

ปลอดภาระผูกพัน

2

2

47.50

ปกั เสาพาดสายไฟฟ้า

30 ปี

1 สิ งหาคม 2555 ถึง
31 กรกฎาคม 2585
1 มกราคม 2562 ถึง
31 ธันวาคม 2591

-

3

84.20

ปกั เสาพาดสายไฟฟ้า

3 ปี
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1 มกราคม 2562 ถึง
31 ธันวาคม 2591

1 มกราคม 2562 ถึง
31 ธันวาคม 2591

1 มิ ถนุ ายน 2560 ถึง
31 พฤษภาคม 2563

ปลอดภาระผูกพัน

ปลอดภาระผูกพัน

ปลอดภาระผูกพัน

ปลอดภาระผูกพัน

ปลอดภาระผูกพัน

(3)
บริ ษทั

กลุ่มบริ ษทั ในนิ มคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิ ตี้ เบียนหัว
ผูใ้ ห้เช่า

APB

AMATA Joint Stock

(4)
บริ ษทั

BGYSP

ที่ตงั ้

นิคมอุตสาหกรรมลองบิน
เมืองเบียนหัว ประเทศ
เวียดนาม

พืน้ ที่

วัตถุประสงค์

ไร่

งาน

ตรว.

3

3

93.75

2

-

-

ระยะเวลาเช่า

วันเริ่ มต้นถึง

ภาระผูกพัน

วันสิ้ นสุด
ประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้า

47 ปี

10 เมษายน 2540 ถึง
31 ธันวาคม 2587

ปลอดภาระผูกพัน

ประกอบกิจการสร้างโรงงาน
และผลิตไอน้า

34 ปี

25 พฤษภาคม 2553 ถึง
30 พฤศจิกายน 2587

ปลอดภาระผูกพัน

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาเช่า

วันเริ่ มต้นถึง

ภาระผูกพัน

กลุ่มบริ ษทั พลังงานหมุนเวียน
ผูใ้ ห้เช่า

บริษทั ยันฮี เพาเวอร์
โฮลดิง้ จากัด

ที่ตงั ้

อาเภอบางเลน

พืน้ ที่
ไร่

งาน

ตรว.

213

1

69

485

25

25

125

1

17

96

1

31

31

3

47

51

1

66

วันสิ้ นสุด

จังหวัดนครปฐม
อาเภอบางหลวง
จังหวัดนครปฐม
อาเภอดอนตูม

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงาน
สาหรับประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

25 ปี

28 ธันวาคม 2558 ถึง 27
ธันวาคม 2583

อยู่ระหว่างการปลด
หลักประกันในการกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน มูลค่า
จานอง 704,000,000 บาท

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงาน
สาหรับประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

28 ปี

22 สิงหาคม 2560 ถึง
21 สิงหาคม 2588

ปลอดภาระผูกพัน

5 กันยายน 2560 ถึง
5 กันยายน 2588

ปลอดภาระผูกพัน

จังหวัดนครปฐม
อาเภอลาดบัวหลวง
อาเภอเสนา
จังหวัดอยุธยา
Solar WVO &
CO-OP

สหกรณ์การเกษตรชน
แดน จากัด

อาเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์

สหกรณ์การเกษตรบ้าน
นาเดิม จากัด

อาเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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25 ปี

4.2.4 สัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
บริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลักครอบครองทีด่ นิ ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้ทด่ี นิ มีรายละเอียดแบ่งตามกลุ่มบริษทั ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังต่อไปนี้
(หมายเหตุ: มูลค่าจานองของสินทรัพย์ทแ่ี สดงภายใต้หวั ข้อ “ภาระผูกพัน” เป็ นมูลค่าจานองของสินทรัพย์ทใ่ี ช้เป็ นหลักประกันซึ่งจดไว้กบั ทางสถาบันการเงิน จึงอาจไม่
เท่ากับมูลค่าปจั จุบนั ทางบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าว)
(1)
บริ ษทั

กลุ่มบริ ษทั ในนิ คมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ผูใ้ ห้เช่า

ที่ตงั ้

พืน้ ที่

วัตถุประสงค์

ไร่

งาน

ตรว.

BPLC1

กนอ.

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ชลบุรี

4

1

97.41

BPLC2

กนอ.

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ชลบุรี

-

-

1

ระยะเวลาเช่า

วันเริ่ มต้นถึง

ภาระผูกพัน

วันสิ้ นสุด
30 ปี

1 มกราคม 2562 ถึง
31 ธันวาคม 2591

ปลอดภาระผูกพัน

98.90

ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า
และเช่าทีด่ นิ เพื่อวางระบบส่ง
กระแสไฟฟ้าและไอน้า
ใช้ทด่ี นิ เพื่อวางท่อจ่ายน้า

29 ปี

ปลอดภาระผูกพัน

-

98.19

ใช้ทด่ี นิ เพื่อวางท่อจ่ายน้า

3 ปี

-

2

8.70

ใช้ทด่ี นิ เพื่อวางท่อส่งไอน้า

3 ปี

4

2

39.30

ใช้ทด่ี นิ เพื่อวางท่อส่งไอน้า

22 ปี

-

-

ใช้ทด่ี นิ เพื่อวางท่อส่งไอน้า

3 ปี

1 มิถุนายน 2553 ถึง
31 ธันวาคม 2583
1 มกราคม 2562 ถึง
31 ธันวาคม 2564
1 มกราคม 2562 ถึง
31 ธันวาคม 2564
5 สิงหาคม 2551 ถึง
31 ธันวาคม 2583
1 กรกฎาคม 2560 ถึง
30 มิ ถนุ ายน 2563

51.10

ส่วนที่ 3.2 (4) ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 9

ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน

(2)
บริ ษทั

กลุ่มบริ ษทั พลังงานหมุนเวียน
ผูใ้ ห้เช่า

ที่ตงั ้

พืน้ ที่

วัตถุประสงค์

ไร่

งาน

ตรว.

ระยะเวลาเช่า

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

นิคมสร้างตนเองคาสร้อย
มุกดาหาร

60

1

-

ใช้ทด่ี นิ ดาเนินกิจการโครงการ
ทุ่งกังหันลม

23 ปี

BW

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

นิคมสร้างตนเองคาสร้อย
มุกดาหาร

60

1

-

ใช้ทด่ี นิ เพื่อดาเนินกิจการ
โครงการทุ่งกังหันลม

23 ปี

Solar WVO &
CO-OP

องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก

อาเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

40

-

-

อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

50

2

84.5

อาเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ

25

-

-

อาเภอลาดกระบัง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

52

1

49

2

DTE

Tay Ninh Province
1
People's Committee

1

1,800

1

Tan Chau District, Tay
Ninh Province

752

Duong Minh Chau

597

ภาระผูกพัน

วันสิ้ นสุด

TWP

อาเภอหนองจอก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Duong Minh Chau
District, Tay Ninh
Province

วันเริ่ มต้นถึง

28 พฤษภาคม 2557 ถึง11
พฤศจิกายน 2580 หรือสภาพของ
นิคมสร้างตนเองสิน้ สุดก่อนวันที่
11 พฤศจิกายน 2580
28 พฤษภาคม 2557 ถึง11
พฤศจิกายน 2580 หรือสภาพของ
นิคมสร้างตนเองสิน้ สุดก่อนวันที่
11 พฤศจิกายน 2580
24 ธันวาคม 2561 ถึง 23
ธันวาคม 2586

ปลอดภาระผูกพัน

25 ปี

27 ธันวาคม 2561 ถึง 26
ธันวาคม 2586

ปลอดภาระผูกพัน

25 ปี

27 ธันวาคม 2561 ถึง 26
ธันวาคม 2586

ปลอดภาระผูกพัน

72

25 ปี

27 ธันวาคม 2561 ถึง 26
ธันวาคม 2586

ปลอดภาระผูกพัน

26.5

25 ปี

27 ธันวาคม 2561 ถึง 26
ธันวาคม 2586
18 ธันวาคม 2560 ถึง 18
ธันวาคม 2610

ปลอดภาระผูกพัน

25 ปี

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงาน
สาหรับประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงาน
สาหรับประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

1
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ปลอดภาระผูกพัน

ปลอดภาระผูกพัน

50 ปี

1

50 ปี

1

18 ธันวาคม 2560 ถึง 18
ธันวาคม 2610

n.a.

50 ปี

1

18 ธันวาคม 2560 ถึง 18

n.a.

n.a.

บริ ษทั

ผูใ้ ห้เช่า

ที่ตงั ้

พืน้ ที่
ไร่

งาน

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาเช่า

Phu Hoa People's
1
Committee

Phu Hoa district

ภาระผูกพัน

วันสิ้ นสุด

ตรว.

District, Tay Ninh
Province
Phu Yen TTP

วันเริ่ มต้นถึง

ธันวาคม 2610
1,600

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงาน
สาหรับประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
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49 ปี

24 เมษายน 2562 ถึง 11
พฤษภาคม 2611

n.a.

4.3

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ สาคัญในการประกอบธุรกิ จของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักครอบครองสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน มีรายละเอียดแบ่งตามกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมลู ค่า 10,114.7 ล้านบาท เทียบกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวรหลัก
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีมลู ค่า 11,338.2 ล้านบาท
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
1

2
3

รายการ
สิทธิในการใช้สนิ ทรัพย์
ต้นทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตัดจ่าย1
สิทธิในการใช้ทด่ี นิ 2
สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า3
สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน3
สิทธิในสัญญาให้บริการและบารุงรักษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนระหว่างติดตัง้
รวม

มูลค่าตามบัญชี (บาท)
31 ธันวาคม 2561
30 มิ ถนุ ายน 2562
130,808,622
140,334,586
2,837,379,969
2,618,828,851
640,820,292
1,038,644,946
3,487,080,546
4,389,616,832
2,899,196,480
3,022,281,997
5,062,207
4,280,999
107,015,542
116,849,514
7,344,968
7,367,519
10,114,708,626
11,338,205,244

ต้นทุนโครงการไฟฟ้ารอตัดจ่าย ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการบริการให้คาปรึกษาภายหลังจากทีไ่ ด้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การให้คาปรึกษาเกีย่ วกับการเตรียมสัญญาทีส่ าคัญเพื่อให้บรรลุเงื่อนไขในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า เช่น สัญญาซือ้ ขายเชือ้ เพลิงระยะยาว
(2) การให้คาปรึก ษาเกี่ยวกับการดาเนินการตามเงื่อนไขของใบอนุ ญาตต่า งๆ เช่น ใบอนุ ญาตประกอบกิจการ ใบอนุ ญาตผลิตไฟฟ้ า
ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม และใบอนุญาตจาหน่ายไฟฟ้า เป็ นต้น
สิทธิในการใช้ทด่ี นิ เป็ นค่าใช้จา่ ยเพื่อให้ได้มาซึง่ สิทธิในการใช้ทด่ี นิ สาหรับการติดตัง้ โรงไฟฟ้า สถานีย่อย ระบบการจัดส่งพลังงานไฟฟ้า และเสา
ไฟฟ้า
สิทธิในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าและสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทานคือสิทธิในการใช้สนิ ทรัพย์จากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าใน
ประเทศลาว

4.3.1 การประกันภัย
กลุ่ ม บริษัทเชื่อว่ า กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ที่กลุ่ม บริษัทได้เ ข้า ทานัน้ มีเงื่อนไขใกล้เ คีย งกับ กรมธรรม์
ประกันภัย ของผู้ท่ปี ระกอบธุร กิจในลักษณะเดียวกันกับกลุ่ม บริษัทในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และ
ประเทศลาว โดยกลุ่มบริษทั เชือ่ ว่าประกันภัยตามทีก่ ลุ่มบริษทั ได้เข้าทาเพียงพอ ครอบคลุมมูลค่าทางบัญชีของ
ทรัพย์สนิ และความเสีย่ งทัง้ หลายเกีย่ วกับโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัททีอ่ าจเกิดขึ้นในอนาคตสาหรับ
รายละเอียดของความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ และการครอบคลุมของประกันภัยนัน้
ประเทศไทย
กลุ่ ม บริษัท ได้ท าประกัน ภัย ส าหรับ โครงการโรงไฟฟ้ าของกลุ่ ม บริษัท กับ บริษัท ประกัน ภัย เช่ น
ทิพยประกันภัย AIG Allianz AXA Liberty และ ACE ซึง่ ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุม
ไปถึงความเสียหายหรือความสูญเสียในทรัพย์สนิ ของโครงการโรงไฟฟ้า การหยุดชะงักของธุรกิจ ความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอก ทัง้ ในช่วงระหว่างการก่อสร้างและในช่วงของการดาเนินการของโครงการโรงไฟฟ้า โดยที่
ประกันภัยของกลุ่มบริษทั นัน้ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง การคุม้ ครองดังต่อไปนี้
ประกันภัยในระหว่างการก่อสร้าง
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•

ประกันภัยความเสีย่ งทุกชนิดเกีย่ วกับการก่อสร้างและสิง่ ปลูกสร้าง (รวมถึงการคุม้ ครองในกรณี
น้าท่วม ภายใต้เงือ่ นไขทีส่ มเหตุสมผลในทางการค้าทีม่ อี ยูโ่ ดยทัวไป)
่

•

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

•

ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและการขนส่งภายในประเทศ

•

ประภัยภัยความล่าช้าในการเริม่ ดาเนินงาน

•

ประกันภัยหมุนเวียนแรงงาน และ

•

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยในระหว่างการดาเนินการ
•

ประกันภัยความเสีย่ งทุกชนิดเกีย่ วกับทรัพย์สนิ และการหยุดชะงักของเครื่องจักร ซึง่ ครอบคลุม
ทัง้ ความสูญเสียทางกายภาพและความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกัน (รวมถึงการคุม้ ครองใน
กรณีน้าท่วม ภายใต้เงือ่ นไขทีส่ มเหตุสมผลในทางการค้าทีม่ อี ยูโ่ ดยทัวไป)
่

•

ประกันภัยการหยุดชะงักของธุรกิจ

•

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

•

ประกันภัยหมุนเวียนแรงงาน และ

•

ประกันภัยรถยนต์

ทัง้ นี้ จานวนเงินทีเ่ อาประกันทัง้ หมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษทั ในประเทศไทย คิดเป็ น
จานวน 102,694 ล้านบาท
ประเทศลาว
ตามเงือ่ นไขของสัญญาสัมปทานทีก่ ลุ่มบริษทั ได้เข้าทากับ GOL และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทีเ่ ข้าทากับ
EDL นัน้ กลุ่มบริษทั ต้องทาประกันภัยดังต่อไปนี้ กับบริษัทประกันภัย เช่น ทิพยประกันภัย และ Allianz
General Laos:
•

ประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิดเกี่ยวกับการดาเนินงานตามสัญญา จนกระทังถึ
่ งวันที่โครงการ
โรงไฟฟ้าเปิ ดดาเนินการทางพาณิชย์

•

ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ

•

ประกันภัยความสูญเสียและความเสียหายทางกายภาพ และ

•

ประกันภัยหมุนเวียนแรงงาน

ทัง้ นี้ จานวนเงินทีเ่ อาประภัยทัง้ หมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษัทในประเทศลาวคิดเป็ น
จานวน 101 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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ประเทศเวียดนาม
กลุ่มบริษทั ทาประกันภัยดังต่อไปนี้ ในประเทศเวียดนาม:
•

ประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิดและประกันธุรกิจ หยุดชะงัก (รวมถึงการประกันการระเบิดและ
อัคคีภยั ภาคบังคับ)

•

ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ

•

ประกันภัยเครือ่ งจักรและประกันธุรกิจหยุดชะงัก

•

ประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิดเกี่ยวกับการดาเนินงานตามสัญญา จนกระทังถึ
่ งวันที่โ ครงการ
โรงไฟฟ้าเปิ ดดาเนินการทางพาณิชย์

•

ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ

•

ประกันภัยความสูญเสียและความเสียหายทางกายภาพ และ

•

ประกันภัยหมุนเวียนแรงงาน

ทัง้ นี้ จานวนเงินทีเ่ อาประภัยทัง้ หมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษทั ในประเทศเวียดนาม
คิดเป็ นจานวน 788 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
4.4

นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม

บริษทั จะลงทุนในบริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วมทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจทีป่ ระกอบธุรกิจด้าน
การผลิตกระแสไฟฟ้าเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือกิจการที่มลี ักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจ การที่
สนับ สนุ น กิจ การของกลุ่ ม บริษัท โดยมุ่งเน้ น การลงทุน ในกิจ การที่มศี กั ยภาพในการเติบ โต สอดคล้องกับ
เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ รวมทัง้ สร้างผลตอบแทนทีด่ จี ากการลงทุน ทัง้ นี้ การขออนุมตั กิ าร
ลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ร่วมค้า หรือบริษทั อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง จะต้องสอดคล้องเป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มนี ัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยการลงทุนใน
กิจการดังกล่าวข้างต้น บริษทั มีนโยบายการลงทุนในสัดส่วนทีม่ ากพอเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการและกาหนดแนวทางการดาเนินธุรกิจในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ร่วมค้า และบริษทั อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
นัน้ ๆ
บริษทั อาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอืน่ ทีม่ ใิ ช่ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษทั ในปจั จุบนั ทัง้ นี้การลงทุนจะต้องมี
ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาวะของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการเติบโตของธุรกิจ และแผนกลยุทธ์
ของบริษทั
ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บริษัทจะทาการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึง
ศักยภาพ รวมทัง้ ปจั จัยความเสีย่ งจากการลงทุน โดยมีขนั ้ ตอนการพิจารณาการลงทุนทีเ่ หมาะสม เพื่อให้การ
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พิจารณากลันกรองการลงทุ
่
นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของบริษทั รวมถึงแผนงานการส่ง
บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกากับดูแลสอดคล้องกับความคาดหวังในด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดาเนินกิจการ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนการลงทุนตามความคาดหวัง และมีแผนการใช้จ่าย
งบประมาณการลงทุน สอดคล้องกับแผนการจัดสรรเงิน เมื่อผ่านการกลันกรองนี
่
้ แ ล้ว จึงจะเสนอขอควา ม
เห็นชอบตามลาดับขัน้ ตอนต่อไป

ส่วนที่ 3.2 (4) ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 15

5.

ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2562 บริษัท และบริษัท ย่ อ ยไม่ ไ ด้ ม ีส่ ว นเกี่ย วข้อ งในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ข้อเรียกร้อง กระบวนการทางกฎหมาย หรือเป็ นคู่ความในคดีใดๆ (1) ทีอ่ าจมีผลกระทบด้าน
ลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย ทีม่ จี านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (2) ที่
กระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษทั ย่อย อย่างมีนัยสาคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ น
ตัวเลขได้ และ (3) ทีม่ ไิ ด้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

ส่วนที่ 3.2 (5) ข้อพิพาททางกฎหมาย หน้า 1

6.

ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสำคัญอื่น

6.1

ชื่อ สถำนที่ ตงั ้ ของบริ ษทั บี.กริ ม เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน)

ชือ่ บริษทั
ชือ่ ย่อหลักทรัพย์
วันก่อตัง้ เป็ นบริษทั จำกัด
วันจดทะเบียนเป็ นบริษทั มหำชนจำกัด
วันเริม่ ซือ้ -ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:
:

ประเภทธุรกิจ

:

หมวดธุรกิจ
กลุ่มอุตสำหกรรม
จำนวนพนักงำน
เว็บไซต์
ข้อมูลติดต่อ

:
:
:
:
:

เลขำนุกำรบริษทั

:

ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่

:

บริษทั บี.กริม เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน)
BGRIM
26 กรกฎำคม 2536
9 กันยำยน 2559
19 กรกฎำคม 2560
0107559000427
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562
บริษทั มีทนุ จดทะเบียน 5,400,000,000 บำท
จำนวนทุนทีช่ ำระแล้ว 5,213,800,000 บำท ประกอบด้วย
หุน้ สำมัญจำนวนทัง้ สิ้น 2,606,900,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ
2 บำท
ประกอบธุ ร กิ จ โดยกำรถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท อื่ น ( Holding
Company) ที่ป ระกอบธุ ร กิจ หลัก ด้ำ นกำรผลิต และ
จำหน่ ำยไฟฟ้ำ ไอน้ ำ และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศ
และต่ำงประเทศ
พลังงำนและสำธำรณูปโภค
ทรัพยำกร
944 คน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562
http://www.bgrimmpower.com/
ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: +66 (0) 2710 3528
โทรสำร: +66 (0) 2379 4259
อีเมล์: ir@bgrimmpower.com
โทรศัพท์: +66 (0) 2710 3162
โทรสำร: +66 (0) 2379 4277
อีเมล์: comsec@bgrimmpower.com
5 ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ
กทม. 10240
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6.2 บุคคลอ้ำงอิ งและข้อมูลอื่นที่ สำคัญที่ เกี่ยวข้องกับกำรออกหุ้นกู้
นำยทะเบียนหุน้ กูแ้ ละผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
:
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 1222 ถนนพระรำมที่ 3
แขวงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 02-296-3582
ผูส้ อบบัญชี

:

นำยขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 3445
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ชัน้ 15 อำคำรบำงกอกซิต้ี ทำวเวอร์
เลขที่ 179/74-80 ถนนสำทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 (0) 2844 1000, +66 (0) 2824 5000

ทีป่ รึกษำกฎหมำย

:

บริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุน้ กู้

:

ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

วัตถุประสงค์ในกำรออกหุ้นกู้
1. เพือ่ เป็ นแหล่งเงินทุนของบริษทั และ/หรือบริษทั ในเครือ สำหรับโครงกำรปจั จุบนั และโครงกำรใน
อนำคต
2. เพือ่ ใช้สำหรับปรับโครงสร้ำงเงินทุนของบริษทั และ/หรือบริษทั ในเครือ อำทิ เช่น กำรให้เงินกูย้ มื
ระหว่ำงบริษทั ในเครือ กำรชำระคืนหนี้ เป็ นต้น
3. เพือ่ ใช้สำหรับกำรดำเนินงำนตำมปกติ
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ประวัติกำรผิ ดนัดชำระหนี้ เงิ นต้นหรือดอกเบีย้ ของตรำสำรหนี้ หรือผิ ดนัดชำระหนี้ เงิ นกู้ยืมจำก
ธนำคำรพำณิ ชย์ บริ ษทั เงิ นทุน บริ ษทั เครดิ ตฟองซิ เอร์ หรือสถำบันกำรเงิ นที่ มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้
ขึน้ และกำรผิ ดเงื่อนไขกำรปฏิ บตั ิ ตำมข้อกำหนดสิ ทธิ 3 ปี ย้อนหลัง
- ไม่ม ี ประวัติกำรผิ ดเงื่อนไขในกำรปฏิ บตั ิ ตำมข้อกำหนดสิ ทธิ ของหุ้นกู้ 3 ปี ย้อนหลัง
- ไม่ม ี ตรำสำรหนี้ คงค้ำง
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีตรำสำรหนี้คงค้ำงรวม 32,600 ล้ำนบำท ดังนี้
- หุน้ กูท้ อ่ี อกโดยบริษทั บี.กริม เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) จำนวน 14,700 ล้ำนบำท
- หุน้ กูท้ อ่ี อกโดยบริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ เอสพีวี 1 จำกัด เป็ นจำนวนเงินรวม 11,500 ล้ำนบำท
- หุน้ กูท้ อ่ี อกโดย บริษทั บี.กริม บีไอพี เพำเวอร์ 1 จำกัด และบริษทั บี.กริม บีไอพี เพำเวอร์ 2 จำกัด
เป็ นจำนวนเงินคงค้ำงทัง้ สิน้ 6,400 ล้ำนบำท
(โปรดดูรำยละเอียดข้อมูลหุน้ กูท้ อ่ี อกโดยบริษทั และบริษทั ย่อยเพิม่ เติมในส่วนที่ 3.3 (7) ข้อมูลหลักทรัพย์และ
ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ หัวข้อ 7.3 กำรออกหลักทรัพย์อน่ื )

ชื่อ สถำนที่ ตงั ้ ของนิ ติบคุ คลที่ บริ ษทั ถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป

6.3

บริ ษทั ย่อย1
บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ทุนจดทะเบียน
(บำท)

มูลค่ำที่ ตรำไว้
ต่อหุ้น
(บำท)

ทุนชำระแล้ว
(บำท)

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นโดยกลุ่ม
กิ จกำร (ร้อยละ)

ที่ตงั ้ สำนักงำน
ใหญ่

1,700,000,000

100

1,645,000,000

51.2

กทม.2

5,613,433,860

10

4,919,832,723

51.2

กทม.2

ABP1

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงำนไฟฟ้ำ
ลงทุนในธุรกิจ
พลังงำนไฟฟ้ำ
ผลิตไฟฟ้ำ

1,500,000,000

10

1,350,000,000

50.7

กทม.2

ABP2

ผลิตไฟฟ้ำ

1,060,000,000

100

1,060,000,000

51.2

กทม.2

ABP3

ผลิตไฟฟ้ำ

1,400,000,000

100

1,400,000,000

60.7

กทม.2

ABP4

ผลิตไฟฟ้ำ

1,447,389,400

100

1,447389,400

55.5

กทม.2

ABP5

ผลิตไฟฟ้ำ

1,400,000,000

100

1,400,000,000

55.5

กทม.2

ABPR1

ผลิตไฟฟ้ำ

1,287,000,000

100

1,287,000,000

61.7

กทม.2

ABPR2

ผลิตไฟฟ้ำ

1,349,000,000

100

1,349,000,000

61.7

กทม.2

ประเทศไทย
ABP
ABPH
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บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ทุนจดทะเบียน
(บำท)

ทุนชำระแล้ว
(บำท)

1,456,646,400

มูลค่ำที่ ตรำไว้
ต่อหุ้น
(บำท)
100

ที่ตงั ้ สำนักงำน
ใหญ่

1,456,646,400

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นโดยกลุ่ม
กิ จกำร (ร้อยละ)
55.5

ABPR3

ผลิตไฟฟ้ำ

ABPR4

ผลิตไฟฟ้ำ

1,400,000,000

100

1,400,000,000

55.5

กทม.2

ABPR5

ผลิตไฟฟ้ำ

1,436,302,800

100

1,436,302,800

55.5

กทม.2

ABPS

บริหำรและ
บำรุงรักษำ
ออกจำหน่ำยหุน้ กู้

2,000,000

10

2,000,000

51.2

กทม.2

2,000,000

100

2,000,000

61.4

กทม.2

APR

ผลิตไฟฟ้ำ

95,000,000

100

95,000,000

51.2

กทม.2

BGC1

ผลิตไฟฟ้ำ

1,000,000

100

250,000

99.9

กทม.2

BGC2

ผลิตไฟฟ้ำ

1,000,000

100

250,000

99.9

กทม.2

BGPR1

ผลิตไฟฟ้ำ

10,000,000

100

2,500,000

100.0

กทม.2

BGPR2

ผลิตไฟฟ้ำ

10,000,000

100

2,500,000

100.0

กทม.2

BGPS

บริหำรและบริกำร
บำรุงรักษำ
โรงไฟฟ้ำ

5,000,000

100

1,250,000

100.0

กทม.2

BGPSK

ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำน
แสงอำทิตย์

152,500,000

100

152,500,000

99.9

กทม.2

BGPSP

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงำนไฟฟ้ำ

100,000,000

100

100,000,000

100.0

กทม.2

BGRP1

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงำนไฟฟ้ำ

1,000,000

100

250,000

99.9

กทม.2

BGRP2

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงำนไฟฟ้ำ

1,000,000

100

250,000

99.9

กทม.2

BGRP3

ผลิตไฟฟ้ำ

1,000,000

100

250,000

99.9

กทม.2

BGLNG

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงำน

10,000,000

100

2,500,000

99.9

กทม.2

ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำน
แสงอำทิตย์

1,160,003,500

100

1,152,503,500

99.9

กทม.2

BIP1

ผลิตไฟฟ้ำ

1,250,000,000

100

1,250,000,000

74.0

กทม.2

BIP2

ผลิตไฟฟ้ำ

1,300,000,000

100

1,300,000,000

74.0

กทม.2

BPB2

ผลิตไฟฟ้ำ

10,000,000

100

2,500,000

100.0

กทม.2

BPHL

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงำนไฟฟ้ำ

1,000,000

100

250,000

99.9

กทม.2

ABPSPV1

(BGRP4)
BGYSP
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กทม.2

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ทุนจดทะเบียน
(บำท)

BPLC1

ผลิตไฟฟ้ำ

BPLC2
BPSLC
BPWHA1
BSP
(Bamnet
Narong)
BSP
(Cha Am)
BSP
(Chai Badan)
BSP
(Chon Daen)
BSP
(Sap Yai)
BSP
(Si Boon
Rueang)
BSP
(Wanon Niwat)
BSP
(Yang Talat)
BSPRT

BW
GLOW SPP13
TWP
ประเทศเวียดนำม
APB

ทุนชำระแล้ว
(บำท)

670,000,000

มูลค่ำที่ ตรำไว้
ต่อหุ้น
(บำท)
10

ที่ตงั ้ สำนักงำน
ใหญ่

670,000,000

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นโดยกลุ่ม
กิ จกำร (ร้อยละ)
99.9

ผลิตไฟฟ้ำ

535,000,000

100

535,000,000

99.9

กทม.2

บริหำรและ
บำรุงรักษำ
ผลิตไฟฟ้ำ

19,000,000

10

19,000,000

99.9

กทม.2

1,533,561,700

100

1,533,561,700

75.0

กทม.2

ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำน
แสงอำทิตย์
ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำน
แสงอำทิตย์
ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำน
แสงอำทิตย์
ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำน
แสงอำทิตย์
ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำน
แสงอำทิตย์
ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำน
แสงอำทิตย์
ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำน
แสงอำทิตย์
ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำน
แสงอำทิตย์
ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำน
แสงอำทิตย์แบบ
ติดตัง้ บนหลังคำ
ผลิตไฟฟ้ำ

100,000,000

100

66,850,195

100.0

กทม.2

100,000,000

100

66,850,195

100.0

กทม.2

100,000,000

100

66,850,195

100.0

กทม.2

100,000,000

100

66,850,195

100.0

กทม.2

100,000,000

100

66,850,195

51.0

กทม.2

100,000,000

100

66,850,195

100.0

กทม.2

100,000,000

100

66,850,195

100.0

กทม.2

100,000,000

100

66,850,195

100.0

กทม.2

251,000,000

100

251,000,000

99.9

กทม.2

300,000,000

10

133,500,000

92.2

กทม.2

ผลิตไฟฟ้ำ

2,150,000,000

10

2,150,000,000

100.0

กทม.2

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงำนไฟฟ้ำ

1,054,100

5

263,525

70.0

กทม.2

ผลิตไฟฟ้ำ

33,000,000
USD

n/a

5,500,000 USD

30.7

Amata Industrial
Park เมืองเบียน
หัว จังหวัดดองไน
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กทม.2

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ทุนจดทะเบียน
(บำท)

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นโดยกลุ่ม
กิ จกำร (ร้อยละ)
55.0

ที่ตงั ้ สำนักงำน
ใหญ่

DTE

ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำน
แสงอำทิตย์

1,620,000,000,0
00 VND

Phu Yen TTP

ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำน
แสงอำทิตย์

1,000,000,000,0
00 VND

10,000 VND

1,000,000,000,
000 VND

80.0

ฮำนอย

VTS

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงำนไฟฟ้ำ

55,000,000,000
VND

10,000 VND

55,000,000,
000 VND

100.0

โฮจิมนิ ห์

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงำนไฟฟ้ำ

16,000,000
USD

100 USD

15,750,000 USD

100.0

ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนน้ำ

10,000,000
USD

100 USD

10,000,000 USD

72.0

Nam Khao

ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนน้ำ

33,680,000
USD

100 USD

416,667 USD

72.0

XXHP

ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนน้ำ

15,000,000
USD

100 USD

15,000,000 USD

70.0

เขตเศรษฐกิจ
เฉพำะภูเขียว
เมืองท่ำแขก
แขวงคำม่วน
บ้ำนนำคำ เมือง
ศรีโคตรบอง นคร
หลวงเวียงจันทน์
บ้ำนนำคำ เมือง
ศรีโคตรบอง นคร
หลวงเวียงจันทน์
บ้ำนน้ำตวด เมือง
ปำกซอง แขวง
จำปำสัก

Nam Che

1,000 USD

1 USD

1,000 USD

100.0

เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ กรุง
พนมเปญ

300,000,000
KRW

5,000 KRW

300,000,000
KRW

100.0

กียองจิ-โด,
เกำหลีใต้

1 MYR

1 MYR

1 MYR

100.0

กัวลำลัมเปอร์,
มำเลเซีย

ประเทศลำว
BGPL

ประเทศกัมพูชำ
BGP
(Cambodia)

ลงทุนในธุรกิจ
ไฟฟ้ำ

ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี
ลงทุนในธุรกิจ
B.Grimm Power
ไฟฟ้ำ
Korea Limited
ประเทศมำเลเซีย
B.Grimm Power
(Malaysia) Sdn.
Bhd.

ลงทุนในธุรกิจ
ไฟฟ้ำ

มูลค่ำที่ ตรำไว้
ต่อหุ้น
(บำท)
10,000 VND

ทุนชำระแล้ว
(บำท)
1,620,000,000,
000 VND
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โฮจิมนิ ห์

บริ ษทั ร่วมค้ำ1
บริ ษทั

ประเทศไทย
BGSENA

BGSNAPA

BG
Spectrum

PIC

ประเภทธุรกิ จ

ทุนจดทะเบียน
(บำท)

มูลค่ำที่ ตรำไว้
ต่อหุ้น
(บำท)

ทุนชำระแล้ว
(บำท)

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นโดยกลุ่ม
กิ จกำร (ร้อยละ)

ที่ ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำน
แสงอำทิตย์
ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำน
แสงอำทิตย์แบบ
ติดตัง้ บนหลังคำ
ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำน
แสงอำทิตย์แบบ
ติดตัง้ บนหลังคำ
ผลิตและจำหน่ำย
ไฟฟ้ำจำกขยะ
อุตสำหกรรม

835,000,000

100

835,000,000

49.0

กทม.2

10,000,000

100

2,500,000

51.0

กทม.2

10,000,000

100

2,500,000

70.0

กทม.2

110,000,000

100

110,000,000

48.0

1758/3 ถ.สุขมุ วิท
พระโขนง กทม.

1,000 USD

1 USD

1,000 USD

55.0

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
กรุงพนมเปญ

ประเทศกัมพูชำ
BGP (Poipet) ประกอบกิจกำรจัด
จำหน่ำยไฟฟ้ำ

1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
2 เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กทม. 10240
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ส่วนที่ 3.3
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

7.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึง่ มีทนุ จดทะเบียนทีช่ าระแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทัง้ สิน้ 5,213,800,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ
จานวนทัง้ สิน้ 2,606,900,000 หุน้ โดยมีมลู ค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 2 บาท
7.2

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ สูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีดงั นี้
รายชื่อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละ

1. B.Grimm Power (Singapore) Pte.Ltd.
2. นายฮาราลด์ ลิงค์
3. บริษทั บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิง้ จากัด2
4. ASIAN DEVELOPMENT BANK
5. กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุน้ ระยะยาว
6. นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์
7. บริษทั ไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
8. บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
9. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
10. South East Asia UK(Type C) Nominees Limited

886,002,000
635,399,700
235,997,750
123,000,000
45,092,700
28,350,000
27,691,500
25,199,800
24,141,068
20,611,161

33.99
24.37
9.05
4.72
1.73
1.09
1.06
0.97
0.93
0.79

รวม

2,051,485,679

78.69

1

1 เป็ นบริษทั จากัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ โดยนายฮาราลด์ ลิงค์ และนางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์
(Beneficiary)
2 เป็นบริษทั จากัดภายใต้กฎหมายไทยถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยนายฮาราลด์ ลิงค์

7.3

การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษทั ได้ออกหุน้ กูร้ วม 4 ชุด ในนามของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เป็ นจานวนเงินรวม
9,700 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน) เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ มีรายละเอียดดังนี้
ครัง้ / ชุดที่

มูลค่าที่ออก
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ยงั ไม่ได้ไถ่
ถอน (ล้านบาท)

วันครบกาหนดไถ่
ถอน

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

อันดับความ
น่ าเชื่อถือครัง้
หลังสุด*

1/2561 ชุดที่ 1
1/2561 ชุดที่ 2
1/2561 ชุดที่ 3
1/2561 ชุดที่ 4

500
2,700
1,500
5,000
9,700

500
2,700
1,500
5,000
9,700

19 ตุลาคม 2563
19 ตุลาคม 2564
19 ตุลาคม 2566
19 ตุลาคม 2571

2.81
3.12
3.49
4.36

AAAA-

รวม

* หุน้ กูท้ งั ้ หมดได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือจากบริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด
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บริษทั ได้ออกตราสารหนี้เพื่ออนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม (Green Bond) จานวน 2 ชุด ในนามของบริษทั
บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เป็ นจานวนเงินรวม 5,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ เสนอขายให้แก่ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank, ADB) ซึ่งเป็ นไปตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้
ชุดที่

มูลค่าที่ออก
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)

วันครบกาหนดไถ่ถอน

1
2
รวม

1,500
3,500
5,000

1,500
3,500
5,000

20 ธันวาคม 2566
20 ธันวาคม 2568

ABPSPV1 ได้ออกหุน้ กูม้ ปี ระกัน จานวน 11 ชุด ในนามของ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1
จากัด เป็ นจานวนเงินรวม 11,500 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน และ / หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ โดยมี
ABP3 ABPR1 และ ABPR2 เป็ นผูค้ ้าประกัน โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
มีรายละเอียดดังนี้
ชุดที่

มูลค่าที่ออก
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ยงั ไม่ได้
ไถ่ถอน (ล้านบาท)

วันครบกาหนดไถ่
ถอน

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

อันดับความน่ าเชื่อถือ
ครัง้ หลังสุด*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1,800
600
1,500
900
900
1,000
1,500
800
1,000
600
900
11,500

1,800
600
1,500
900
900
1,000
1,500
800
1,000
600
900
11,500

21 เมษายน 2563
21 เมษายน 2564
21 เมษายน 2565
21 เมษายน 2566
21 เมษายน 2567
21 เมษายน 2569
21 เมษายน 2570
21 เมษายน 2571
21 เมษายน 2572
21 เมษายน 2573
21 เมษายน 2575

2.68
3.00
3.25
3.58
3.76
4.01
4.17
4.33
4.35
4.48
4.79

AAAAAAAAAAA-

รวม

* หุน้ กูท้ งั ้ หมดได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือจากบริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด
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BIP1 และ BIP2 ได้ออกหุน้ กูช้ นิดทยอยชาระคืนเงินต้น อายุ 15 ปี จานวน 2 ชุด ในนามของบริษทั
บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด และบริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จากัด เป็ นจานวนเงินรวม 6,700 ล้าน
บาท เสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน และ / หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ มีรายละเอียดดังนี้
หุ้นกู้

มูลค่าที่ออก
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ยงั ไม่ได้ไถ่
ถอน (ล้านบาท)

วันครบกาหนดไถ่ถอน

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

อันดับความ
น่ าเชื่อถือครัง้
หลังสุด*

BIP1 1/2561
BIP2 1/2561
รวม

3,350
3,350
6,700

3,200
3,200
6,400

31 พฤษภาคม 2576
31 พฤษภาคม 2576

3.95
3.95

AA-

* หุน้ กูท้ งั ้ หมดได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือจากบริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด

7.4

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบี.กริ ม เพาเวอร์
บี.กริม เพาเวอร์ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
จากการดาเนินงาน (กาไรสุทธิไม่รวมผลกาไร/ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ และรายได้/ รายจ่าย
ทีไ่ ม่เกิดขึน้ ประจา) ตามงบการเงินรวมของ บี.กริม เพาเวอร์ หลังหักภาษี ทุนสารองตามทีก่ ฎหมายกาหนด
และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทัง้ นี้ อัตราการจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงไปจากที่
กาหนดไว้ โดยขึน้ อยูก่ บั ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด ความจาเป็ นในการลงทุน เงือ่ นไขและข้อจากัดตามที่
กาหนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ มื และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษทั โดยเมื่อคณะกรรมการบริษทั มีมติ
เห็นชอบให้จ่ายเงินปนั ผลประจาปี แล้ว จะต้องนาเสนอเพือ่ ขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงิน
ปนั ผลระหว่างกาล ซึง่ คณะกรรมการบริษทั มีอานาจอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลได้และให้รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มมี ติเห็นชอบให้เสนอ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เพือ่ พิจารณาอนุมตั จิ ่ายเงินปนั ผล สาหรับผล
ประกอบการของบริษทั ปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.32*บาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 45.0 ของกาไร
สุทธิจากการดาเนินงานปี 2561 (*แบ่งเป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงานครึง่ แรกของ
ปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 และเงินปนั ผลสาหรับผลประกอบการครึง่ หลัง
ของปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.17 บาท เมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562)
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 9/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผล
ระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 40.0 ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงาน เมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2562
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นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริ ษทั ย่อยและกิ จการร่วมค้า
นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้าของ บี.กริม เพาเวอร์ จะเป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการของบริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
แต่ละบริษทั พิจารณาอนุ มตั ใิ นแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปนั ผลจากกาไรสุทธิตามงบการเงินของบริษทั ย่อยและ
กิจการร่วมค้า หลังหักภาษี ทุนสารองเงินตามทีก่ ฎหมายกาหนด และภาระผูกพันตามเงือ่ นไขของสัญญาเงินกู้
แล้ว ทัง้ นี้ อัตราการจ่ายปนั ผลจะพิจารณาจากผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด ความจาเป็ นในการลงทุน
เงือ่ นไขและข้อจากัดตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ มื และความเหมาะสมอืน่ ๆ ของบริษทั ย่อยและกิจการร่วม
ค้า อนึ่ง คณะกรรมการของบริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้า มีอานาจอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลได้และให้
รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
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8.

โครงสร้างการจัดการ

8.1

บริ ษทั
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษทั เป็ นดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ

คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร
ฝา่ ยตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษทั

คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

สายงานพัฒนา
ธุรกิ จและโครงการ
Renewable &
Hybrid Projects

สายงาน
พลังงาน
แสงอาทิ ตย์
บนหลังคา

สายงานกลยุทธ์
และการวางแผน
ทางธุรกิจ

สานัก
กฎหมาย

สายงาน
โครงการพิเศษ

สายงาน
บริ หารด้าน
การเงิ น

สายงานพัฒนา
ธุรกิ จและ
โครงการ
Conventional

สานักประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

สายงานการ
พาณิ ชย์และ
จัดซื้อ

สายงาน
เงินเดือน

สายงาน
ปฏิ บตั ิ การประเทศไทย

สายงาน
ปฏิ บตั ิ การ

สายงานการขาย
การตลาด ระบบ
สายส่งไฟฟ้ าและ
จาหน่ ายไฟฟ้ า

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ *โครงสร้างการจัดการและบุคคลซึ่งเป็ นผู้บริหารตามนิยามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ.
17/2551 เรือ่ งการกาหนดบทนิยามในประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
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8.1.1 คณะกรรมการชุดต่างๆ
(1)

คณะกรรมการบริ ษทั

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน เป็ นผูบ้ ริหาร 1 ท่าน
กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร 2 ท่าน และ กรรมการอิสระ 5 ท่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อ
นายฮาราลด์ ลิงค์
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์
นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
นางเกตุวลี นภาศัพท์
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
นางอัญชลี ชวนิชย์
นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข1

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ทัง้ นี้ นายสุรชัย สายบัว ได้ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็ นต้นไป
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั
กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพัน บริษทั คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ หรือ นางสาวคาโรลีน โมนิค มารีครีสตีน
ลิงค์ หรือ นางปรียนาถ สุนทรวาทะ กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั
อานาจหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
(1)
กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจของบริษทั และ
บริษทั ย่อย รวมทัง้ พิจารณาอนุ มตั นิ โยบายและทิศทางการดาเนินงานทีฝ่ า่ ยบริหารเสนอ และกากับควบคุมดูแลให้
ฝา่ ยบริหารดาเนินการตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจของบริษทั โดย
คานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผถู้ อื หุน้
(2)

สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

(3)

วางโครงสร้างและกาหนดกระบวนการของบริษทั และบริษทั ย่อย เพื่อให้มรี ะบบการบริหารความ
เสีย่ ง การกากับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมันว่
่ า
บริษทั ดาเนินการตามระเบียบข้อบังคับ มติของคณะกรรมการ มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความ
สุจริตและระมัดระวัง

(4)

ควบคุม ติดตามและประเมินผลการทาหน้าทีบ่ ริหารจัดการของบริษทั และบริษทั ย่อย เพือ่ ให้บรรลุ
ตามแผนกลยุทธ์ ภายใต้งบประมาณซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
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(5)

พิจารณาถึงปจั จัยเสีย่ งสาคัญทีอ่ าจเกิดขึน้ และกาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่าง
ครอบคลุมและครบถ้วน และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบและกระบวนการที่มปี ระสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการความเสีย่ ง รวมถึงปจั จัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

(6)

จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมทัง้ จัดให้มกี ระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั และ
บริษทั ย่อย อย่างสม่าเสมอ

(7)

จัดให้มรี ะบบหรือกลไกการกาหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ทีเ่ หมาะสม สอดคล้อง
กับผลการดาเนินงานเพือ่ ก่อให้เกิดแรงจูงใจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว

(8)

มีอานาจพิจารณาอนุ มตั กิ ารใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การดาเนินงานต่างๆ การกูย้ มื หรือการขอ
สินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยมื เงิน ตลอดจนการเข้าเป็ นผู้ค้าประกัน เพื่อการทา
ธุรกิจตามปกติของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยไม่จากัดวงเงิน ภายใต้ขอ้ บังคับ และระเบียบของ
บริษัท รวมทัง้ กฎระเบีย บ กฎหมายที่เ กี่ย วข้องของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(9)

ด าเนิ น การให้บ ริษัท และบริษัท ย่ อ ยน าระบบบัญ ชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญ ชี
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ และการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ หมาะสมให้แก่ผถู้ อื หุน้ และสาธารณชนทัวไป
่

(10)

จัดให้มชี อ่ งทางการติดต่อสื่อสารกับผูถ้ อื หุน้ แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกากับดูแลการเปิ ดเผย
ข้อมูล เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชือ่ ถือ และมีมาตรฐานสูงสุด

(11)

ตรวจตราและดาเนินการให้เป็ นทีแ่ น่ ใจได้ว่า บริษทั และบริษทั ย่อยได้มกี ารปฏิบตั ติ ามจริยธรรม
ทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการ รวมทัง้ กาหนดนโยบายของบริษทั และบริษทั ย่อยด้านบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

(12)

มีอานาจในการแต่งตัง้ บุคคลเข้าไปดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยอย่าง
น้อยตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อย และมีการกาหนดขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของกรรมการและผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ไว้อย่างชัดเจน ซึง่ รวมถึงการกาหนดกรอบอานาจใน
การใช้ดุลพินิจทีช่ ดั เจนให้การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ย่อยในเรื่องสาคัญต้อง
ได้รบั ความเห็นจากคณะกรรมการบริษทั ก่อน มีการควบคุมการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายของ
บริษัท และการทารายการต่า งๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิ ด เผยข้อมูล ฐานะ
การเงิน ผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่
มีนยั สาคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง

(13)

แต่งตัง้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษทั และเลขานุ การ
บริษทั และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจานวนรวมทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ าก
ผูถ้ อื หุน้ )
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(14)

พิจารณาอนุ มตั ิการดาเนินการของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของแต่ละ
บริษทั โดยครอบคลุมถึงเรือ่ งดังต่อไปนี้
(14.1) วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ (ซึง่ จะต้องทบทวนเป็ นรายปี )
(14.2) แผนธุรกิจประจาปี
(14.3) งบประมาณประจาปี
(14.4) งบการเงินสาหรับงวดไตรมาส และงบการเงินประจาปี
(14.5) การจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล
(14.6)

การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์กรในระดับกลุ่ม และการเปลีย่ นแปลงอื่นๆ ทีส่ าคัญใน
องค์กร

(14.7) การได้มา การก่อตัง้ การจาหน่ายจ่ายโอน หรือการระงับซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญหรือธุรกิจใด
ของบริษทั
(14.8)
(15)

การเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับอานาจใดๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้บุคคลอื่น
ดาเนินการ

พิจารณามอบอานาจบางประการเป็ นการครัง้ คราวแก่คณะกรรมการชุดย่อย

ทัง้ นี้ การมอบหมายอ านาจหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการบริษัท นัน้ จะไม่ ม ี
ลัก ษณะเป็ น การมอบอ านาจ หรือ มอบอ านาจช่ ว งที่ท าให้ค ณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้ร ับ มอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท สามารถอนุ มตั ิร ายการที่ตนหรือบุ คคลที่อาจมีความขัด แย้ง (ตามที่นิ ยามไว้ใ นประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย
หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อน่ื ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อยของ
บริษทั ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทท่ี ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาอนุมตั ไิ ว้
(16) จัดให้มรี ะบบการกากับดูแลการต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริษทั ในภาพรวม ตลอดจนกาหนด
นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการต่อต้านคอร์รปั ชันทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลแก่ผสู้ อบ
บัญชีให้ทราบถึงบทบาทของคณะกรรมการบริษทั ทีม่ ตี ่อการบริหารความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
บริษทั มีบทบาทสาคัญในการเป็ นผูน้ าทีแ่ สดงถึงความมุ่งมันที
่ จ่ ะต่อต้านการคอร์รปั ชันเพื่อแสดงจุดยืนให้บุคลากร
ของบริษทั พันธมิตรทางธุรกิจและสาธารณชน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
บริษทั ได้กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั ไว้ล่วงหน้าตลอดปี ทัง้ นี้ ในการประชุมแต่ละครัง้ บริษทั
ได้จดั ส่งเอกสารประกอบการประชุมในแต่วาระให้กบั กรรมการบริษัทล่วงหน้ าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้
กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรือ่ งต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม
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ในปี 2562 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562 บริษทั ได้จดั การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ทัง้ สิน้ 10 ครัง้ รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั เป็ นดังนี้
จานวนครัง้ ที่ เข้าร่วมประชุม/
การประชุมทัง้ หมด
10/10
10/10
3/10
10/10
7/10
6/6
10/10
10/10
9/10

รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายฮาราลด์ ลิงค์
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์
นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
นางเกตุวลี นภาศัพท์
นายสุรชัย สายบัว1
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
นางอัญชลี ชวนิชย์
นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข

หมายเหตุ
1. นายสุรชัย สายบัว ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562

(2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน
ดังนี้
รายชื่อ
1. นางอัญชลี ชวนิชย์
2. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
3. นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

บริษทั กาหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ ไม่น้อยกว่าปี ละ 6 ครัง้ เพื่อปฎิบตั ิ
หน้าทีต่ ามขอบเขตความรับผิดชอบทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั และมีการรายงานผลการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั ทราบทุกครัง้
ในปี 2562 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ประชุมทัง้ สิน้
9 ครัง้ โดยมีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีรายละเอียดจานวนครัง้ ทีป่ ระชุม ดังนี้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
1. นางอัญชลี ชวนิชย์
2. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
3. นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข

จานวนครัง้ ที่ เข้าร่วม / จานวนครัง้ ที่ ประชุมทัง้ หมด
9/9
9/9
9/9
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อานาจหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1)
พิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อเสนอเรื่องดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป รวมทัง้ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบ
บัญชี
(2)
ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ของผูอ้ านวยการ
ฝา่ ยตรวจสอบภายใน
(3)
มีอานาจเข้าถึงข้อมูลได้ทกุ ระดับของบริษทั รวมถึงการเชิญผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือผูเ้ กีย่ วข้องเข้า
ร่วมประชุม และให้ขอ้ มูลในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้การปฏิบตั งิ านตามขอบเขตอานาจหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
(4)
สามารถแสวงหาความเห็นอิสระจากผูส้ อบบัญชีหรือทีป่ รึกษาวิชาชีพเฉพาะ เพื่อขอคาแนะนา
ปรึกษาหรือขอความเห็นได้ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั โดย
กาหนดให้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี ปี ละ 1 ครัง้
(5)
ดาเนินการสอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามนโยบาย ระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านการ
คอร์รปั ชันรวมถึงการบริหารความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชันทีค่ รอบคลุมถึงมาตรการป้องกันการคอร์รปั ชัน การตรวจหาการ
คอร์รปั ชันและการตอบสนองเมือ่ พบการคอร์รปั ชัน ตลอดจนการสอบทานและทบทวนนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ หลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อให้มนใจว่
ั ่ านโยบาย ระเบีย บปฏิบ ัติดงั กล่าวได้ถูกนาไปปฏิบตั ิอย่า ง
ครบถ้วนและเหมาะสมทัวทั
่ ง้ องค์กร
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ เติม มีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
(1)

ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง
(1.1)
(1.2)

(2)

สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและหารือกับฝา่ ยบริหารเกีย่ วกับ
นโยบายการประเมินและการบริหารความเสีย่ ง

ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อกาหนด
(2.1)

สอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพ ย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ และกฎหมายที่เ กี่ยวข้องกับธุ ร กิจ ของ
บริษัท รวมทัง้ สอบทานให้บ ริษัท ย่อยของบริษัท ปฏิบ ัติต ามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดใน
นโยบายการควบคุม และกลไกการกากับดูแลกิจการทีบ่ ริษทั เข้าไปลงทุน

(2.2)

สอบทานการทารายการทีเ่ กีย่ วโยง การทารายการระหว่างกัน การได้มาจาหน่ ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั เข้าทา
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รายการดัง กล่ า วถู ก ต้ อ งตามหลัก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขที่ ก ฎหมายก าหนด มีค วาม
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั
(3)

ด้านการรายงานข้อมูลทางการเงิน
(3.1)

สอบทานให้ บ ริษัท มีร ายงานทางการเงิน ที่ถู ก ต้อ งและเปิ ด เผยอย่ า งเพีย งพอตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(3.2)

ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีทใ่ี ช้ในรายงานทางการเงิน
พิ จ ารณาร่ ว มกั บ ฝ่ า ยบริ ห ารถึ ง บทรายงานและการวิ เ คราะห์ ข องฝ่ า ยบริ ห าร
(Management Discussion and Analysis (MD&A))

(3.3)
(4)

ด้านการกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน
(4.1)

(4.2)

ผูต้ รวจสอบบัญชี


ประชุม ร่ว มกับ ผู้ส อบบัญ ชีเ พื่อรับ ทราบรายงานผลการสอบทานงบการเงิน
ประจาไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และการหารือเกี่ย วกับ
ปญั หาอุป สรรคที่อาจพบจากการปฏิบ ัติงานของผู้ส อบบัญชี โดยควรประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มฝี ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้



ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน และพิจารณาถึงความเป็ น
อิสระของผูส้ อบบัญชี

ผูต้ รวจสอบภายใน






สอบทานความเป็ นอิสระของฝา่ ยตรวจสอบภายใน โดยให้ฝา่ ยตรวจสอบภายใน
มีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุมกับหัวหน้ าผูบ้ ริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มฝี ่ายบริหารอยู่ด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพือ่ หารือประเด็นทีม่ คี วามสาคัญ
สอบทานและอนุมตั กิ ฎบัตรของฝา่ ยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้



พิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจาปี จานวนบุคลากร และทรัพยากรทีจ่ าเป็ น
ในการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยตรวจสอบภายใน



อนุ ม ัติแ ผนการตรวจสอบประจ าปี รวมถึง การพิจ ารณาอนุ ม ัติก ารทบทวน
ปรับเปลีย่ นแผนงานตรวจสอบในส่วนทีม่ นี ยั สาคัญ
กากับดูแลฝา่ ยตรวจสอบภายในให้ปฏิบตั งิ านสอดคล้องตามแผนการตรวจสอบ
ประจาปี ทไ่ี ด้รบั อนุ มตั ิ และเป็ นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน
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ประเมินคุณภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุกปี รวมทัง้ จัดให้ม ี
การประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มคี วามเป็ น
อิสระจากภายนอกองค์กร อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี



(5)

ด้านการรายงาน
(5.1)

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ของบริษัท
ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(5.2)

ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระทา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการกระทา
ข้างต้น ได้แก่


รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์



การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
การฝา่ ฝืนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั



หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บ ริหารไม่ด าเนิน การให้มกี ารปรับ ปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการ
กระทาตามข้างต้นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์
หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
(5.3)

(6)

ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ ายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาโดยสม่าเสมอ
เป็ นระยะ

ด้านอืน่ ๆ
(6.1)

ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกาหนด หรือทีจ่ ะกาหนดขึน้ เพิม่ เติมในอนาคต

(6.2)

ปฏิ บ ั ติ ง านอื่ น ใดที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท จะมอบหมาย ด้ ว ยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคาสังนั
่ น้ ต้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

(6.3)

ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อนาเสนอขออนุ มตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั

(6.4)

ประเมิน ผลคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ ให้แ น่ ใ จว่ า การท างานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีป ระสิท ธิภ าพและบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ และรายงานผลการประเมิน ต่ อ
คณะกรรมการบริษทั
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(3)

คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน
ดังนี้
รายชื่อ
1. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
2. นางอัญชลี ชวนิชย์
3. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ

ในปี 2562 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ได้จดั
ประชุมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ ดังนี้
รายชื่อ
1. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
2. นางอัญชลี ชวนิชย์
3. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย

จานวนครัง้ ที่ เข้าร่วมประชุม / จานวนครัง้ ที่ ประชุมทัง้ หมด
4/4
4/4
4/4

อานาจหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมกากับดูแลกิ จการ
(1)
กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน รวมทัง้ ข้อกาหนดด้า น
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ
ทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ขององค์กรทีท่ าหน้าทีก่ ากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั แิ ละประกาศ
ให้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องกรรมการ ฝา่ ยบริหาร และพนักงานในทุกระดับ
(2)
กากับดูแล เสนอแนะแนวนโยบายและแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละมีความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องและเป็ นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการ
กากับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน รวมทัง้ ให้เกิดการปฏิบตั ทิ ด่ี ตี ามจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การดาเนินธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั
(3)
พิจ ารณาทบทวนและปรับ ปรุ ง นโยบายการก ากับ ดู แ ลกิจ การ และนโยบายการต่ อ ต้า นการ
คอร์รปั ชันอย่
่ างสม่าเสมออย่างน้อยปี ละหนึ่ง (1) ครัง้ เพือ่ ให้นโยบายการกากับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้าน
คอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะ
ขององค์กรภายในทีท่ าหน้าทีใ่ นการกากับดูแลกิจการ รวมทัง้ ข้อเสนอของผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
(4)
กาหนดให้มกี ารติดตามและประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการและฝา่ ยบริหารของบริษทั
ตามแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ที ก่ี าหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน และประมวลผล

ส่วนที่ 3.3 (8) โครงสร้างการจัดการ หน้า 9

การประเมินการกากับดูแลกิจการประจาปี นาเสนอคณะกรรมการบริษทั ภายในเดือนมกราคมของปี ถดั ไป พร้อมทัง้
นาเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะทีจ่ าเป็ น
(5)
ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกากับ ดูแลกิจการอย่างน้ อยปี ละ1 ครัง้ เพื่อให้ทนั สมัยและ
สอดคล้องกับกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
(6)
กาหนดกรอบนโยบายและแผนการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวเพือ่ นาเสนอคณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบ และกากับดูแล ติดตามการดาเนินงาน
โดยให้คณะทางานดาเนินกิจกรรมและจัดทารายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นาเสนอคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษทั เป็ นราย ไตรมาส
(7)
สามารถปรึกษาหารือกับทีป่ รึกษาหรือผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการกากับดูแลกิจการเมื่อมีความจาเป็ น
โดยบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้
(8)
จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจาทุกสิน้ ปี
(9)

ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

(4)

คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจานวน
4 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
2. นายฮาราลด์ ลิงค์
3. นางเกตุวลี นภาศัพท์
4. นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2562 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 -30 กันยายน 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้จดั ประชุม ทัง้ สิน้ 2 ครัง้ ดังนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.

นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
นายฮาราลด์ ลิงค์
นางเกตุวลี นภาศัพท์
นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์

จานวนครัง้ ที่ เข้าร่วมประชุม /
จานวนครัง้ ที่ ประชุมทัง้ หมด
2/2
2/2
2/2
2/2
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อานาจหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
(1)

(2)

หน้าทีก่ ารสรรหากรรมการ
(1.1)

กาหนดวิธกี ารสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ให้เหมาะสมกับลักษณะและการดาเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกาหนดคุณสมบัตแิ ละ
ความรูค้ วามชานาญแต่ละด้านทีต่ อ้ งการให้ม ี

(1.2)

สรรหากรรมการเมื่อถึงวาระที่จ ะต้อ งเสนอชื่อ กรรมการให้แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดารงตาแหน่ งต่อ หรือเปิ ดรับ
การเสนอชื่อจากผูถ้ อื หุน้ หรือพิจารณาจากบุคคลจากทาเนียบกรรมการอาชีพ หรือให้
กรรมการแต่ละคนเสนอชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสม เป็ นต้น

(1.3)

พิจารณารายชือ่ บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อและคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตสิ อดคล้องกับ
เกณฑ์คณ
ุ สมบัตทิ ก่ี าหนดไว้ให้เป็ นกรรมการของบริษทั

(1.4)

พิจารณาว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการบริษัทนัน้ มีคุณสมบัตติ ามกฎหมาย
และข้อกาหนดของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

(1.5)

เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาและบรรจุช่อื ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
เพือ่ ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการบริษทั

(1.6)

พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

หน้าทีก่ ารพิจารณาค่าตอบแทน
(2.1)

พิจ ารณาหลักเกณฑ์การจ่ า ยค่า ตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุด ย่อย ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ทใ่ี ช้อยู่
ในปจั จุบนั เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกับบริษทั โดยกาหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานให้เหมาะสมกับสถานะและความ
รับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวเพือ่ ให้เกิดผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามความคาดหวัง ให้ม ี
ความเป็ นธรรม และเป็ นการตอบแทนบุคคลทีช่ ว่ ยให้งานของบริษทั ประสบผลสาเร็จ

(2.2)

พิจารณารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจา ค่าตอบแทน
ตามผลการด าเนิ น งาน และค่ า เบี้ย ประชุม โดยค านึ ง ถึง แนวปฏิบ ัติท่ีอุ ต สาหกรรม
เดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการ และขนาดของธุรกิจบริษทั และความรับผิดชอบ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีบ่ ริษทั ต้องการ

(2.3)

ก าหนดกรอบค่ า ตอบแทนประจ าปี ข องกรรมการ ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร ตาม
หลักเกณฑ์การจ่ายทีไ่ ด้พจิ ารณาไว้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา
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อนุ มตั คิ ่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้ าทีบ่ ริหาร ส่วนของกรรมการให้คณะกรรมการ
บริษทั นาเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ
(5)

คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 30 กันยายน2562 คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารซึง่ เป็ นกรรมการจัดการ จานวน 6
ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อ
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
นายสุรศักดิ ์ โตวนิชย์
นายโชติ ชูสวุ รรณ
นายอรุณพันธ์ ภู่ทอง1
นายพีรเดช พัฒนจันทร์
นายนพเดช กรรณสูต

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ

หมายเหตุ
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อ วัน ที่ 25 เมษายน 2562 ได้มมี ติแต่ งตัง้ นายอรุณพัน ธ์ ภู่ทอง เข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการจัดการ

ทัง้ นี้ นายสุรชัย สายบัว ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการจัดการ มีผลตัง้ แต่เมือ่ วันที่ 1 มิถุนายน 2562
อานาจหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการจัดการ
(1) พิจารณาและกาหนดเป้าหมายของบริษัท และบริษัทย่อย ให้คาแนะนาเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์
โครงสร้า งการจัด การ แผนการด าเนิ น งานประจ าปี และงบประมาณของบริษัท และบริษัท ย่ อยตามที่ไ ด้ร ับ
มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(2)

ตรวจสอบผลการดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ

รับทราบ
(3) ตรวจสอบและให้ค าแนะน าเกี่ย วกับ นโยบายการจ่ า ยเงิน ป นั ผลของบริษัท และบริษัท ย่ อ ยแก่
คณะกรรมการบริษทั
(4)
ตรวจสอบและอนุมตั ธิ ุรกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน หรือการขายสินทรัพย์ของบริษทั และ
บริษทั ย่อย การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทัวไป
่ และธุรกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ภายใต้ขอบเขตอานาจการอนุมตั ทิ ค่ี ณะกรรมการบริษทั พิจารณากาหนดไว้ หรือตาม
คู่มอื อานาจดาเนินการ (Line of Authority) ของบริษทั ซึง่ รวมถึงการอนุ มตั ริ ายการการจัดซื้อทีม่ ใิ ช่รายการตามที่
ระบุไว้ในงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
(5)
คณะกรรมการจัดการสามารถมอบอานาจให้ผบู้ ริหาร หรือพนักงาน ปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทน
ได้ ต ามความเหมาะสม โดยที่ ค ณะกรรมการจั ด การ หรื อ ผู้ ร ั บ มอบอ านาจจากคณะกรรมการจั ด การ
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จะต้องไม่กระทาการหรืออนุ มตั ริ ายการใดๆ ทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับตน อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจ
ได้รบั ประโยชน์ ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ่นื ใดกับ บริษทั และบริษัทย่อย (ตามที่
นิ ย ามไว้ใ นประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น หรือ ประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์) ทัง้ นี้ การอนุมตั ริ ายการดังกล่าวต้องเป็ นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายและหลักการต่างๆ
ทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการบริษทั
(6)

จัดหาทีป่ รึกษา หรือบุคคลทีม่ คี วามเป็ นอิสระเพือ่ ให้ความเห็นหรือคาแนะนา ตามแต่ละกรณี

(7)
ดาเนินการให้ผบู้ ริหาร หรือพนักงานเข้าประชุมคณะกรรมการจัดการ หรือให้ขอ้ มูลที่เกีย่ วข้อง
กับเรือ่ งทีม่ กี ารอภิปรายกันในทีป่ ระชุมคณะกรรมการจัดการ
(8)
รายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบถึงกิจการทีค่ ณะกรรมการจัดการดาเนินการภายใต้อานาจ
หน้ า ที่ข องคณะกรรมการจัด การอย่า งสม่ า เสมอ ทัง้ นี้ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จ าเป็ น และสมควรที่จ ะต้องเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั รับทราบ
(9)

ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่

(10) ตรวจสอบ และประเมิน ความเพีย งพอของกฎบัต รฉบับ นี้ โดยเป็ น การเปรีย บเทีย บผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในกฎบัตร โดยคณะกรรมการจัดการจะนาผลทีไ่ ด้รบั จากการ
ประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของตนต่อไป
(11)

ดาเนินการอืน่ ใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

(12) กาหนดแนวทางปฏิบตั ิท่สี นับ สนุ นนโยบาย และระเบีย บต่างๆที่เ กี่ยวข้องกับ การต่อต้านการ
คอร์ร ปั ชัน ที่มปี ระสิทธิภาพ จัดให้มกี ารสื่อสารและฝึ กอบรมให้ความรู้เกี่ย วกับนโยบาย และระเบีย บต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้อง แก่บุคลากรในทุกระดับ เพื่อให้บุคลากรของบริษทั มีความรูค้ วามเข้าใจอย่างเพียงพอ และ สามารถนา
นโยบาย และระเบียบต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องไปดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทัง้ ทบทวน
ความเหมาะสมของแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ เพื่อให้ส อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุร กิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อกาหนดของกฎหมาย
(6)

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

อานาจหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
(1)
จัดทานโยบายบริหารความเสีย่ งเพือ่ เสนอคณะกรรมการจัดการพิจารณาในเรื่องของการบริหาร
ความเสีย่ งโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสีย่ งหลัก เช่น ความเสีย่ งด้านธุรกิจ ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความ
เสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร และความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อชือ่ เสียงของกิจการ เป็ นต้น
(2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสีย่ ง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลระดับ
ความเสีย่ งขององค์กรให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
(3)
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของระบบ และการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าหนด
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(4)
ให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการจัดการเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ทค่ี ณะกรรมการจัดการกาหนดไว้
(5)
สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อพิจารณาให้สอดคล้อง
กับลักษณะการดาเนินงานของบริษทั และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
8.1.2 ผู้บริ หาร
ณ วันที่ 30 กันยายน2562 บริษทั มีผบู้ ริหาร จานวน 7 ท่าน และหัวหน้าฝา่ ยบัญชี 1 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
2. นายสุรศักดิ ์ โตวนิชย์
3. นายโชติ ชูสวุ รรณ

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายงานการขายและ
การตลาด และระบบสายส่งไฟฟ้าและจาหน่ายไฟฟ้า
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร - ประเทศไทย /
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส - สายงานปฏิบตั กิ าร

4. นายอรุณพันธ์ ภู่ทอง1

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – สายงานพัฒนาธุรกิจและ
โครงการ Conventional / การพาณิชย์และจัดซือ้ จัดจ้าง

5. นายพีรเดช พัฒนจันทร์

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สานักกฎหมาย / สาย
งานพัฒนาธุรกิจและโครงการ Renewable & Hybrid
Projects / สายงานพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

6. นายนพเดช กรรณสูต

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน /
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส - การเงินและบัญชี

7. นางสาวศิรวิ งศ์ บวรบุญฤทัย

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน /
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - การเงิน

8. นางสาวพรทิพย์ ตัง้ พงศ์บณ
ั ฑิต

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - บัญชี

หมายเหตุ
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อ วัน ที่ 25 เมษายน 2562 ได้มมี ติแต่ งตัง้ นายอรุณพัน ธ์ ภู่ทอง เข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการจัดการ และเป็นผูบ้ ริหารของบริษทั
2. “ผูบ้ ริหาร” ข้างต้น เป็ นไปตามคานิยามผูบ้ ริหารของประกาศ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกาหนดบทนิยามในประกาศ
เกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
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ทัง้ นี้ นายสุรชัย สายบัว ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการจัดการ มีผลตัง้ แต่เมือ่ วันที่ 1 มิถุนายน 2562
อานาจหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของประธานเจ้าหน้ าที่ บริ หาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีอานาจและหน้าทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการกิจการงานต่างๆ ของบริษทั ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็ น ผู้กาหนดและอนุ ม ตั ิค่า ตอบแทนให้กบั ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทัง้ นี้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารต้องบริหารบริษทั ตามแผนงานหรืองบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รวมทัง้ รักษาผลประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
อย่างดีทส่ี ดุ โดยอานาจหน้าทีข่ องประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารให้รวมถึงเรือ่ งหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1)

ดาเนินกิจการประจาวันของบริษทั

(2)

จัด ทาแผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณประจ าปี ตามที่ฝ่า ยบริหารและคณะกรรมการจัดการ
นาเสนอ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป

(3)

ดาเนินการตามแผนงานและงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั

(4)

จัดทารายงาน แผนงาน และงบการเงินของบริษทั เสนอต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส

(5)
จัดทานโยบายการค้าของบริษทั และเข้าทาหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การซื้อขายวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ใ นนามบริษัท ทัง้ ในป จั จุ บ ัน และอนาคตภายใต้ขอบเขตอานาจการอนุ ม ตั ิท่ี
คณะกรรมการบริษทั พิจารณากาหนดไว้
(6)
เข้า ทาหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพัน ใดๆ นอกเหนื อไปจากตามที่ร ะบุ ไว้ใ นข้อ (5) ข้า งต้น
ภายใต้ขอบเขตอานาจการอนุมตั ทิ ค่ี ณะกรรมการบริษทั พิจารณากาหนดไว้
(7)
ว่าจ้าง แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินยั หรือเลิกจ้าง
พนักงานในนามของบริษัท รวมถึงทาการแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่อ่นื ใด และผู้อ ยู่
ภายใต้บงั คับบัญชาทัง้ หมดทีม่ ตี าแหน่งต่ากว่าประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารลงมา ตลอดจนมอบอานาจและหน้าทีท่ ต่ี น
ได้รบั มอบหมายให้แก่เจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวตามทีต่ นอาจพิจารณาเห็นสมควร
(8)
อนุ ม ัติธุ ร กรรมต่ า งๆ ภายใต้ข อบเขตอ านาจการอนุ ม ัติตามที่ร ะบุ ใ นคู่ม ือ อานาจด าเนิ น การ
(Line of Authority) ของบริษทั ซึง่ รวมถึงการอนุ มตั กิ ารจัดซื้อทีไ่ ม่อยู่ในงบประมาณ จานวนไม่เกิน 10 ล้านบาท
และการจัดหาเงินทุน จานวนไม่เกิน 300 ล้านบาท
(9)
ปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริษทั โดยส่งเสริม และสนับสนุ นนโยบายต่อต้าน
การคอร์รปั ชันเพือ่ สือ่ สารไปยังพนักงานและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝา่ ย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้มอบอานาจในการบริหารจัดการบริษทั ให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยมีหลักการและขอบเขตอานาจ ดังต่อไปนี้
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(1)
เป็ นผู้มอี านาจในการบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบีย บ
ข้อกาหนด คาสังและมติ
่
ทป่ี ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกประการ
(2)
เป็ นผูม้ อี านาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สังการ
่
และดาเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิตกิ รรม
สัญญา เอกสารคาสัง่ หนังสือแจ้งหรือ หนังสือใดๆ ที่ใช้ติด ต่อกับหน่ ว ยงานราชการ รัฐวิส าหกิจ และบุคคลอื่น
ตลอดจนให้มอี านาจกระทาการใดๆ ทีจ่ าเป็ นและตามสมควร เพือ่ ให้การดาเนินการข้างต้นสาเร็จลุล่วง
(3)
ให้มอี านาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทน
ได้ โดยการมอบอานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือ
มอบอานาจดังกล่าว และ/หรือ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสังที
่ ค่ ณะกรรมการของบริษทั
และ/หรือ บริษทั กาหนดไว้
ทัง้ นี้ การใช้อานาจของประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริหารดังกล่ า วข้า งต้ น ไม่ส ามารถกระทาได้ หากประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีสว่ นได้สว่ นเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับ บริษทั
8.1.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
(1)

ค่าตอบแทนกรรมการ

ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้กาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย สาหรับปี 2562 ดังนี้
(1.1)

ค่าตอบแทนประจารายเดือนและเบีย้ ประชุม

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ
พิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแล
กิ จการ

ตาแหน่ ง

ค่าตอบแทนประจา

เบีย้ ประชุม

(บาทต่อเดือน)

(บาทต่อครัง้ )

ประธาน

115,500

27,300

กรรมการ

105,000

26,250

ประธาน

42,000

57,750

กรรมการ

36,750

52,500

ประธาน

21,000

28,875

กรรมการ

18,375

26,250

ประธาน

21,000

28,875

กรรมการ

18,375

26,250
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(1.2)

การจ่ายโบนัส

การจ่ า ยโบนั ส จะพิจ ารณาเป็ น รายปี โดยพิจ ารณาจากผลก าไรสุ ท ธิป รับ ปรุ ง ส่ ว นของบริษัท หรือ
Normalized Net Profit โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ได้อนุมตั ใิ ห้พจิ ารณาอัตราการจ่ายโบนัสประจาปี
ตามผลการดาเนินการปี 2561 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.3 ของกาไรสุทธิปรับปรุงของบริษทั หรือเป็ นจานวนเงินไม่
เกิน 5,400,000 บาท
ทัง้ นี้ ไม่มคี ่าตอบแทนในรูปแบบอื่นสาหรับกรรมการ โดยค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบจะจัดสรรให้
ตามระยะเวลาในการดารงตาแหน่ ง และกรรมการทีด่ ารงตาแหน่ งผู้บริหารจะไม่รบั ค่าตอบแทนกรรมการในทุก
รูปแบบ
ในปี 2562 บริษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ รวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 14,957,440 บาท ตาราง
ต่อไปนี้แสดงค่าตอบแทนกรรมการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ
บริ ษทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กากับดูแล
กิ จการ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิ จารณา
ค่าตอบแทน

โบนัสประจาปี
2561

รวม

1. นายฮาราลด์ ลิงค์1

-

-

-

-

771,420

771,420

2. นางปรียนาถ สุนทรวาทะ2

-

-

-

-

-

-

3. นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์

-

-

-

-

771,420

771,420

4. นายสุรชัย สายบัว2 /3

-

-

-

-

-

-

5. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย

1,187,500

-

266,500

239,875

771,420

2,465,295

6. นางเกตุวลี นภาศัพท์

1,111,250

-

-

214,000

771,420

2,096,670

7. นายอนุ สรณ์ แสงนิ่มนวล

1,187,500

788,000

297,625

-

771,420

3,044,545

8. นางอัญชลี ชวนิชย์

1,187,500

860,750

266,500

-

771,420

3,086,170

9. นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข

1,162,500

788,000

-

-

771,420

2,721,920

รวม

5,836,250

2,436,750

830,625

453,875

5,399,940

14,957,440

รายชื่อ

หมายเหตุ
1 นายฮาราลด์ ลิงค์ และนางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ มีความประสงค์ไม่รบั ค่าตอบแทนประจาและเบีย้ ประชุม
2 กรรมการทีด่ ารงตาแหน่งผูบ้ ริหารของบริษทั ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ
3 นายสุรชัย สายบัว ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562
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4
5

ค่าตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
มติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 อนุ มตั ิการเปลีย่ นแปลงค่าตอบแทนกรรมการอัตราใหม่โดยเริม่ ใช้ตงั ้ แต่ เดือนเมษายน 2562
เป็นต้นไป และอนุมตั กิ ารจ่ายโบนัสประจาปี 2561

(2)

ค่าตอบแทนผู้บริ หาร

บริษทั และ ABP มีการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารรวมกันในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทน
อื่นๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของผูบ้ ริหารบางท่าน) เป็ น
จานวนรวม 35,221,450 บาท สาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
8.2

บุคลากรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ ประกอบธุรกิ จหลัก

8.2.1 จานวนบุคลากร
สาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษทั และบริษทั ย่อย มีจานวนบุคลากรทัง้ หมด 959 คน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
สายงานหลัก
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
เลขานุการบริษทั
ฝา่ ยตรวจสอบภายใน
สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ
Renewable & Hybrid Projects
สายงานพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
สานักกฎหมาย
สายงานบริหารด้านการเงิน
สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ Conventional
สายงานการพาณิชย์และจัดซือ้
สายงานปฏิบตั กิ าร
สายงานการขายการตลาด ระบบสายส่งไฟฟ้าและ
จาหน่ายไฟฟ้า
สายงานกลยุทธ์และการวางแผนทางธุรกิจ
สายงานโครงการพิเศษ
สานักประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2562 (ราย)
7
2
8
15
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11
79
42
11
679
31
4
5
44

สายงานหลัก
สายงานเงินเดือน
สายงานทรัพยากรมนุษย์
รวม

สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2562 (ราย)
6
15
959

8.2.2 การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญในช่วง 3 ปี ที่ ผ่านมา
ไม่ม ี
8.2.3 ค่าตอบแทนพนักงาน
สาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลักจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จานวน 707 ล้านบาท โดยเป็ นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และ
ค่าตอบแทนอืน่ ๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
8.2.4 สวัสดิ การและผลประโยชน์
สาหรับในประเทศไทย กลุ่มบริษทั จัดให้มสี วัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
นอกเหนือจากทีก่ ฎหมายแรงงานกาหนด โดยพนักงานจะได้รบั เงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึง่ ประกอบไปด้วย
เงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบจากบริษทั รวมทัง้ ผลประโยชน์ทเ่ี กิดจากเงินสะสมและเงินสมทบดังกล่าว ทัง้ นี้
ผลประโยชน์ สุทธิทพ่ี นักงานจะได้รบั ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาการทางาน สาหรับพนักงานทีท่ างานกับบริษทั เป็ นเวลา
ตัง้ แต่ 3 ปี ขน้ึ ไป บริษทั จะสมทบเงินให้ในอัตราร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือน อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทั ไม่ได้มแี ผน
สวัสดิการดังกล่าวสาหรับพนักงานในต่างประเทศ แต่อาจพิจารณาสวัสดิการทีเ่ ทียบเคียงกัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพ
และบริบทของประเทศนัน้ ๆ
8.2.5 ข้อพิ พาทด้านแรงงาน
กลุ่มบริษทั ไม่มขี อ้ พิพาทด้านแรงงานทีม่ นี ัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ในระยะ 3 ปี ทผ่ี า่ นมา
8.2.6 นโยบายบริ หารบุคลากรของบริ ษทั
บริษทั มุง่ มันในการบริ
่
หารและดูแลพนักงานด้วยความเป็ นธรรม จัดสวัสดิการเพือ่ ส่งเสริมชีวติ ความเป็ นอยู่
ทีด่ ี ตลอดจนสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากลและมีบรรยากาศทีด่ ี ซึ่ง
เอือ้ ต่อการพัฒนาและเติบโตในสายอาชีพของพนักงานทุกระดับในองค์กร บนพืน้ ฐานของการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และข้อบังคับ เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุ ษยชนขัน้ พื้นฐาน และหลักความแตกต่า งหลากหลายอย่างเท่า เทียม ตัง้ แต่
กระบวนการแสวงหา พัฒนา และรักษาบุคลากร บนพืน้ ฐานค่านิยมองค์กรทีด่ ี (4Ps B.Grimm Core Values)
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ค่านิ ยมองค์กร หรือสิง่ ทีบ่ ุคลากรเชื่อและยึดถือปฏิบตั ริ ่วมกัน คือ ทัศนคติทด่ี ี (Positivity), ความร่วมมือ
(Partnership) , ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism), และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ (Pioneering Spirit)
ซึง่ ค่านิยมเหล่านี้ มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความคิดเชิงบวก สนับสนุ นและส่งเสริมการทางานเป็ นทีม มีความ
เชี่ย วชาญและรับผิดชอบในการปฏิบ ัติงาน รวมถึงสามารถทางานเชิงรุก มีความริเ ริม่ สร้า งสรรค์เพื่อ
ขับเคลื่อนวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กร รวมถึงส่งเสริมการสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร
แนวทางการบริ หารบุคลากรของบริ ษทั
1)

การแสวงหา สรรหา และจัดจ้างบุคลากร

กระบวนการสรรหาจัดจ้างมีความสาคัญในการคัดกรองบุคลากรที่มคี วามรูค้ วามสามารถ ทัศนคติ และ
ประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมเพือ่ เข้ามาทางานกับองค์กร บริษทั ให้การยอมรับและเห็นถึงคุณค่าของความแตกต่างของ
บุคคล ได้แก่ ความแตกต่างของเชือ้ ชาติ เพศ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม อายุ และศาสนา เป็ นต้น โดยจะ
พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมกับขอบเขตการดาเนินงานของแต่ละหน่ วยงาน และหน้าทีท่ ก่ี าหนด
ไว้ของแต่ละตาแหน่ งงาน โดยอาจจัดให้มกี ารทดสอบในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมของตาแหน่ งงาน เช่น
แบบทดสอบบุคลิกภาพ และแบบทดสอบภาษาอังกฤษ เป็ นต้น รวมทัง้ มีการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณา
เพื่อให้ได้บุคลากรทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมกับตาแหน่ งงาน ทัง้ นี้ การสรรหาคัดเลือกดังกล่าวเป็ นไปตามแผนอัตรา
กาลังคนทีก่ าหนดไว้ เพื่อสนับสนุ นแผนกลยุทธ์ธุรกิจของบริษทั ด้วยหลักการในการสรรหาคัดเลือกและจัดจ้าง
บุคลากรโดยสุจริตผ่านกระบวนการที่โปร่ งใสเป็ นธรรมและไม่เลือกปฏิบตั ิน้ี บริษทั สามารถสรรหาและคัดเลือก
บุ ค ลากรที่ม ีคุ ณ สมบัติเ หมาะสมและเข้า กับ วัฒ นธรรมองค์ก รเพื่อ ท างานในบริษัท ได้อ ย่ า งเต็ม ก าลัง ความรู้
ความสามารถและมีศกั ยภาพทีจ่ ะขับเคลื่อนธุรกิจและเติบโตไปพร้อมกับบริษทั ได้อย่างยังยื
่ น
2)

การเสริ มสร้างและพัฒนาบุคลากร

บริษัทเน้ น การพัฒ นาบุ คลากรให้ม ีความพร้อมทัง้ กายและใจอย่า งสมดุ ล เพื่อเติบโตไปพร้อมกับ การ
ขยายตัว ของธุ ร กิจ บนพื้น ฐานของการมีทศั นคติท่ดี ี ความร่ว มมือ กัน ความเป็ น มือ อาชีพ และความคิด ริเ ริ่ม
สร้างสรรค์ ด้วยศักยภาพและทักษะการทางานทีเ่ ชีย่ วชาญไปพร้อมกับความเป็ นเลิศในการบริหารจัดการตนเอง
ส่วนที่ 3.3 (8) โครงสร้างการจัดการ หน้า 20

บุคคลและสังคมรอบข้าง บริษทั ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม "การเจริญสติ" (Mindfulness) ด้วยการฝึก
สมาธิและสติกอ่ นการฝึกอบรมและการประชุมประมาณ 3-5 นาที เพือ่ ปรับคลื่นสมองให้พร้อมสาหรับการเรียนรูแ้ ละ
ทางาน บริษทั มีจานวนชัวโมงฝึ
่
กอบรมพัฒนาบุคลากรเฉลีย่ กว่า 75 ชัวโมง/คน/ปี
่
บริษทั ได้มกี ารจัดฝึ กอบรมและ
พัฒนาบุคลากร ดังนี้ ด้านเทคนิค หรือกลุ่ม ผูเ้ ชีย่ วชาญทางเทคนิค (Technical Experts) เป็ นการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญตามสายงานของบุคลากร โดยเฉพาะทีมบริหารจัดการและการดูแลบารุงรักษา (Operation and
Maintenance) ซึง่ ได้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะจากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรตามมาตรฐานที่
เป็ นสากลของธุรกิจไฟฟ้า/พลังงาน เช่น Protection Relay, DCS System Foundation, Generator and
Excitation System เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษทั ยังจัดให้มวี ศิ วกรผูเ้ ชีย่ วชาญจากบริษทั ชัน้ นาอย่าง Siemens และ
ABB มาดาเนินการฝึกอบรมเกีย่ วกับเครือ่ งจักรและระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าให้แก่บุคลากรล่วงหน้า มากกว่า 12
เดื อ น ก่ อ นเริ่ ม ผลิ ต ไฟฟ้ าและไอน้ า อย่ า งเป็ นทางการ และพัฒ นาบุ ค ลากรที่ ม ี ค วามสามารถ (People
Competencies) เพื่อเป็ นการเพิม่ ศักยภาพด้านการจัดการและภาวะผูน้ าด้วยการพัฒนา ทัง้ กรอบความคิด
(Mindset) และทักษะ (Skillset) ไปพร้อมกัน โดยผ่านหลักสูตร Leadership Essential Program เริม่ จากการเข้าใจ
ทัศนคติและมุมมองของตนเองก่อนการเพิม่ ทักษะและเครื่องมือการเข้าใจคนอื่น บนหลักการของ Situational
Leadership (Licensed Program) รวมถึงการเรียนรูท้ กั ษะการทางานใหม่ ๆ เช่น การนาเสนอข้อมูลแบบ Visual
Communication ผ่านหลักสูตร Infographic Design& Presentation Workshop, การสื่อสารด้วยการคิดอย่างเป็ น
ระบบโดยหลักสูตร Think on Your Feet (Licensed Program) ทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับโลกและหลักสูตร
Problem Solving & Decision Making ซึง่ เป็ นหลักสูตรเข้มข้นทีเ่ น้นทักษะการคิดแก้ปญั หาและตัดสินใจอย่างเป็ น
ระบบ
นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความสาคัญในการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ ละการจัดการองค์ความรู้ โดยมี
การสร้าง Internal Facilitator จากสายงานควบคุมปฏิบตั กิ าร เพื่อสนับสนุ นการเรียนรูอ้ ย่างยังยื
่ นขององค์กร ซึง่
Internal Facilitator จะได้รบั การบ่มเพาะให้มคี วามสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ มีภาวะทางจิตใจและอารมณ์ท่ี
มันคง
่ สามารถส่งเสริมและสร้างสรรค์การเรียนรูร้ ่วมกันในองค์กรได้บนความแตกต่างหลากหลายควบคู่ไปกับการ
พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้
3)

การรักษาบุคลากร

บริษทั ให้ความสาคัญกับการรักษาบุ คลากร โดยมีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการทีแ่ ข่งขันได้และเป็ น
ธรรม ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรผ่านการจัดทาระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี และการวางแผนการเรียนรู้
และพัฒนาเฉพาะบุคคล ซึง่ บุคลากรจะมีโอกาสประเมินผลการปฏิบตั งิ านและวางแผนการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาตนเองก่อน
พูดคุยกับหัวหน้างานเพื่อรับมอบหมายงาน (Job duties) และ/หรือ ตัง้ เป้าหมายในการปฏิบตั งิ าน (KPIs) ในปี
ถัดไปร่วมกัน รวมถึงระบุพฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับค่านิยมองค์กร เพื่อวางแนวทางการปฏิบตั งิ านในอนาคต การ
พูดคุยเพื่อประเมินผลเทียบกับเป้าหมายทีค่ าดหวัง จะช่วยให้ทงั ้ บุคลากรและหัวหน้างานมองเห็นจุดแข็งและจุดที่
ต้องพัฒนาต่อไปและมีโอกาสสร้างผลงานทีด่ ขี น้ึ อย่างสม่าเสมอไปพร้อมกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทัง้ ทางด้าน
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ปฏิบตั กิ ารและทางด้านสนับสนุ นเพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตขององค์กร นอกจากนี้ บริษทั ยังส่งเสริมการ
สร้างความผูกพันต่อองค์กรผ่านวัฒนธรรมของความโอบอ้อมอารี ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้แสดงความ
คิด เห็ น พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นกัน อย่ า งทัว่ ถึ ง ตลอดจนมีก ารประเมิน ความผู ก พัน ของพนั ก งาน ( Employee
Engagement Survey) ทุกๆ 2 ปี เพื่อเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะกับองค์ กร
เพือ่ ให้องค์กรเติบโตได้อย่างมันคงต่
่ อไป
8.3

เลขานุการบริ ษทั

คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มเี ลขานุ การบริษทั เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติม) และดาเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ได้
แต่งตัง้ หม่อมหลวงกนิษฐา เทวกุล ให้ทาหน้าทีเ่ ลขานุ การบริษทั แทนนายพีรเดช พัฒนจันทร์ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่
15 มกราคม 2562 ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุ การบริษทั แสดงอยู่ภายใต้หวั ข้อ “การกากับดูแล
กิจการ”

ส่วนที่ 3.3 (8) โครงสร้างการจัดการ หน้า 22

9.

การกากับดูแลกิ จการ

9.1

นโยบายการกากับดูแลกิ จการ

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจโดยยึดมันในหลั
่
กการกากับดูแลกิจการทีด่ ีและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนมีนโยบายในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อ
ก่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ โดยไม่เกีย่ วข้องกับการ
คอร์รปั ชัน และดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ดั งนัน้ คณะกรรมการ
บริษทั และผูบ้ ริหารจึงมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกาหนดและกากับดูแลการบริหารงานให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันและ
สร้างความเชือ่ มันให้
่ แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว ตลอดจนเป็ นการสร้างคุณค่าให้กบั องค์กรและสร้างการเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างยังยื
่ น โดยสรุปสาระสาคัญการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการของบริษทั ดังนี้
9.1.1 สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
ผู้ถือหุ้น ย่ อ มมีส ิท ธิใ นฐานะเจ้า ของบริษัท มีส ิท ธิเ ข้า ร่ ว มประชุม ผู้ถือ หุ้น เพื่อ กาหนดทิศ ทางการ
ด าเนิ น การของบริษัทผ่ า นคณะกรรมการบริษัท ที่ผู้ถือหุ้น คัด เลือกมาปฏิบ ัติหน้ า ที่ห รือตัด สิน ใจเรื่อ งที่ม ี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อบริษทั การประชุมผูถ้ อื หุน้ จึงเป็ นเวทีสาคัญสาหรับผู้ถอื หุน้ ในการแสดงความ
คิดเห็น ซักถาม และลงมติตดั สินใจดาเนินการหรือไม่ดาเนินการ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ จึงมีสทิ ธิโดยชอบทีจ่ ะเข้าร่วม
ประชุม มีเวลาเพียงพอสาหรับการพิจารณา และรับทราบผลการลงมติ โดยสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ได้แก่
(1)
บริษัทต้องไม่กระทาการใดๆ ที่มลี ักษณะเป็ นการจ ากัด สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของ
บริษทั เช่น ผูถ้ อื หุน้ ต้องได้รบั ข้อมูล ขัน้ ตอน ระเบียบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ และข้อมูลประกอบการพิจารณา
อย่างครบถ้วนเพียงพอ ผูถ้ อื หุน้ ต้องมีระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณาก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยได้รบั
ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน บริษทั ต้องมีชอ่ งทางทีห่ ลากหลาย เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด
เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
(2)
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีอ่ านวยความสะดวกในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สถานทีจ่ ดั การประชุม
ควรมีขนาดเพียงพอและสามารถรองรับจานวนผูถ้ อื หุน้ ตัง้ อยูใ่ นกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงทีไ่ ม่ไกล
เกินไปจนเป็ นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีสงิ่ อานวยความสะดวกแก่ผพู้ กิ าร มีการรักษาความปลอดภัยและพร้อม
รับมือกับเหตุฉุกเฉิน
(3)
บริษทั ต้องไม่กระทาการใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้
ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนย่อมมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดระยะเวลาการประชุม มีสทิ ธิซกั ถามข้อสงสัย เสนอความ
คิดเห็นต่อทีป่ ระชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรือ่ งทีเ่ สนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม
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(4)
ประธานทีป่ ระชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ มโี อกาสในการ
แสดงความคิดเห็นและตัง้ คาถามต่อทีป่ ระชุมในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ได้ รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่ง
คาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้ าให้ชดั เจน และแจ้งให้ผถู้ ือหุ้น
ทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุ้น และจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าดังกล่าว
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ด้วย
(5)
ผูถ้ ือหุ้นย่อมมีสทิ ธิมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื มาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น โดยผูถ้ ือหุ้นมีสทิ ธิ
ได้รบั เอกสารและคาแนะนาในการมอบฉันทะ ทัง้ นี้ผรู้ บั มอบฉันทะทีถ่ ูกต้องตามกฎหมายและยื่นหนังสือมอบ
ฉันทะให้กรรมการในทีป่ ระชุมแล้วย่อมมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผูถ้ อื หุน้ ทุกประการ หรือผูถ้ อื
หุน้ อาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิได้รบั ประวัติ
และข้อมูลการทางานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วน เหมาะสมในการพิจารณา
(6)
ผู้ถือหุ้น มีส ิทธิอ อกเสีย งลงคะแนนแยกส าหรับ แต่ล ะระเบีย บวาระที่เ สนอ การลงมติต้อ ง
เลือกใช้วธิ กี ารและอุปกรณ์ออกเสียงทีโ่ ปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติ
ได้รวดเร็ว และผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที
(7)
กรรมการบริษัท ทุกคน รวมทัง้ คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุ การบริษัท ต้องเข้าร่ว ม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ หากไม่ตดิ ภารกิจสาคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟงั ความคิดเห็นของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้
ผูบ้ ริหารระดับสูง ทุกคนควรเข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ตอบข้อซักถามเช่นกัน
(8)
เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ในวันทาการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษทั ตามกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกาหนดให้จดั ทารายงานการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั รับทราบด้วย
9.1.2

การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทจะปฏิบ ัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่า เทียมกัน โดยไม่คานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
ความเชือ่ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ และแม้ผถู้ อื หุน้ จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่
สะดวกประการใด ผูถ้ อื หุน้ ย่อมมีสทิ ธิมอบฉันทะให้บุคคลอืน่ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1)
คณะกรรมการบริษทั ต้องรักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียม
กัน ผู้ถือ หุ้น ทุ ก รายย่ อ มมีส ิท ธิร ับ ข้อ มู ล หรือ เอกสารเป็ น ภาษาไทย หรือ ภาษาอัง กฤษส าหรับ ผู้ถือ หุ้น
ชาวต่างชาติ
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(2)
กาหนดให้สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมเป็ นไปตามจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถืออยู่ โดย 1 หุน้ มีสทิ ธิ
เท่ากับ 1 เสียง
คณะกรรมการบริษทั สนับสนุ นให้ผถู้ อื หุน้ ข้างน้อยใช้สทิ ธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิม่ เติม หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ โดยการขอเพิม่ วาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ของบริษัท ซึ่งหน่ วยงานนักลงทุนสัม พัน ธ์ ม ีความพร้อมในการให้ความ
ช่วยเหลือ การให้คาแนะนาและการรับข้อเสนอแนะ โดยมีชอ่ งทางการติดต่อ ดังนี้
ทางจดหมาย : หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :

+662 710 3528

โทรสาร :

+662 379 4259

อีเมล์:

ir@bgrimmpower.com

เว็บไซต์ :

www.bgrimmpower.com

9.1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
การดาเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย ย่อมเกีย่ วข้องกับบุคคลหลายฝา่ ยตัง้ แต่ผถู้ อื หุน้ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คูค่ า้ คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก บริษทั จึงตระหนักถึง
ความสาคัญในการดูแลและคานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม โดยในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ยังได้คานึงถึงสิทธิ
ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ยเพือ่ ประโยชน์รว่ มกันอย่างยังยื
่ นตามแนวทางดังต่อไปนี้
(1)
บริษทั และบริษทั ย่อย แบ่งผูม้ สี ่วนได้เสียออกเป็ นกลุ่ม ได้แก่ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่คา้ บริษทั ที่
บริษทั หรือบริษทั ย่อยถือหุน้ บุคลากรของบริษทั และบริษทั ย่อย ชุมชนและสังคมในภาพรวม ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั
ให้มชี ่องทางในการสื่อสารกับผู้มสี ่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างพอเพียง โดยผู้ม ี ส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดง
ความเห็นผ่านช่องทางการสือ่ สารกับบริษทั ได้ดงั นี้
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
เว็บไซต์:

เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10240
+662 710 3400
+662 379 4245
www.bgrimmpower.com
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(2)
บริษทั และบริษทั ย่อยมีพนั ธะสัญญาต่อลูกค้าในการพัฒนาสินค้า และบริการให้ดยี งิ่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง และกาหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่กระทาการใดอันเป็ นการเอาเปรียบลูกค้า
ภายใต้กฎหมายคุม้ ครองลูกค้า และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า ในการปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ของบริษทั และ
บริษทั ย่อยต้องดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม และต้องไม่เอาเปรียบคู่คา้ โดยถือเอาประโยชน์ ของบริษทั และ
บริษทั ย่อย เป็ นทีต่ งั ้
(3)
บริษทั และบริษัทย่อยให้ความสาคัญกับบุคลากรซึ่งถือเป็ นทรัพยากรที่มคี ุณค่าขององค์กร
โดยคานึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากรและไม่เอาเปรียบในการทาสัญญาจ้าง กาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมกับศักยภาพเพือ่ กระตุน้ ให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการทางาน เคารพต่อสิทธิมนุ ษยชนในการปฏิบตั ติ ่อ
บุคลากรด้วยความเสมอภาคโดยไม่คานึงถึงความเหมือนหรือความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ
การศึกษา สถานภาพ และเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล ตลอดจนมีนโยบายในการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถเพื่อเพิม่ ศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในหน้าทีก่ ารงานของพนักงาน รวมถึงมีการกาหนด
มาตรฐานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยให้ม ีสงิ่ แวดล้อมในการทางานทีด่ ี และดูแลเอาใจใส่พนักงานอย่าง
ทัวถึ
่ ง นอกจากนี้บริษทั ได้จดั ให้มกี องทุนสารองเลีย้ งชีพสาหรับพนักงานเพือ่ การดูแลพนักงานในระยะยาว
(4)
บริษัทมีหน่ วยงานที่มหี น้ า ที่กากับดูแลด้านความรับ ผิดชอบด้านต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
เพือ่ ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในภาพรวม โดยบริษทั มีแผนการในการ
รักษาสิง่ แวดล้อม และความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดจากธุรกิจของ
บริษทั มีแผนชดเชยทีด่ ี หากมีอบุ ตั เิ หตุ และมีการวางแผนแก้ไขอย่างยังยื
่ น
(5)
บริษทั มีแนวทางการดาเนินงานทีช่ ดั เจนกรณีมผี แู้ จ้งเบาะแสเกีย่ วกับการกระทาผิดกฎหมาย
ความถูกต้องของการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ทัง้ นี้บริษทั มี
การกาหนดมาตรการคุม้ ครองสิทธิของผูแ้ จ้งเบาะแสไว้แล้ว
การต่อต้านการคอร์รปั ชัน
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานเกีย่ วกับต่อต้านคอร์รปั ชัน โดยบริษทั ได้เข้า
ร่วมประกาศเจตนารมย์โ ครงการแนวร่วมปฏิบตั ิข องภาคเอกชนไทยในการต่อต้า นการทุจริต (CAC) ทัง้ นี้
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน และนโยบายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงจัดให้มกี าร
ประเมินความเสีย่ งและการบริหารจัดการความเสีย่ งเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน เพือ่ เป็ นแนวทางในการกากับ
ดูแล ป้องกันและติดตามการดาเนินงาน รวมถึงมีการสื่อสารให้พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องได้รบั ทราบและปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าว โดยในปี 2561 บริษทั ได้ผา่ นการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริตแล้ว
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การแจ้งเบาะแสการกระทาผิ ดและการร้องเรียน
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดนโยบายการแจ้ง เบาะแสการกระทาผิด และการร้องทุก ข์ รวมถึง
มาตรการในการให้ความคุม้ ครองสิทธิของผูแ้ จ้งเบาะแส ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษทั สนับสนุ นให้พนักงานและผูม้ ี
ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดาเนินงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกีย่ วข้อง การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนให้มกี ารแจ้งรายงานและข้อร้องเรียนในกรณีทเ่ี กิดการ
กระทาผิด หรือการส่อให้เกิดการกระทาผิด หรือการประพฤติมชิ อบ ทัง้ นี้บริษทั ได้กาหนดให้มมี าตรการในการ
ดาเนินการกรณีทม่ี กี ารแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือการร้องเรียน มาตรการปกป้องและคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
และผูถ้ กู ร้องเรียน การจัดเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็ นความลับ การสอบสวนการพิจารณาลงโทษและการดาเนินการ
ทางกฎหมาย และการรายงานค่อคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษทั ไม่ม ี
ข้อร้องเรียนใดๆ ทัง้ จากภายในและภายนอกบริษทั
หน่ วยงานรับเรื่องร้องเรียน
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล์ Whistle-blowing@bgrimmpower.com
9.1.4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทให้ค วามส าคัญในการเปิ ด เผยข้อมูล ที่ส าคัญ อย่ า งครบถ้ว น ถูก ต้อ ง ทัน เวลา ไม่บิด เบือ น
ข้อเท็จจริง และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินทีแ่ ท้จริงของบริษทั
รวมทัง้ อนาคตของธุรกิจของบริษทั เพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ การเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นดัชนีช้ี
วัดความโปร่งใสในการดาเนินงานซึ่งเป็ นปจั จัยสาคัญในการสร้างความเชื่อมันแก่
่ นักลงทุนถึงความซื่อสัตย์
สุจริตในการดาเนินงาน และเป็ นกลไกในการตรวจสอบการดาเนินงาน บริษทั จึงให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลและพยายามเพิม่ ช่องทางในการสือ่ สารให้ขอ้ มูล
(1)
คณะกรรมการบริษทั ดาเนินการเปิ ดเผยสารสนเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็ นสารสนเทศทางการเงิน และที่
ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชือ่ ถือได้ และทันเวลา เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ได้รบั สารสนเทศอย่าง
เท่าเทียมกันตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายและหน่วยงานของภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ข้อบังคับของบริษทั บริษทั
ได้จดั ทาและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้มคี วามครบถ้วน อย่างสม่าเสมอ รวดเร็ว และทันสถานการณ์เพื่อให้
แน่ ใจว่า ผูถ้ อื หุน้ สามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิม่ เติมและติดต่อกับหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบการให้
ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(2)
บริษทั มีหน่ วยงานสื่อสารองค์กรและหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทา
หน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร การดาเนินงาน และผลงานของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ
และสม่าเสมอ ให้ขอ้ มูลและข้อเท็จจริงทีถ่ ูกต้อง รวมทัง้ มีหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทาหน้าทีป่ ระสานในการ
ติดต่อสื่อสาร เปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญต่อผู้ถอื หุ้น นักลงทุนสถาบันและรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ
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หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลที่เ กี่ย วข้อง ตลอดจนท าหน้ า ที่ใ นการกากับ ดู แ ลข้อมูล ส าคัญ ที่ม ีผลกระทบต่ อราคา
หลักทรัพย์ของบริษทั รวมถึงสารสนเทศต่างๆ ทีเ่ ปิ ดเผยสู่สาธารณชน เพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้เสียมีโอกาสเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
ในปี 2562 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 – 30 กันยายน 2562 ผูบ้ ริหารได้มโี อกาสพบกับผูถ้ อื หุน้
นักลงทุนสถาบันและรายย่อย นักวิเคราะห์ และผูท้ ส่ี นใจ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพือ่ นาเสนอผลการดาเนินงานของ
บริษทั และช่วยสร้างความสัมพันธ์อนั ดี รวมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง อาทิ
เช่น Roadshow ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ บริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunty Day) การประชุม
นักวิเคราะห์ทางการเงินและการพบปะกับนักลงทุนรายย่อย โดยสรุปดังนี้
การพบปะนักลงทุน
จัดพบปะนักลงทุนในต่างประเทศ
จัดพบปะนักลงทุนในประเทศ
SET Opportunity Day
จัดประชุมนักวิเคราะห์ทางการเงิน (Analyst Meeting)
การเข้าพบประชุมทีบ่ ริษทั (Company Visit)
การประชุมทางโทรศัพท์
จัด Site Visit
อบรมความรูเ้ บือ้ งต้น แก่นกั วิเคราะห์หลักทรัพย์

5 ครัง้
8 ครัง้
3 ครัง้
3 ครัง้
15 ครัง้
4 ครัง้
1 ครัง้
1 ครัง้

ทัง้ นี้นกั ลงทุนหรือผูส้ นใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆ มายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ของบริษทั ผ่านช่องดังนี้
ทางจดหมาย : หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :

02 710 3528

โทรสาร :

02 379 4259

อีเมล์:

ir@bgrimmpower.com

เว็บไซต์ :

www.bgrimmpower.com

นอกจากนี้บริษทั ได้จดั ให้มชี อ่ งทางการสมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล์ ซึง่ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษทั ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพือ่ ความสะดวกรวดเร็วในการสือ่ สารอีกด้วย
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(3)
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารทางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผูส้ อบบัญชี พร้อมทัง้ รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญ
ประจาปี เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
(4)
ในรายงานประจาปี คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ทารายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของ
บริษทั และบริษทั ย่อย โดยสรุปทีเ่ ข้าใจได้งา่ ย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทารายงาน
ทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชี รายงานทางการบริหารทีจ่ าเป็ นเพื่อการวิเคราะห์ใน
รูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการและ/หรือกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับจานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการและ/หรือ
คณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี
(5)
บริษทั เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงทีส่ ะท้อนถึง
ภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน
9.1.5 ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility)
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ว ยผู้ม ีความรู้ ความเชี่ย วชาญ และประสบการณ์ ท่สี ามารถเอื้อ
ประโยชน์แก่บริษทั ได้เป็ นอย่างดี มีความทุม่ เท และให้เวลาอย่างเต็มทีใ่ นการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบ
คณะกรรมการได้รบั การแต่งตัง้ จากผูถ้ อื หุน้ เพือ่ กากับดูแลแนวทางดาเนินงานของบริษทั แต่งตัง้ ฝา่ ยบริหารเพื่อ
รับผิดชอบการดาเนินธุรกิจ แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อรับผิดชอบชุดย่อยที่ได้รบั มอบหมาย รวมทัง้
แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั รับผิดชอบการดาเนินการประชุมและการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ทัง้ นี้ได้แบ่งแยกบทบาท
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับฝา่ ยจัดการไว้อย่างชัดเจน
(1) องค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน มีวาระการ
ดารงตาแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี โดยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้ นี้กรรมการต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
กาหนด ตลอดจนมีความหลากหลายทัง้ ด้านความรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ ทจ่ี ะเป็ นประโยชน์ ต่อ
บริษทั
(2) ความเป็ นอิ สระของคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีอานาจหน้าที่
ตัดสินใจ หากการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั ตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากหน้าทีก่ ารงานหรือครอบครัว
หรือมีส่ว นได้ส่ว นเสีย ในเรื่องนัน้ ย่อมบิ ด เบือนการตัด สิน ใจให้ตัด สิน เข้า ข้า งตนเอง คนใกล้ช ิด หรือเพื่อ

ส่วนที่ 3.3 (9) การกากับดูแลกิจการ หน้า 7

ประโยชน์ ของตนเอง ความเป็ นอิส ระของกรรมการบริษัทจึงเป็ น เรื่องที่ต้องคานึ งถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้ อง
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ดังนัน้ กรรมการบริษทั ทีข่ าดความเป็ นอิสระไม่ควรทาหน้าทีต่ ดั สินใจ
2.1 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทภายใต้การนาของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นา และ
สามารถควบคุมการดาเนินงานของผูบ้ ริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทั จึงแบ่งแยกบทบาท
หน้าทีร่ ะหว่างประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารออกจากกันอย่างชัดเจน
2.2 กรรมการอิสระสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และธุรกิจอย่างเพียงพอทีจ่ ะสามารถแสดง
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ รักษาประโยชน์ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง และเข้าประชุมโดยสม่าเสมอ และมีการประชุม
ร่วมกันของกรรมการอิสระอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ พร้อมทัง้ รายงานรับรองความเป็ นอิสระของตนเมื่อได้ร ับการ
แต่งตัง้ และเป็ นประจาทุกปี เพือ่ เปิ ดเผยในรายงานประจาปี ของบริษทั
2.3 กรรมการอิ ส ระเป็ นผู้ ม ี ค วามเป็ นอิ ส ระตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกีย่ วกับคุณสมบัติ
และขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการอิสระ สามารถดูแลผลประโยชน์ ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั กับผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
บริษทั อื่นซึง่ มีผบู้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ยงั ต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุม
ได้อย่างเป็ นอิสระ
(3) บทบาทหน้ าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างเคร่งครัด ตามหลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี และข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ี สาหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
ได้รายงานบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการแล้ว
(4) บทบาทหน้ าที่ ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ มีหน้ า ที่กากับดูแ ลให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เ กี่ย วข้อง โดยสรุป
สาระสาคัญดังนี้
4.1 เป็ นประธานทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
4.2 ก ากับ ดู แ ล ติด ตามการท าหน้ า ที่ข องคณะกรรมการบริษัท ให้ม ีป ระสิท ธิภ าพให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนงานทีก่ าหนดไว้
4.3 กาหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4.4 ทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามระเบียบวาระที่
กาหนดไว้
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(5)

การจัดตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่ อ ให้ ม ี ก ารพิ จ ารณากลั น่ กรองการด าเนิ น งานที่ ส าคัญ อย่ า งรอบคอบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คณะกรรมการบริษทั จึงให้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยขึน้ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการ
บริห ารความเสี่ย ง โดยได้ร ายงานบทบาทหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยไว้ใ นหัว ข้อ
โครงสร้างการจัดการแล้ว
(6)

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการได้รบั เอกสารข้อมูล

ในการจัด ประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุ การบริษัทเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการจัดเตรีย มเอกสาร
สถานที่ และประสานงานในการประชุม โดยกรรมการแต่ละท่านได้รบั ทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม
และข้อมูลการประชุมเพือ่ นาไปศึกษาล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
6.1 คณะกรรมการบริษทั ได้อุทศิ เวลา ทุ่มเท และให้ความสนใจกับการดาเนินงานของบริษัท
อย่างเต็มทีแ่ ละพร้อมทีจ่ ะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่าเสมออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้ หรือตามความจาเป็ น โดยมี
เลขานุการบริษทั เป็ นผูป้ ระสานงาน เตรียมความพร้อม เตรียมเอกสารทีใ่ ช้ในการประชุม และเชิญประชุม โดย
ในการประชุมทุกครัง้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดครบองค์ประชุม
6.2 กรณีกรรมการขาดการประชุมเพราะมีความจาเป็ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งลาต่อ
ประธานกรรมการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
6.3 ประธานกรรมการบริษัท เป็ นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยการ
ปรึกษาหารือกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทัง้ นี้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้พจิ ารณาคาขอของกรรมการทีจ่ ะ
บรรจุเรือ่ งอืน่ ทีส่ าคัญเป็ นวาระการพิจารณาในการประชุมครัง้ ต่อไป
6.4 ประธานกรรมการบริษทั ได้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอให้แก่ผบู้ ริหารในการนาเสนอข้อมูล
และเพียงพอสาหรับคณะกรรมการบริษทั ทีจ่ ะอภิปรายในประเด็นทีส่ าคัญ
6.5 ประธานกรรมการบริษทั มีมาตรการทีช่ ดั เจนเพือ่ ให้กรรมการได้รบั ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องล่วงหน้า
โดยมีเวลาเพียงพอทีจ่ ะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั แต่ละครัง้ ไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็ นการเรียกประชุมเร่งด่วน
6.6 คณะกรรมการบริษทั สามารถขอเอกสาร ข้อมูล คาปรึกษา และบริการต่างๆ เกีย่ วกับการ
ดาเนินงานของบริษทั จากผูบ้ ริหารระดับสูง โดยมีเลขานุ การบริษทั เป็ นผูป้ ระสานงานเพื่อประกอบการประชุม
แต่ละครัง้ และสามารถขอความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระจากทีป่ รึกษาภายนอกได้หากเห็นว่าจาเป็ น โดยบริษทั เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
6.7 กรรมการบริษทั ทีอ่ าจจะมีความเกีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้สว่ นเสียในวาระการประชุมใดจะต้องงด
ออกเสียง งดให้ความเห็นในวาระนัน้ หรือออกจากห้องประชุม
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6.8 การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษทั มีความชัดเจนทัง้ ผลการประชุม และความเห็น
ของคณะกรรมการบริษทั
(7)

เลขานุการบริ ษทั

เลขานุ การบริษทั เป็ นผูท้ าหน้าทีด่ ูแลให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไป
อย่างราบรืน่ และโปร่งใส เป็ นไปตามระเบียบและกฎหมาย
7.1 คณะกรรมการบริษทั มีการแต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เพื่อทาหน้าทีจ่ ดั เก็บ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เอกสารรายงานการประชุม รายงานประจาปี และจัดเก็บรายงานการมี
ส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การอื่นทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนดตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการแต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั ให้ประธานกรรมการแจ้งรายชื่อไปยัง
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน
7.2 เลขานุการบริษทั มีหน้าทีด่ าเนินการประสานงานเกีย่ วกับการประชุมคณะกรรมการบริษทั และ
การประชุมผูถ้ อื หุน้ และให้คาแนะนาเกีย่ วกับกฎหมายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ควรรับทราบ รวมทัง้ จัดอบรมและ
ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการ
(8)

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และประธานเจ้าหน้ าที่ บริ หาร

ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เป็ นผูก้ าหนดค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริษทั เป็ น
ผูก้ าหนดค่าตอบแทนให้กบั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั
8.1 ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิพจิ ารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี โดย
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูน้ าเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผถู้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ารณาโดยกาหนดเป็ นวาระการ
ประชุมในการประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้
8.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บ ริหารระดับ สูง ได้ด าเนิ น การรายงานเกี่ย วกับ นโยบายเรื่อ ง
ค่าตอบแทนกรรมการ หลักการและเหตุผล ไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั
(9)

แผนการสืบทอดตาแหน่ ง

บริษทั มีแผนการคัดสรรบุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่ งงานบริหารทีส่ าคัญในทุกระดับอย่าง
เหมาะสม การสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะเป็ นไปตามกระบวนการสรรหาทีม่ ี
การพิจารณาบุคคลทัง้ จากภายในและภายนอกบริษทั
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(10)

การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยวิธกี ารประเมิน
ตนเองทัง้ แบบรายคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยกรรมการแต่ละคณะจะได้ร่วมกันพิจารณาผล
การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการพัฒนาปรับปรุงเพือ่ นามาใช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เกิดประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการ
ร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทัง้ นี้แบบประเมินครอบคลุมถึงการประเมินประสิทธิภาพของ
โครงสร้า งและคุ ณ สมบัติข องกรรมการและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย บทบาทหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบ
การประชุมคณะกรรมการ การทาหน้ าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของ
กรรมการ และเรื่องอื่นๆ โดยมีเกณฑ์การประเมินคิดเป็ นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ มากกว่าร้อยละ 85 = ดี
เยีย่ ม มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก มากกว่าร้อยละ 65 = ดี มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ ต่ากว่า/เท่ากับร้อยละ
50 = ควรปรับปรุง ทัง้ นี้ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านขอคณะกรรมการโดยมี
ระดับคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นเกณฑ์ดเี ยีย่ ม
(11) การปฐมนิ เทศกรรมการใหม่
เมือ่ มีกรรมการใหม่เข้ารับตาแหน่งใหม่ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่รบั ทราบ
ภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษทั แนวทางการปฏิบตั สิ าหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั นโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและ
จริยธรรมทางธุรกิจ พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็ นต้น ซึง่ เป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์สาหรับกรรมการเข้าใหม่
(12) การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มกี ารฝึ กอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผทู้ ่ี
เกีย่ วข้องในการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ซึง่ รวมถึงกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และ
เลขานุ การบริษทั เพื่อให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง โดยบริษทั จัดให้มกี จิ กรรมเพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจด้านธุรกิจพลังงาน และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการจัดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงศึกษาดูงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
(13) การรายงานการมีส่วนได้เสีย
บริษัทได้กาหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผูบ้ ริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเมื่อเริม่ ดารงตาแหน่ ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และทบทวนข้อมูลต่างๆ เป็ น
ประจาทุกปี ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
(14) การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อื่น
คณะกรรมการตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษทั โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทางานของกรรมการทีด่ ารงตาแหน่งหลายบริษทั อย่างรอบคอบ เพือ่ ให้
มันใจว่
่ ากรรมการให้เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นบริษทั ได้อย่างเพียงพอ จึงมีนโยบายกาหนดจานวนบริษทั ที่
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กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสามารถไปดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั อื่นให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี
โดยกรรมการแต่ละคนควรดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง
9.2

การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้ าที่ บริ หาร

9.2.1 คณะกรรมการบริ ษทั
องค์ประกอบและคุณสมบัตขิ องกรรมการของบริษัทนัน้ ถูกกาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริษทั ซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
องค์ประกอบ
(1)
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการบริษทั โดยผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ
หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2)
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
(3)
คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิส ระไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 3 คน
คุณสมบัตขิ องกรรมการ
(1)
กรรมการทุกคนต้องมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชน
จากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีคุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษทั
(2)
ต้องสาเร็จการศึกษาอย่างน้อยชัน้ ปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ หรือเป็ นบุคคลทีม่ คี วามรู้ และ
ประสบการณ์ในด้านต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นว่าเหมาะสม และเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั
(3)
เป็ นผูม้ คี วามรูใ้ นกิจการของบริษทั และสามารถอุทศิ เวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้
ความสามารถทีม่ ปี ฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์ของบริษทั
(4)

เป็ นผูม้ คี วามซื่อสัตย์สจุ ริตและมีจริยธรรมสูงในการดาเนินธุรกิจ

(5)
คณะกรรมการบริษทั ไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้าเป็ นกรรมการในนิติ
บุคคลอืน่ ทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรือ
ประโยชน์ของบุคคลอืน่
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9.2.2 กรรมการอิ สระ
คณะกรรมการบริษทั จะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะมาดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระ
โดยพิจารณาจากคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูท้ รงคุณวุฒปิ ระสบการณ์ การทางานและความ
เหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกันจากนัน้ จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของ
บริษทั ต่อไป บริษทั มีนโยบายการแต่งตัง้ กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมดและ
ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่าสามท่าน ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระดังนี้
(1)
ถือหุ้น ไม่เ กิน ร้อยละหนึ่ งของจ านวนหุ้น ที่ม ีส ิทธิออกเสีย งทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ให้นับรวมการถือหุน้ ของผู้ท่ี
เกีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2)
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ ีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือน
ประจาหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันทีย่ น่ื คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(3)
ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ
ทีเ่ ป็ นบิดามารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุมบุคคลทีจ่ ะได้ร ับการเสนอให้เป็ นกรรมการผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษทั ย่อย
(4)
ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัยหรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั
บริษทั ใหญ่บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีย่ น่ื คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าทีก่ ระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่ว ยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้ กู้ยมื ค้า ประกัน การให้สนิ ทรัพ ย์เ ป็ น หลักประกันหนี้ สนิ รวมถึง
พฤติการณ์อน่ื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี อ้ งชาระต่ออีกฝา่ ยหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ย
ละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทัง้ นี้
การคานวณภาระหนี้ ด ังกล่ า วให้เ ป็ น ไปตามวิธีก ารคานวณมูล ค่า ของรายการที่เ กี่ย วโยงกัน ตามประกาศ
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คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ ดงั กล่า ว ให้นับ รวมภาระหนี้ท่เี กิดขึ้นในระหว่า ง 1 ปี ก่อนวันที่ม ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบุคคล
เดียวกัน
(5)
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้ม ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ น ผู้ถือหุ้น ที่มนี ัย ผู้ม ีอานาจควบคุมหรือหุ้น ส่ว นของ สานัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คา
ขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(6)
ไม่ เ ป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ใ ห้บ ริก ารทางวิช าชีพ ใด ๆ ซึ่ง รวมถึง การให้บ ริก ารเป็ น ที่ป รึก ษา
กฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงินซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผู้มอี านาจควบคุมหรือ
หุน้ ส่วนของ ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันทีย่ น่ื คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(7)
ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(8)
ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มนี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง
พนักงานทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจาหรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั
ย่อย
(9)

ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของ

บริษทั
9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั นัน้ ถูกกาหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
องค์ประกอบ
(1)
ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการ
ตรวจสอบหนึ่งคน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน ทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ
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(2)
กรรมการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ ง อย่ า งน้ อ ยคนหนึ่ ง ต้ อ งมีค วามรู้ ค วามเข้า ใจ และ
มีประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรือการเงิน ซึง่ สามารถสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินได้
(3)

ให้หวั หน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
(1)

กรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการอิสระของบริษทั

(2)
เป็ น ผู้ท่ีส ามารถอุ ทิศ เวลาในการปฏิบ ัติห น้ า ที่ และแสดงความเห็น หรือ รายงานผลการ
ดาเนินงานตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายด้วยความเป็ นอิสระและความเทีย่ งธรรม
(3)

มีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนทีเ่ กีย่ วข้อง

9.2.4 คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ
องค์ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการกากับดูแลกิจการของบริษทั นัน้ ถูกกาหนดไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
องค์ประกอบ
(1)
คณะกรรมการบริษัทเป็ น ผู้อนุ ม ตั ิแ ต่งตัง้ คณะกรรมการก ากับ ดูแ ลกิจ การ โดยเลือกจาก
กรรมการบริษทั ซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
(2)

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการประกอบด้วยสมาชิกจานวนอย่างน้อย 3 คน

(3)

ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการให้ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั

9.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
องค์ป ระกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทนของบริษัท นัน้ ถูก
กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
องค์ประกอบ
(1)
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
เลือกจากกรรมการบริษทั ซึ่งเป็ นผู้ทม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร โดยต้องมี
กรรมการอิสระร่วมเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คน
(2)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการ

บริษทั
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9.2.6 คณะกรรมการจัดการ
องค์ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะจัดการของบริษทั นัน้ ถูกกาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
จัดการ ซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
องค์ประกอบ
(1)
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการ ภายใต้คาแนะนาของประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยเลือกจากกรรมการและผูบ้ ริหาร ซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ าหนดในกฎบัตรฉบับนี้
(2)
ให้ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริห ารเป็ น ประธานคณะกรรมการจัด การ ซึ่ง จะเป็ น ประธานใน
ทีป่ ระชุมของคณะกรรมการจัดการทุกคราว
คุณสมบัตขิ องสมาชิกคณะกรรมการจัดการ
(1)
มี คุ ณ สมบั ติ และไม่ ม ี ล ั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจ ากั ด
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2)
เป็ นผูม้ คี วามรูใ้ นกิจการของบริษทั และสามารถอุทศิ เวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้
ความสามารถทีม่ ปี ฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์ของบริษทั
(3)

เป็ นผูม้ คี วามซื่อสัตย์สจุ ริตและมีจริยธรรมสูงในการดาเนินธุรกิจ

(4)
ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้าเป็ นกรรมการในนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ สี ภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทาเพือ่ ประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอืน่
9.2.7 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
องค์ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั นัน้ ถูกกาหนดไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
(1)
ของโรงไฟฟ้า

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการ และกรรมการผูจ้ ดั การ

(2)
คณะกรรมการจั ด การแต่ ง ตัง้ กรรมการบริห ารความเสี่ย งคนหนึ่ ง เป็ น ประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
(3)
9.3

ให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
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บริษทั ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษทั อืน่ (Holding Company) และไม่มกี ารประกอบธุรกิจอย่าง
มีนัยสาคัญเป็ นของตนเอง บริษทั จึงมีกลไกในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมที่
ประกอบธุรกิจหลักผ่านนโยบายการกากับดูแลและการบริหารจัดการบริษทั ย่อยและบริษัทร่วม และให้กรรมการ
ของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยบริษทั ลงนามในหนังสือรับรองว่าจะปฏิบตั ติ ามนโยบาย
การกากับดูแลและการบริหารจัดการบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม และหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องของสานักงาน ก.ล.ต.
บริษทั กาหนดนโยบายการกากับดูแลและบริหารกิจการบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ กาหนดมาตรการและกลไกทัง้ ทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษทั สามารถกากับดูแลและ
บริหารจัดการกิจการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมมีการ
ปฏิบ ัติต ามมาตรการและกลไกต่า งๆ ที่กาหนดไว้ได้เสมือนเป็ นหน่ วยงานของบริษัทเอง และเป็ น ไปตาม
นโยบายของบริษทั รวมถึงกฎหมายบริษทั มหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ใน
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมดังกล่าว
ในกรณีทน่ี โยบายนี้ได้กาหนดให้การทารายการหรือการดาเนิ นการใดๆ ซึ่งมีนัยสาคัญหรือมีผลต่อ
ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนิ นงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็ น เรื่องที่จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจ าก
คณะกรรมการของบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษทั มีหน้าทีใ่ นการจัด
ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการของบริษทั และ/หรือ การประชุมผู้ถอื หุ้นของบริษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั เิ รื่อง
ดังกล่าวก่อนทีบ่ ริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม จะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ ของตนเองเพือ่ พิจารณา
อนุ ม ตั ิก่อนการทารายการหรือด าเนิ น การในเรื่องนัน้ โดยในการนี้ ใ ห้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูล และปฏิบ ั ติตาม
หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข ขัน้ ตอนและวิธกี ารทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องทีจ่ ะขออนุ มตั นิ นั ้ ตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายบริษทั
มหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนประกาศ
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยโดยอนุโลม (เท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
ในการนี้ “บริษทั ย่อย” และ ”บริษทั ร่วม” หมายถึง บริษทั ย่อย หรือ บริษทั ร่วม (แล้วแต่ กรณี) ที่
ประกอบธุรกิจหลัก และมีคุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551
เรื่องการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 17/2551 เรื่อง การกาหนดบทนิยามใน
ประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
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9.4

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั และบริษทั ย่อย มีนโยบายการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ซึง่ เป็ นนโยบายทีก่ รรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ต้องสนับสนุ นและปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณซึง่ ทุกคนต้องลงลายมือชื่อ
เพื่อรับทราบจรรยาบรรณดังกล่าว และให้คามันว่
่ าจะใช้เป็ นหลักและแนวทางในการปฏิบตั งิ านอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ยังได้กาหนดบทลงโทษทางวินยั สาหรับผูท้ ฝ่ี า่ ฝืนไว้ดว้ ย
บริษทั และบริษทั ย่อย มีนโยบายในการป้องกันและควบคุมดูแล กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ
บริษทั และบริษทั ย่อย ในการนาข้อมูลภายในซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
ดังนี้
(1)
บริษทั จะให้ความรูแ้ ก่กรรมการ ผูบ้ ริหารของบริษทั รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหารใน
สายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่า (ตามคานิยามของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย) เกี่ย วกับ หน้ า ที่ใ นการจัด ทา และรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษทั ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) รวมทัง้ การรายงานการ
ได้ ม าหรือ จ าหน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ ข องบริษัท ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ฯ
(2)
กาหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชี รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหารในสาย
งานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่าของบริษทั จัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ของตนทีถ่ อื อยู่ในบริษทั และของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุ นิตภิ าวะ ตามมาตรา 59 ครัง้
แรกทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร และทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง โดยส่งผ่านมายังเลขานุ การ
บริษทั เพือ่ นาส่งสานักงาน ก.ล.ต. ทุกครัง้ ตามระยะเวลาทีก่ าหนด และกาหนดให้เลขานุการบริษทั สรุปรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อรับทราบ
เป็ นประจาทุก 6 เดือน
(3)
กาหนดห้ามมิให้กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหารในสาย
งานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า และผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้รบั ทราบ
ข้อมูลภายในทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ซ้อื ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย
หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึง่ หุน้ หรือหลักทรัพย์อ่นื (ถ้ามี) ของบริษทั ไม่ว่าทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษทั จนกว่าบริษทั จะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษทั จะแจ้งให้กรรมการ และ
ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือ
เทียบเท่างดการทารายการข้างต้นอย่างเป็ น ลายลักษณ์ อกั ษรเป็ นเวลาอย่างน้ อย 30 วันล่วงหน้ าก่อนการ
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เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และควรรอไปอีกอย่างน้อย 24 ชัวโมงภายหลั
่
งการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะ
แล้ว จึงจะสามารถทารายการข้างต้นได้
(4)
กาหนดห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ของบริษทั และบริษทั ย่อย ใช้ขอ้ มูลภายใน
ของบริษทั และบริษทั ย่อย ทีม่ หี รืออาจมีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษทั ซึง่ ยัง
มิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึง่ ตนได้ล่วงรูม้ าในตาแหน่ งหรือฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอ
ขาย หรือชักชวนให้บุคคลอืน่ ซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขาย ซึง่ หุน้ หรือหลักทรัพย์อน่ื (ถ้ามี) ของบริษทั ไม่ว่า
ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะทาเพือ่ ประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื หรือนาข้อเท็จจริง
เช่นนัน้ ออกเปิ ดเผยเพือ่ ให้ผอู้ น่ื กระทาดังกล่าว โดยตนได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็ าม
(5)
กาหนดห้า มมิใ ห้กรรมการ ผู้บ ริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย หรืออดีต
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ทีล่ าออกแล้ว เปิ ดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับ ตลอดจนข้อมูลความลับ
ของคู่คา้ ทีต่ นได้รบั ทราบจากการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะ
ไม่ทาให้เกิดผลเสียหายแก่บริษทั บริษทั ย่อย หรือคูค่ า้ ก็ตาม
(6)
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อยจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลภายใน และจะ
ไม่ใช้ตาแหน่ งหน้าที่ หรือนาข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศทีม่ สี าระสาคัญซึ่งได้รบั รู้ หรือรับทราบในระหว่าง
ปฏิบตั งิ าน ซึง่ ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิ ดเผยกับบุคคลภายนอก
เพื่อประโยชน์ ของตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่คานึงว่าจะได้รบั ผลประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่
(7)
กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ของบริษทั และบริษทั ย่อย หรืออดีตกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ทีล่ าออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายใน ห้ามมิให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ของบริษทั และบริษทั ย่อย นาความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษทั และบริษทั ย่อย
ไปใช้ประโยชน์แก่บริษทั อืน่
(8)
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ของบริษทั และบริษทั ย่อย มีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามแนวทางการ
ใช้ขอ้ มูลภายในของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์อน่ื ทีเ่ กีย่ วข้อง
9.5

การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี สาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560

คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาและทบทวนหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2560 ซึง่ ได้มกี ารทบทวนการนาแนวปฏิบตั ไิ ปปรับใช้ตามบริบทของธุรกิจ ทัง้ นี้ยงั มีแนวปฏิบตั บิ างประการที่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่สอดคล้องกับบริบทของบริษทั จึงยังมิได้มกี ารนาแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวไปปรับใช้ใน
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ปจั จุบนั อย่างไรก็ตามบริษทั ได้มกี ารพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อนามาใช้ในการกากับดูแลกิจการใน
ประเด็นดังกล่าวต่อไป
9.6

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
สาหรับงวดบัญชีส้นิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (PwC) ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีสาหรับการสอบบัญชีงบการเงิน
(Audit Fee) เป็ นเงินจานวนรวม 16.89 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นค่าสอบบัญชีของบริษทั จานวน 4.04 ล้านบาท
และค่าสอบบัญชีของบริษทั ย่อยจานวน 12.85 ล้านบาท และค่าตอบแทนสาหรับงานบริการอื่นๆ (Non-Audit
Fee) จานวน 2.03 ล้านบาท
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ บริษทั
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (PwC) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2562 โดยกาหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเป็ นเงิน จานวน 4.09 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอืน่ ในงานสอบบัญชีตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
ทัง้ นี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัดข้างต้นไม่
เป็ นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั และบริษทั ย่อยตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีก่ าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั สิ้ นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
จานวนหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ

นายฮาราลด์ ลิงค์

635,399,700

-

นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์

28,350,000

-

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ

6,762,150

-

นายสุรชัย สายบัว

212,150

ตามรายละเอียดท้ายตาราง

นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย

121,200

-

นางเกตุวลี นภาศัพท์

424,200

-

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

321,200

-

นางอัญชลี ชวนิชย์

121,200

-

-

-

นายสุรศักดิ ์ โตวนิชย์

90,950

-

นายโชติ ชูสุวรรณ

90,950

-

นายอรุณพันธ์ ภู่ทอง

35,000

ตามรายละเอียดท้ายตาราง

นายพีรเดช พัฒนจันทร์

90,950

-

นายนพเดช กรรณสูต

90,950

-

นางสาวศิรวิ งศ์ บวรบุญฤทัย

192,200

-

ชื่อ-สกุล
กรรมการ

1

นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข
ผูบ้ ริ หาร (ตามคานิ ยามของประกาศ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551)

2

นางสาวพรทิพย์ ตัง้ พงศ์บณ
ั ฑิต
269,800
หมายเหตุ
1. นายสุรชัย สายบัว ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562
2. นายอรุณพัน ธ์ ภู่ทอง ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวัน ที่
25 เมษายน 2562 ให้ดารงตาแหน่งกรรมการจัดการ ซึง่ ถือเป็นผูบ้ ริหารตามคานิยามของประกาศ ก.ล.ต. ข้างต้น
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10.

ความรับผิ ดชอบต่อสังคม

ด้วยวิสยั ทัศน์ ของบริษทั คือ “สร้างพลังให้กบั สังโคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” (Empowering the
World Compassionately) ดังนัน้ บริษทั จึงยึดมันต่
่ อการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้
การบริหารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจ อันจะทาให้การดาเนินงานของบริษทั เป็ นไปอย่างมีมาตรฐานของระบบการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
ในระดับสากล รวมถึงมีความมุ่งมันต่
่ อการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
และผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันของทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ
อย่างยังยื
่ น
บริษทั ได้มกี ารจัดทารายงานความยังยื
่ น (Sustainability Report ; SD Report) ประจาปี 2561 แยก
เล่มจากรายงานประจาปี เพือ่ เปิ ดเผยนโยบายและการดาเนินงานด้านความยังยื
่ นทีแ่ สดงถึงความรับผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ่วนได้เสีย ทัง้ นี้บริษทั ได้มกี ารประเมินประเด็นทีม่ สี าระสาคัญต่อความ
ยังยื
่ น และได้จดั ทารายงานความยังยื
่ นให้สอดคล้องตามแนวทางหลักการมาตรฐานสากล (Global Reporting
Initiative : GRI ฉบับ Standard) ตลอดจนได้มกี ารนาเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นขององค์การสหประชาชาติ
มาเชือ่ มโยงกับการดาเนินงานด้านความยังยื
่ นของบริษทั ด้วย
บริษทั ได้จดั ส่งรายงานความยังยื
่ น ประจาปี 2561 ไปพร้อมกับรายงานประจาปี ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และได้
เปิ ดเผยรายงานความยังยื
่ นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั www.bgrimmpower.com
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11.

การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) และบริษทั ย่อย (กลุ่มกิจการ) ให้ความสาคัญต่อ
การควบคุ ม ภายในและการบริห ารความเสี่ย งของกลุ่ ม กิจ การที่ ดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง ก าหนดให้ ม ี
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งท าหน้ า ที่บ ริห ารความเสี่ย งในภาพรวมของกลุ่ ม กิจ การให้เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล โดยอ้างอิงจาก The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) Framework นอกจากนี้เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสีย่ ง และเป็ นการให้ความมันใจต่
่ อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียว่า กลุ่มกิจการได้มกี ารจัดวางระบบ
การควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอ เหมาะสม และดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยบริษทั ได้พจิ ารณาประกอบหลักการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
11.1

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทมีการกาหนดเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิไว้อย่างชัดเจน
ภายใต้การดาเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี บริษทั มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในทีด่ ี เหมาะสม
และเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ อีกทัง้ มีการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ที เ่ี ป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ซึ่งกาหนดบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ แผนดาเนินงาน และรองรับการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้ มีการทบทวนและ
แก้ไขเพิม่ เติมนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ีและกฎบัตรของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษทั มีการ
กาหนดนโยบายการทางาน คูม่ อื พนักงาน การจัดโครงสร้างองค์กรและคณะทางานต่างๆ อย่างเหมาะสม ช่วย
ให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเน้นย้า ให้พนักงานเข้าใจประเด็นเรื่องความเสีย่ งของ
การทุจริต (Fraud Risk) และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยจัดให้มมี าตรการในการ
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทาผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริตหรือ
ประพฤติมชิ อบของบุคคลในกลุ่มกิจการทัง้ จากพนักงานและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย และรายงานทางการเงินทีไ่ ม่
ถูกต้องหรือระบบการควบคุมภายในทีบ่ กพร่องเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียช่วยสอดส่องดูแล
บริษัทมีการทบทวนนโยบายที่สาคัญและกระบวนการปฏิบตั ิงานที่เกี่ย วข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันที่บริษทั กาหนดขึน้ และสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับของบริษทั ยึดถือ
และปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 บริษทั ได้รบั การพิจารณาและรับรองการเป็ น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC - Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption) นอกจากนี้ บริษทั ได้รบั รางวัลจากหน่ วยงานภายนอก เช่น รางวัล
รายงานความยังยื
่ น ประจาปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) รวม 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล
Recognition และ รางวัล First Time Sustainability Report ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงการส่งเสริมและยกระดับการ
พัฒนาความยังยื
่ นขององค์กรเกีย่ วกับผลการดาเนินงานให้ครอบคลุมด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล
และขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นในระดับสากล
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11.2

การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัท ให้ความสาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ย ง จึงจัดให้ม ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง
(RMC-Risk Management Committee) ทาหน้าทีก่ าหนดและทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสีย่ ง
การวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องและครอบคลุมความเสีย่ งจากการดาเนินงาน รวมถึงการกากับดูแลการบริหาร
จัดการความเสีย่ งให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งรายงานผลการกากับดูแลการบริหารจัดการความเสีย่ งต่อคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษทั
ตามลาดับ บริษทั จัดให้มกี ารประเมินและบริหารจัดการความเสีย่ ง ซึ่งรวมถึงความเสีย่ งด้านทุจริตคอร์รปั ชัน
โดยเฉพาะกับกิจกรรมทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับหน่ วยงานภาครัฐ รวมถึงปจั จัยต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง และยังมีการกาหนดดัชนีชว้ี ดั ความเสีย่ ง (Key
Risk Indicators: KRIs) เพื่อช่วยในการติดตาม รายงานผลการดาเนินงานของหน่ วยงานและองค์กรให้เป็ นไป
ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ และจัดทาแผนบริหารจัดการความเสีย่ งรองรับ เพื่อลดความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินธุรกิจ พร้อมทัง้ กาหนดให้มแี นวทางการจัดการความเสีย่ งเพื่อควบคุมความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับ ได้ มีก ระบวนการทบทวนและติด ตามการด าเนิ น งานอย่ า งสม่ า เสมอ นอกจากนั น้ บริษัท ได้ใ ห้
ความสาคัญกับการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM – Business Continuity Management) โดย
ได้จดั ให้มรี ะบบเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการกับภาวะวิกฤติ และความเสีย่ งจากภัยคุกคามต่างๆ ที่
อาจเกิดขึน้ และให้มกี ารติดตามทบทวนแผนงานอย่างสม่าเสมอ เพือ่ ให้บริษทั สามารถบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
11.3

การควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน (Control Activities)

บริษทั มีการควบคุมการดาเนินงานของกลุ่มกิจการ โดยมีการวางแผนและการควบคุม อาทิ การใช้
ดัชนีวดั ผลการปฏิบตั งิ าน (KPI) การแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตอานาจการอนุ มตั ซิ ่งึ รวมถึง
วงเงินอานาจอนุ มตั ใิ นแต่ละระดับ (LOA – Line of Authority) อย่างเหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ และสื่อสาร
ให้พนักงานของบริษทั รับทราบอย่างทัวถึ
่ ง กาหนดแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับการทารายการทีม่ หี รืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้ ส่วนเสียของบริษทั เป็ น
สาคัญ มีการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม โดยแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการในบริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม เพื่อมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย รับทราบข้อมูลและติดตามผลการ
ดาเนินงาน มีการดูแลป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษัทไม่ใ ห้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม และมีการ
ถ่ว งดุ ล การตรวจสอบอานาจจากหน่ ว ยงานและคณะกรรมการที่ไ ด้ร บั แต่ งตัง้ โดยเฉพาะ เช่น หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็ นต้น จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน อีกทัง้ ฝา่ ย
เลขานุ การบริษทั ทาหน้าทีด่ ูแลให้การปฏิบตั งิ านของกลุ่มกิจการและคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ ก.ล.ต. และข้อกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง นอกจากนี้บริษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อย กาหนดนโยบายด้านการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงนโยบายด้านความมันคง
่ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม และพลังงาน
ของกลุ่มกิจการ
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11.4

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัท ได้ด าเนิ น การบริห ารจัด การระบบสารสนเทศและการสื่อ สาร ให้ม ีค วามมัน่ คงปลอดภัย
ครอบคลุมด้าน People Technology Process ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการความมันคงปลอดภั
่
ย
สารสนเทศให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2561 บริษทั ได้ทาการฝึกซ้อมการรับมือ Cyber Crime แบบ
เสมือนจริง และได้รบั การต่ออายุรบั รองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในด้านระบบการจัดการความมันคง
่
ปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมทัง้ มีการเพิม่ ความสามารถของบุคลากรโดยการเรียนรู้ Security Awareness ผ่าน
ระบบ Learning Management System (LMS) นอกจากนี้บริษทั ได้เพิม่ ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและเครื่อง
แม่ขา่ ย โดยได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบ Hyper-Converged Infrastructure เพื่อให้ระบบเครือข่าย
หลัก และ เครือข่ายสารองสามารถทางานทดแทนกันได้ตาม Recovery Point Objective (RPO) ทีก่ าหนด
นอกจากนี้บริษทั ได้ดาเนินการบริหารจัดการระบบงานต่างๆ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศ
และการบริหารธุรกิจ ไว้อย่า งครบถ้ว นและเป็ น ไปตามมาตรฐาน มีการปรับ ปรุงพัฒ นาอย่า งต่อเนื่อง โดย
คานึงถึง Digital Transformation เป็ นสาคัญ
นอกจากนี้บริษทั มีช่องทางการสื่อสารภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อาทิ มีการจัดประชุมรายงานผลการ
ดาเนินงานของโรงไฟฟ้าประจาวัน การประชุมกับผูบ้ ริหารทุกหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกสัปดาห์ เพื่อสรุปผลการ
ดาเนินงาน ติดตามผลการดาเนินงาน และแก้ไขปญั หาต่างๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ผบู้ ริหารทุกระดับและทุกฝ่ายมี
ข้อมูลทีเ่ พียงพอต่อการปฏิบตั งิ านและการตัดสินใจ มีการใช้ระบบ Intranet ในการสื่อสารภายในกลุ่มกิจการ
ผ่านระบบเครือข่ายทีม่ คี วามมันคงและปลอดภั
่
ย ซึง่ ทาให้พนักงานทุกคนได้รบั ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับนโยบาย
ระเบียบ / คาสัง่ และประกาศต่างๆ ของบริษทั ผ่านทาง Intranet อย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีช่องทางการสื่อสาร
เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลกับบุคคลภายนอกหลายช่องทาง มีเว็บไซต์ www.bgrimmpower.com เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และ
นักลงทุน สามารถรับทราบข้อมูล ของกลุ่มกิจ การได้ตลอดเวลา ซึ่งมีการควบคุมความปลอดภัยและความ
ถูกต้องโดยระบบทีน่ ่ าเชื่อถือ Web Deface ตลอดเวลา อีกทัง้ จัดให้มชี ่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถ
แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยมีมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
11.5

ระบบการติ ดตาม (Monitoring Activities)

บริษทั มีการติดตามผลการดาเนินงานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน การเปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผนงานว่าเป็ นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ วิเคราะห์หาสาเหตุกรณีทผ่ี ล
การด าเนิ น งานจริง ไม่ เ ป็ น ไปตามแผนงานหรือ มาตรฐานที่ก าหนดไว้ และมีก ารรายงานผลต่ อ ผู้บ ริห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้หน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั มีการวางแผนการตรวจสอบประจาปี โดยพิจารณา
จากความเสี่ยงทีส่ าคัญ การเพิม่ ขึน้ ของจานวนโครงการ กระบวนการหรือระบบงาน คาร้องขอจากผูบ้ ริหาร
และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) เพือ่ สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในแต่ละกิจกรรม พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
โดยสื่อสารให้ผบู้ ริหารรับทราบ เพื่อนาไปดาเนินการแก้ไขปรับปรุง ทัง้ นี้ หน่ วยงานตรวจสอบภายใน มีการ
รายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบการควบคุม ภายในที่วางไว้ต่อ คณะกรรมการจัดการและ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั อย่างสม่าเสมอตลอดปี 2561
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ผูส้ อบบัญชีของบริษทั คือ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ซึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบ
ข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2561 โดยสอบทานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี
เพือ่ กาหนดแนวทาง ระยะเวลา ขอบเขตและวิธกี ารตรวจสอบ ซึง่ ผูส้ อบบัญชี ไม่พบข้อบกพร่องเกีย่ วกับระบบ
การควบคุมภายในทีม่ สี าระสาคัญ
โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อระบบการควบคุม
ภายในของกลุ่มกิจการว่ามีการควบคุมภายในทีด่ ี เพียงพอ เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับ
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
ของบริษทั
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั
ในที่ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวัน ที่ 8 มิถุน ายน 2559
คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมตั แิ ต่งตัง้ ให้นายสุชล วัฒนสุขชัย เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้ ให้
EY สนับสนุนในการตรวจสอบภายในดังกล่าว (Co-source) คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาประสบการณ์
ทางานของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หน่ วยงานตรวจสอบภายใน และ EY คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หน่ วยงานตรวจสอบภายใน และ EY มีความรูแ้ ละประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั หิ น้ าที่ดงั กล่าว ทัง้ นี้ การแต่งตัง้ โยกย้าย และเลิกจ้างหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทั ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามทีก่ าหนดไว้ในขอบเขต อานาจ และหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซึ่งได้รบั การอนุ มตั โิ ดยมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครัง้ ที่ 4/2559 เมือ่ วันที่ 8 มิถุนายน 2559
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12.

รายการระหว่างกัน

1.

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษทั พีซเี อ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์
อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จากัด
(“พีซเี อ็ม”)





บริษทั บี.กริม คันทรี คลับ จากัด (“บี.
กริม คันทรี คลับ”)





บริษทั ฮาม่อน บี.กริม จากัด
(“ฮาม่อน บี.กริม”)







บริษทั บี.กริม ดร. เกฮาร์ด ลิงค์
บิลดิง้ จากัด
(“บี.กริม เกฮาร์ด บิลดิง้ ”)







ลักษณะความสัมพันธ์
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562
มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ และ
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ กรรมการบริษัทฯ
เป็ นกรรมการในพีซเี อ็ม
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ ผู้
ถือหุ้นใหญ่ ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100
ในบริษทั ฯ ถือหุน้ ทางอ้อมร้อยละ 65 ในพีซเี อ็ม
มีก รรมการร่ ว มกัน คือ นายฮาราลด์ ลิง ค์
กรรมการบริษทั ฯ เป็ นกรรมการในบี.กริม คันทรี
คลับ
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ ผู้
ถือหุ้นใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100
ในบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ
100 ในบี.กริม คันทรี คลับ
มีก รรมการร่ ว มกัน คือ นายฮาราลด์ ลิง ค์
กรรมการบริ ษั ท ฯ เป็ น กรรมการในฮาม่ อ น
บี.กริม
มีก รรมการเป็ น ผู้ บ ริ ห าร คือ น.ส. คาโรลี น
โมนิคมารีครีสติน ลิงค์ กรรมการบริษัทฯ เป็ น
ผูบ้ ริหารในฮาม่อน บี.กริม
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ ผู้
ถือหุ้นใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100
ในบริษทั ฯ ถือหุน้ ทางอ้อมร้อยละ 51 ในฮาม่อน
บี.กริม
มีก รรมการร่ ว มกัน คือ นายฮาราลด์ ลิง ค์
น.ส. คาโรลีน โมนิ ค มารีค รีสติน ลิงค์ และ
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ กรรมการบริษัทฯ
เป็ นกรรมการในบี . กริ ม
เกฮาร์ ด
บิลดิง้
มีก รรมการเป็ น ผู้ บ ริ ห าร คือ น.ส. คาโรลี น
โมนิคมารีครีสติน ลิงค์ กรรมการบริษัทฯ เป็ น
ผูบ้ ริหารในบี.กริม เกฮาร์ด บิลดิง้
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ ผู้
ถือหุ้นใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100
ในบริษทั ฯ ถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ
100 ในบี.กริม เกฮาร์ด บิลดิง้
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การประกอบธุรกิ จ
จาหน่ าย อะไหล่ อุปกรณ์
ระบบขนส่งต่างๆ

ให้บริการสนามกีฬาโปโล
และให้บริการคาปรึกษา

รับเหมาก่อสร้าง จาหน่ าย
อะไหล่ อุ ป กรณ์ ส าหรับ
เครื่องจักร ของโรงไฟฟ้า

ใ ห้ เ ช่ า ส า นั ก ง า น
ให้บริการสานักงาน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บริษทั บี.กริม เทรดดิง้ คอร์เปอเรชัน่
จากัด (“บี.กริม เทรดดิง้ ”)







บริษทั บี.กริม อัลม่า ลิงค์ บิลดิง้
จากัด (“บี.กริม อัลม่า บิลดิง้ ”)





บริษทั บี.กริม อัลม่า ลิงค์ บิลดิง้
เซอร์วสิ เซส จากัด (“บี.กริม อัลม่า บิล
ดิง้ เซอร์วสิ เซส”)





ลักษณะความสัมพันธ์
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562
มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ และ
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ กรรมการบริษัทฯ
เป็ นกรรมการในบี.กริม เทรดดิง้
มีก รรมการเป็ น ผู้ บ ริ ห าร คือ น.ส. คาโรลี น
โมนิคมารีครีสติน ลิงค์ กรรมการบริษัทฯ เป็ น
ผูบ้ ริหารในบี.กริม เทรดดิง้
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ ผู้
ถือหุ้นใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100
ในบริษทั ฯ ถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ
100 ในบี.กริม เทรดดิง้
มีก รรมการร่ ว มกัน คือ นายฮาราลด์ ลิง ค์
น.ส. คาโรลีน โมนิ ค มารีค รีสติน ลิงค์ และ
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ กรรมการบริษัทฯ
เป็ นกรรมการในบี.กริม อัลม่า บิลดิง้
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ ผู้
ถือหุ้นใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100
ในบริษทั ฯ ถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ
100 ในบี.กริม อัลม่า บิลดิง้
มีก รรมการร่ ว มกัน คือ นายฮาราลด์ ลิง ค์
น.ส. คาโรลี น โมนิ ค มารี ค รีส ติ น ลิง ค์ และ
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ กรรมการบริษัทฯ
เป็ น กรรมการในบี . กริ ม
อัล ม่ า บิ ล ดิ้ ง
เซอร์วสิ เซส
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ ผู้
ถือหุ้นใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100
ในบริษทั ฯ ถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ
100 ในบี.กริม อัลม่า บิลดิง้ เซอร์วสิ เซส
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การประกอบธุรกิ จ
จาหน่ าย อะไหล่ อุปกรณ์
ั ๊ ้ า และป มั ๊
ไฟฟ้ า ป มน
ดับเพลิง

ให้ เ ช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์
ให้เช่าทีจ่ อดรถ

ให้บ ริก ารสาธารณู ป โภค
และให้บริการเช่าทีด่ นิ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บริษทั บี.กริมแอนโก จากัด
(“บี.กริมแอนโก”)





บริษทั เอช แอนด์ โก จากัด
(“เอช แอนด์ โก”)





บริษทั บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์
โฮลดิง้ จากัด (“บี.กริม จอยน์
เว็นเจอร์ โฮลดิง้ ”)






บริษทั เกท์ทงิ เก (ไทยแลนด์) จากัด
(“เกท์ทงิ เก”) เดิมชื่อ บริษทั มาเคท์
(ไทยแลนด์) จากัด



บริษทั เบเจอร์ บี.กริม
(ประเทศไทย) จากัด (“เบเจอร์”)



บริษทั บี.กริม อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (“บี.กริม อินเตอร์”)





ลักษณะความสัมพันธ์
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562
มีก รรมการร่ ว มกัน คือ นายฮาราลด์ ลิง ค์
น.ส. คาโรลีน โมนิ ค มารีค รีสติน ลิงค์ และ
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ กรรมการบริษัทฯ
เป็ นกรรมการในบี.กริมแอนโก
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ ผู้
ถือหุ้นใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100
ในบริษทั ฯ ถือหุน้ ทางอ้อมร้อยละ 100 ในบี.กริม
แอนโก
มีก รรมการร่ ว มกัน คือ นายฮาราลด์ ลิง ค์
กรรมการบริษัทฯ เป็ น กรรมการในเอช แอนด์
โก
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ ผู้
ถือหุ้นใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100
ใ น บ ริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้ น ท า ง อ้ อ ม ร้ อ ย ล ะ 20
ในเอช แอนด์ โก
เป็ นผู้ถอื หุน้ ใหญ่ ของบริษทั ฯ โดยบี.กริม จอยน์
เว็นเจอร์ โฮลดิง้ ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 12
มีก รรมการร่ ว มกัน คือ นายฮาราลด์ ลิง ค์
น.ส. คาโรลี น โมนิ ค มารี ค รีส ติ น ลิง ค์ และ
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ กรรมการบริษัทฯ
เป็ นกรรมการในบี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิง้
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ ผู้
ถือหุ้นใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100
ในบริษทั ฯ ถือหุน้ ทางอ้อมร้อยละ 100 ในบี.กริม
จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิง้
มีผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ร่ ว มกัน คือ นายฮาราลด์ ลิง ค์
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100
ใ น บ ริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้ น ท า ง อ้ อ ม ร้ อ ย ล ะ 51
ในเกท์ทงิ เก
มีผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ร่ ว มกัน คือ นายฮาราลด์ ลิง ค์
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100
ในบริษทั ฯ ถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ
51 ในเบเจอร์
มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ และ
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ กรรมการบริษัทฯ
เป็ นกรรมการในบี.กริม อินเตอร์
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ ผู้
ถือหุ้นใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100
ในบริษทั ฯ ถือหุน้ ทางอ้อมร้อยละ 100 ในบี.กริม
อินเตอร์
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การประกอบธุรกิ จ
ลงทุ น น าเข้า สิน ค้า และ
ให้บริการบริหารจัดการ

ขายอาหาร

ลงทุนในบริษทั ต่างๆ

จาหน่ ายนาเข้าเครื่องมือ
แพทย์
จ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ อ ะไหล่
ชิ้น ส่ ว นที่เ กี่ย วกับ ความ
เย็น
รับเหมาก่อสร้าง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บริษทั แอลบีจี จากัด (“แอลบีจ”ี )



บริษทั โพรวองซ์ แอนด์ โก จากัด
(“โพรวองซ์ แอนด์ โก”)



บริษทั เซฟวิง่ ส์เอเซีย (ประเทศไทย)
จากัด (“เซฟวิง่ ส์เอเซีย”)



บริษทั เคเอสบี พัมส์
๊ จากัด
(“เคเอสบี พัมส์
๊ ”)



บริษทั เมอร์ค จากัด (“เมอร์ค”)





บริษทั บี.กริม อินเตอร์เนชันแนล
่
เซอร์วสิ จากัด (“บี.กริม อินเตอร์
เซอร์วสิ ”)





บริษัท ดับ บลิว เอชเอ อิน ดัส เตรีย ล
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
(“ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล)” (เดิมชื่อ
บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน))
บริษทั แคเรียร์ (ประเทศไทย) จากัด
(“แคเรียร์ (ประเทศไทย)”)



บริษทั ส.นภา (ประเทศไทย) จากัด





ลักษณะความสัมพันธ์
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562
มีผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ร่ ว มกัน คือ นายฮาราลด์ ลิง ค์
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100
ในบริษทั ฯ ถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ
78 ในแอลบีจี
มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100
ในบริษทั ฯ ถือหุน้ ทางอ้อมร้อยละ 44 ใน
โพรวองซ์ แอนด์ โก
มีผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ร่ ว มกัน คือ นายฮาราลด์ ลิง ค์
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100 ใน
บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 51 ในเซฟวิ่งส์
เอเซีย
มีผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ร่ ว มกัน คือ นายฮาราลด์ ลิง ค์
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100
ในบริษทั ฯ ถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ
30 ในเคเอสบี พัมส์
๊
มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ และ
น.ส. คาโรลีน โมนิคมารีครีสติน ลิงค์ กรรมการ
บริษทั ฯ เป็ นกรรมการในเมอร์ค
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ ผู้
ถือหุ้นใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100
ในบริษทั ฯ ถือหุน้ ทางอ้อมร้อยละ 55 ในเมอร์ค
มีก รรมการร่ ว มกัน คือ นายฮาราลด์ ลิง ค์
น.ส. คาโรลีน โมนิ ค มารีค รีสติน ลิงค์ และ
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ กรรมการบริษัทฯ
เป็ นกรรมการในบี.กริม อินเตอร์ เซอร์วสิ
มีผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ร่ ว มกัน คือ นายฮาราลด์ ลิง ค์
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100
ในบริษทั ฯ ถือหุน้ ทางอ้อมร้อยละ 100 ในบี.กริม
อินเตอร์ เซอร์วสิ
กรรมการร่ ว มกัน คือ นางอัญ ชลี ชวนิ ช ย์
กรรมการบริษั ท ฯ เป็ น กรรมการในเหมราช
พัฒนาทีด่ นิ

การประกอบธุรกิ จ
ขายสินค้าและบริการเสริม
ความงาม
ซือ้ มา-ขายไป

ให้เช่าทรัพย์สนิ แบบลีสซิง่

นาเข้าและจาหน่ ายเครื่อง
สูบน้ า วาล์ว อุปกรณ์และ
อะไหล่
ขายปลีก สิน ค้าทางเภสัช
กรรม เวชภัณฑ์และสินค้า
ทางการแพทย์ ขายปลีก
เคมีภณ
ั ฑ์
ให้ เ ช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์
บริการให้คาปรึกษา

นิคมอุตสาหกรรม

กรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ และ ขายส่ งเครื่องปรับอากาศ
น.ส. คาโรลีน โมนิคมารีครีสติน ลิงค์ กรรมการ แ ล ะ บ ริ ก า ร ซ่ อ ม
บริษทั ฯ เป็ นกรรมการในแคเรียร์ (ประเทศไทย) เค รื่ อง ปรั บ อา กาศ -ใ น
ประเทศ ส่ งออก - ส่ งออก
,ค้าส่ง
กรรมการร่วมกัน คือ นางเกตุวลี นภาศัพท์
ให้บริการการวางระบบ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(“ส.นภา (ประเทศไทย)”)
บริษทั แพนเรล (ประเทศไทย) จากัด
(“แพนแรล (ประเทศไทย)”)





นายฮาราลด์ ลิงค์



ลักษณะความสัมพันธ์
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562
กรรมการบริษทั ฯ เป็ นกรรมการใน ส.นภา
(ประเทศไทย)
มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์
กรรมการบริษทั ฯ เป็ นกรรมการใน แพนแรล
(ประเทศไทย)
มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100
ในบริษทั ฯ ถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมร้อย
ละ 80 ในแพนแรล (ประเทศไทย)
กรรมการ และเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
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การประกอบธุรกิ จ
และบริหารจัดการน้า
ขายรถจักรดีเซลไฟฟ้า รถ
ดีเซลราง รถไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ขนส่ง

2

ประเภทและลักษณะรายการระหว่างกันที่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเข้าทากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง สาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดย
จาแนกตามประเภทและลักษณะรายการ ได้ดงั ต่อไปนี้
2.1

รายการทีจ่ ะยังคงมีต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

1)

การรับบริการบารุงรักษา ซ่อมแซม จัดหาและซือ้ เครื่องจักร
ขนาดของรายการ (บาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1 ฮาม่อน บี. กริม
- ค่าใช้จ่าย
- วัสดุคงคลัง
- เจ้าหนี้การค้า

รอบบัญชี
รอบบัญชี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ .ย. 2562
900,000
1,439,000
963,000

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

่ อ้ ชุด Gear Box Gear Hub
- ไม่ม-ี ในปี 2561 มีการสังซื
- ไม่ม-ี Hardware Kit และ Sprayer Nozzle เพื่อเป็ น
- ไม่ม-ี อะไหล่สารองและอุปกรณ์สารอง สาหรับ ABPR4
และ ABPR5 และได้รบั บริการติดตัง้ อะไหล่สาหรับ
หอระบายความร้อนของน้ า (Cooling Tower) เช่น
fill pack ระหว่า งการซ่ อมบ ารุ งของโรงไฟฟ้ า
สาหรับABP2 โดยซือ้ และรับบริการจากฮาม่อน บี.
กริม เนื่องจาก ฮาม่อน บี. กริม มีความชานาญใน
การประกอบวัสดุ อีกทัง้ ยัง เป็ นผูน้ าเข้าเครื่องจักร
และอุปกรณ์ดงั กล่าวแต่เพียงผูเ้ ดียว ทัง้ นี้ ราคาซือ้
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่าบริการ
และ
เงื่อนไขการชาระราคาทีท่ าระหว่างกันเป็ นไปตาม
เงื่อ นไขการค้ า ปกติ ข องธุ ร กิจ ดัง นั น้ รายการ
ดังกล่าวจึงมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล
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ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดั ง กล่ า วมี ค วามจ าเป็ นและ
สมเหตุสมผล เนื่องจาก รายการดังกล่าว
เป็ นการซื้ออุปกรณ์ และการรับบริการที่
จาเป็ นสาหรับโรงไฟฟ้า รวมทัง้ ฮาม่อน
บี. กริม เป็ นผู้จดั หาและนาเข้าอุปกรณ์
ดังกล่าว สาหรับโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั
แต่ เ พี ย งผู้ เ ดีย วนอกจากนี้ ราคาขาย
เป็ น ไปตามข้อ ตกลงและเงื่อ นไขตาม
สั ญ ญ า ที่ ไ ด้ ผ่ า นก า รพิ จ า ร ณ า จ า ก
ผูบ้ ริหารแล้วว่าราคาขายดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยราคาขายและการชาระ
ราคาเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติของ
ธุรกิจโดยทัวไป
่
และสามารถเทียบเคียง
ได้ ก ับ ที่ ฮาม่ อ น บี . กริม
คิ ด กับ
บุคคลภายนอก

ขนาดของรายการ (บาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รอบบัญชี
รอบบัญชี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ .ย. 2562

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

2 บี.กริม เทรดดิง้
- ค่าใช้จ่าย
- วัสดุคงคลัง
- เจ้าหนี้การค้า

22,420
2,975,300
-ไม่ม-ี

- ไม่ม-ี ในปี 2561 ABP4 มีก ารซื้อ ป มซั
ั ๊ บ เมอร์ส
- ไม่ม-ี (Submersible Pump) เพื่อทดแทนป มที
ั ๊ ่ชารุ ด
- ไม่ม-ี นอกจากนี้ มีการซื้อวัสดุคงคลังสาหรับโรงไฟฟ้า
ABPR3 ABPR4 และ ABPR5 เพื่อใช้ในการ
ดาเนินการโรงไฟฟ้าเนื่องจากเริม่ มีการจ่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ในปี น้ี จากบี.กริม เทรดดิง้ โดยราคา
ซือ้ ขายอะไหล่และวัสดุและเงื่อนไขการชาระราคา
ทีท่ าระหว่างกันเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติของ
ธุ ร กิจ จ าหน่ า ยอะไหล่ แ ละวัส ดุ ดัง นั น้ รายการ
ดังกล่าวจึงมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดัง กล่ า วมีค วามสมเหตุ ส มผล
เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็ นรายการซือ้
อะไหล่ แ ละวั ส ดุ เ พื่ อ การซ่ อ มบ ารุ ง
โรงไฟฟ้า และเพื่อรักษาเสถียรภาพและ
เพิ่ ม ป ระ สิ ท ธิ ภ า พ กา รท า ง า นข อ ง
โรงไฟฟ้า โดยอัตราและการชาระราคา
เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติของธุรกิจ
โดยทัวไป
่ และสามารถเทียบเคียงได้กบั
ราคาที่ บี . กริ ม เทรดดิ้ ง
คิ ด กั บ
บุคคลภายนอก

๊
3 เคเอสบี พัมส์
- ค่าใช้จ่าย
- วัสดุคงคลัง
- เจ้าหนี้การค้า

1,291,378
4,025,923
371,566

- ไม่ม-ี ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 โรงไฟฟ้า ABP1 ซือ้ ปมั ๊
192,960 ซับเมอร์ส) Submersible Pump) เพื่อทดแทนปมั ๊
นอกจากนี้ โรงไฟฟ้ า BIP2 มีก าร
34,726 ที่ช ารุ ด
ซ่อมแซม และบารุงรักษาเครื่อง HP&LP feed
boiler pump บริษทั ฯ จึงได้ดาเนินการซือ้ อะไหล่
ดังกล่าวจากเคเอสบี พัมส์
๊ ทัง้ นี้ราคาซื้อขายและ
เงื่อนไขการชาระราคาทีท่ าระหว่างกันเป็ นไปตาม
เงื่อนไขการค้าปกติของธุรกิจจาหน่ ายอะไหล่และ
วัสดุ ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงมีความจาเป็ นและ
สมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดั ง กล่ า วมี ค วามจ าเป็ นและ
สมเหตุสมผล เนื่องจากรายการดังกล่าว
เป็ น รายการซื้อ อะไหล่ เ พื่อ ซ่ อ มบ ารุ ง
โรงไฟฟ้า และเพื่อรักษาเสถียรภาพและ
เพิ่ ม ป ระ สิ ท ธิ ภ า พ กา รท า ง า นข อ ง
โรงไฟฟ้ า โดยอัต ราและการชาระราคา
เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติของธุรกิจ
โดยทัวไป
่ และสามารถเทียบเคียงได้กบั
ทีเ่ คเอสบี พัมส์
๊ คิดกับุคคลภายนอก
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ขนาดของรายการ (บาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4 เมอร์ค
- ค่าใช้จ่าย
- เจ้าหนี้การค้า

6 แคเรียร์ (ประเทศไทย)
- ค่าใช้จ่าย
- วัสดุคงคลัง
- เจ้าหนี้การค้า

รอบบัญชี
รอบบัญชี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ .ย. 2562

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

68,950
7,618

25,570 ในปี 2562 โรงไฟฟ้า ABP4, ABP5 และ GSPP1
16,960 ซื้อ เคมีภัณฑ์ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ การดาเนิ น งานของ
เครื่ อ งจั ก รส าหรั บ โรงไฟฟ้ า เช่ น Potassium
Dihydrogen Phosphate และ
Ammonium
Heptamolybdate จากเมอร์ ค โดยเคมี ภั ณ ฑ์
ดังกล่าวเป็ นสารเคมีท่ใี ช้ในกระบวนการวิเคราะห์
น้ าดิบ เพื่อวัด อ่านค่า และปรับค่าความเป็ นด่าง
ของน้าให้เหมาะสม ทัง้ นี้ ราคาซือ้ ขายและเงื่อนไข
การชาระราคาที่ทาระหว่างกันเป็ นไปตามเงื่อนไข
การค้าปกติของธุรกิจ ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงมี
ความจาเป็ นและสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดัง กล่ า วมีค วามสมเหตุ ส มผล
เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็ นรายการซือ้
เคมีภัณฑ์เ พื่อ ใช้ในการดาเนิ น งานของ
โรงไฟฟ้ า โดยอัต ราและการชาระราคา
เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติของธุรกิจ
โดยทัวไป
่ และสามารถเทียบเคียงได้กบั
ที่ เมอร์ค คิดกับบุคคลภายนอก

12,000
144,900
12,840

- ไม่ม-ี ในปี 2561 มีการสังซื
่ ้ออะไหล่และวัสดุ สาหรับ
- ไม่ม-ี ABPR1 และ ABP3 เพื่อการดาเนินงานโรงไฟฟ้า
- ไม่ม-ี และการซ่อมบารุง เนื่องจากมีความชารุดเสียหาย
ทัง้ นี้ ราคาซื้อขายและเงื่อนไขการชาระราคาทีท่ า
ระหว่ า งกัน เป็ น ไปตามเงื่อ นไขการค้า ปกติข อง
ธุรกิจ ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงมีความจาเป็ นและ
สมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดัง กล่ า วมีค วามสมเหตุ ส มผล
เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็ นรายการซื้อ
วัสดุคงคลังเพื่อใช้ในการดาเนินงานของ
โรงไฟฟ้ า โดยอัต ราและการชาระราคา
เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติของธุรกิจ
โดยทัวไป
่ และสามารถเทียบเคียงได้กบั
ที่ แ ค เรี ย ร์ ( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ) คิ ด กั บ
บุคคลภายนอก
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2)

การให้บริการจ่ายเงินเดือนพนักงานแก่บริษทั ในเครือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

พีซเี อ็ม
บี.กริม คันทรี คลับ
ฮาม่อน บี.กริม
บี.กริม เกฮาร์ด บิลดิง้
บี.กริม เทรดดิง้
บี.กริม อัลม่า บิลดิง้
บี.กริม อัลม่า บิลดิง้
เซอร์วสิ เซส
บี.กริมแอนโก
เอช แอนด์ โก
บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์
โฮลดิง้
เกท์ทงิ เก
เบเจอร์
โพรวองซ์ แอนด์ โก
แอลบีจี
เซฟวิง่ ส์เอเซีย
แพนเรล (ประเทศไทย)

ขนาดของรายการ (บาท)
รอบบัญชี
รอบบัญชี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ .ย. 2562
รายได้
ลูกหนี้ การค้า
รายได้
ลูกหนี้ การค้า
42,250
6,955
18,000
6,420
67,680
33,833
33,000
10,657
47,500
8,025
19,750
16,868
41,500
5,885
18,000
3,210
180,000
30,763
85,500
51,391
39,000
3,210
18,000
3,210
52,500
4,815
25,500
4,548
39,000
21,240
102,750

6,420
2,119
12,573

18,000
12,420
69,250

-ไม่ม-ี
276,900
2,880
29,520
72,000
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี
24,396
-ไม่ม-ี
2,311
4,815
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี
139,200
1,500
13,500
27,000
18,000

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ABP เป็ นหน่ วยงานสนับสนุ นธุรกิจ
ของบริ ษั ท ในเครื อ ส าหรั บ การ
ให้บริการจ่ายเงินเดือนแก่พนักงาน
โดยบริษัท ในเครือ ว่ า จ้า งให้ ABP
เป็ น ผู้ดาเนิ น การจ่ า ยเงิน เดือ นแก่
พนักงานเป็ นประจาทุกเดือน โดยมี
บันทึกข้อตกลงร่วมกัน ซึง่ ค่าบริการ
และเงื่อ นไขการช าระราคาเป็ น ไป
ตามทีต่ กลงกันไว้ในบันทึกข้อตกลง
6,420 โดย ABP กาหนดอัตราค่าบริการ
2,183 ด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรากาไร และ
50,065 เป็ นอัตราเดียวกับทีค่ ดิ กับบริษทั อื่น
ในเครือบี. กริม
-ไม่ม-ี
24,717
770
2,696
4,280
16,050
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ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ มี
ความเห็น ว่ า รายการดัง กล่ า วมี
ความสมเหตุสมผล เนื่องจาก ABP
ให้บริการจ่ายเงินเดือนแก่พนักงาน
ของกลุ่มบริษทั โดยอัตราและการ
ชาระราคาเป็ นไปตามทีต่ กลงไว้ใน
บันทึกข้อตกลงซึ่งคานวณมาจาก
วิธตี ้นทุนบวกอัตรากาไร และเป็ น
ราคามาตรฐานและเป็ นอั ต รา
เดีย วกับ ที่ ABP คิด กับ บริษัท อื่น
ในเครือบี. กริม

3)

การให้บริการเช่าห้องประชุม

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1 บี.กริม เทรดดิง้
2 บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์
โฮลดิง้
3 บี.กริม เกฮาร์ด บิลดิง้

ขนาดของรายการ (บาท)
งวดปี บัญชี
รอบบัญชี
ความจาเป็ นและ
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ .ย. 2562
ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้
ลูกหนี้ การค้า
รายได้
ลูกหนี้ การค้า
2,000
-ไม่ม-ี
10,000
-ไม่ม-ี ในปี 2562 ABP ให้บริการให้เช่า
147,000
5,350
33,500
-ไม่ม-ี ห้อ งประชุ ม อุ ป กรณ์ และจัด หา
อาหารและเครื่ อ งดื่ม กับ บริษั ท
2,500
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี ย่ อ ยในเครือ เพื่อ ใช้ ส าหรับ การ
ประชุมและสัมมนา ค่าบริการและ
เงื่อนไขการชาระราคาทีค่ ดิ ระหว่าง
กันเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
ปกติ เ พื่อ เช่ า ห้ อ งประชุ ม ดัง นั น้
รายการดังกล่าวจึงมีความจาเป็ น
และสมเหตุสมผล
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ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่ า ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มี ค ว า ม
สม เห ตุ สม ผ ล เนื่ อง จ า ก ABP
ให้ บ ริก ารให้ เ ช่ า ห้ อ งประชุ ม โดย
อั ต ราค่ า เช่ า และการช าระราคา
เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติของ
ธุรกิจโดยทัวไป
่

4)

การซือ้ การเช่าและการรับบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์
ขนาดของรายการ (บาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1 บี.กริม เกฮาร์ด บิลดิง้

รอบบัญชี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่าย
เงิ นมัดจา
การค้า
39,329,263
682,760 8,109,006

รอบบัญชี
ความจาเป็ นและ
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ .ย. 2562
ความสมเหตุสมผลของ
รายการ
เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่าย
เงิ นมัดจา
การค้า
19,288,953
731,589 8,092,086 ABP ทาสัญญาเช่าพืน้ ทีแ่ ละ
บริการ จากบี.กริม เกฮาร์ด
บิลดิ้ง เพื่อใช้เป็ นสานักงาน
ของบริษั ท ชัน้ 3-4,
7,
9-10, 12 และ 15-19 ของ
อาคาร Dr.Gerhard Link
รวมถึ ง ชั น้ 3 ของอาคาร
White house ทีจ่ อดรถ และ
โ ก ดั ง เ ก็ บ เ อ ก ส า ร เ ป็ น
ระยะเวลาทัง้ สิน้ 3 ปี โดย
ราคาและเงื่อ นไขการช าระ
ราคาทีค่ ดิ ระหว่างกันเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ
ของธุ ร กิ จ อสัง หาริม ทรัพ ย์
เ พื่ อ เ ช่ า ดั ง นั ้ น ร า ย ก า ร
ดังกล่าวจึงมีความจาเป็ นและ
สมเหตุสมผล
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ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า การเช่าพืน้ ที่
เพื่อ ใช้เป็ นสานักงานของ
ABP และ BPLC1 มีความ
จาเป็ น สมเหตุ สมผล โดย
อั ต ราค่ า เช่ า เป็ นอั ต รา
ราคาตลาด เทียบเคียงได้
กับอัตราค่าเช่าพื้นที่ท่ี บี.
กริม เกฮาร์ด บิลดิง้ ให้เช่า
กับ บุ ค คลภายนอก และ
เงื่ อ นไขการช าระราคา
เป็ นไปตามปกติธุรกิจเช่า
อาคารโดยทัวไป
่

ขนาดของรายการ (บาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2 บี.กริม อินเตอร์ เซอร์วสิ

รอบบัญชี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่าย
เงิ นมัดจา
การค้า
2,362,178
14,642 1,426,410

รอบบัญชี
ความจาเป็ นและ
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ .ย. 2562
ความสมเหตุสมผลของ
รายการ
เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่าย
เงิ นมัดจา
การค้า
1,587,699
31,410
743,310 ABP ทาสัญญาเช่าพืน้ ทีจ่ าก
บี . กริ ม อิ น เตอร์ เซอร์ วิ ส
เพื่อ ใช้ เ ป็ น พื้น ที่ส านั ก งาน
ข อ ง บ ริ ษั ท ตึ ก Garden
Wing
ชัน้ 2 สัญญามี
ระยะเวลาทัง้ สิน้ 3 ปี โดย
ราคาและเงื่อ นไขการช าระ
ราคาทีค่ ดิ ระหว่างกันเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ
ของธุ ร กิ จ อสัง หาริม ทรัพ ย์
เ พื่ อ เ ช่ า ดั ง นั ้ น ร า ย ก า ร
ดังกล่าวจึงมีความจาเป็ นและ
สมเหตุสมผล
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ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า การเช่าพืน้ ที่
เพื่ อ ใช้ เ ป็ นพื้ น ที่ จ ั ด เก็ บ
เอกสารดัง กล่ า ว มีค วาม
จ าเป็ น และสมเหตุ ส มผล
เนื่องจากพื้นที่ดงั กล่าวอยู่
ในบริเวณใกล้กบั ที่ทาการ
ส านั ก งานของบริ ษั ท ฯ
โดยอัตราค่าเช่าเป็ นอัตรา
ราคาตลาด เทียบเคียงได้
กับอัตราค่าเช่าพื้นที่ ที่บี.
กริม อิน เตอร์ เซอร์วิสให้
เช่ า กั บ บุ ค คลภายนอก
และเงื่อนไขการชาระราคา
เป็ นไปตามปกติธุรกิจเช่า
พืน้ ทีโ่ ดยทัวไป
่

5)

การรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ขนาดของรายการ (บาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1 เอช แอนด์ โก

รอบบัญชี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
ค่าใช้จ่าย
เจ้าหนี้ การค้า
1,199,840
125,790

รอบบัญชี
ความจาเป็ นและ
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ .ย. 2562
ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่าย
เจ้าหนี้ การค้า
468,406
147,750 เอช แอนด์ โก ประกอบธุ ร กิจ
ร้านอาหาร โดยมีสาขาตัง้ อยู่บนชัน้ 1
อาคาร ดร. เกฮาร์ ด ลิ ง ค์ ถนน
กรุ ง เท พ กรี ฑ า เอช แ อนด์ โ ก
จาหน่ ายอาหารและเครื่อ งดื่ม ให้แ ก่
บริษัท ฯ และกลุ่ ม บริษัท เช่ น BGP
และ ABP เพื่อใช้สาหรับรับรองลูกค้า
โดยราคาขายและเงื่อ นไขการจ่ า ย
ช าระที่ คิ ด ระหว่ า งกัน เป็ น ไปตาม
ธุ ร กิจ ร้า นอาหารทัว่ ไป และคิด กับ
บุคคลภายนอก
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ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่ า ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มี ค ว า ม
สมเหตุสมผล เนื่องจาก เป็ นการรับ
บริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ
รับ รองลู ก ค้ า และราคาขายและ
เงื่อนไขการจ่ ายชาระที่คิดระหว่า ง
กัน เป็ นไปตามธุ ร กิ จ ร้ า นอาหาร
ทัวไป
่ และเป็ นราคาที่ เอช แอนด์
โก คิดกับบุคคลภายนอก

6)

การซือ้ เครื่องปรับอากาศ
ขนาดของรายการ (บาท)
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
1 บี.กริม เทรดดิง้

รอบบัญชี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
เจ้าหนี้
สิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่าย
การค้า
680,421
-ไม่ม-ี
29,239

รอบบัญชี
ความจาเป็ นและ
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ .ย. 2562
ความสมเหตุสมผลของรายการ
เจ้าหนี้
สิ นทรัพย์ ค่าใช้จ่าย
การค้า
187,424
-ไม่ม-ี
93,090 บี.กริม เทรดดิ้ง เป็ นผู้จดั จาหน่ าย
เครื่องปรับอากาศ ภายใต้ตราสินค้า
แคเรียร์ ซึ่งในปี 2562 ABP และ
BGP ซื้อ เครื่อ งปรับ อากาศ เพื่อ
ร อ ง รั บ ก า ร ข ย า ย พื้ น ที่ อ า ค า ร
สานักงานของบริษัทฯ และ ABP3
ติ ด ตั ง้ เครื่ อ งปรั บ อากาศ เพื่ อ ใช้
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิข องอุ ป กรณ์ เช่ น
แบตเตอรี่ ในห้ อ งปฏิบ ัติ ก ารของ
โรงไฟฟ้า บริษัทฯจึงดาเนินการซื้อ
สินค้าดังกล่าวกับ บี.กริม เทรดดิ้ง
โดยราคาและเงื่อนไขการจ่ายชาระที่
คิดระหว่างกันเป็ นไปตามธุรกิจปกติ
และคิดกับบุคคลภายนอก
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ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ มี
ความเห็น ว่ า รายการดัง กล่ า วมี
ความสมเหตุสมผล เนื่องจากกลุ่ม
บ ริ ษั ท มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ซื้ อ
เครื่อ งปรับ อากาศ และราคาขาย
และเงื่ อ นไขการจ่ า ยช าระที่ คิ ด
ระหว่ างกัน เป็ น ไปตามปกติธุรกิจ
เทียบเคียงได้กบั ราคาที่ บี.กริม เท
รด ดิ้ ง คิ ด กั บ บุ ค ค ลภ า ย นอ ก
โดยทัวไป
่

ขนาดของรายการ (บาท)
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
2 แคเรียร์
(ประเทศไทย)

รอบบัญชี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
เจ้าหนี้
สิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่าย
การค้า
-ไม่ม-ี
197,576
-ไม่ม-ี

รอบบัญชี
ความจาเป็ นและ
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ .ย. 2562
ความสมเหตุสมผลของรายการ
เจ้าหนี้
สิ นทรัพย์ ค่าใช้จ่าย
การค้า
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี ในปี 2561 BGP ได้ทาการสนับสนุ น
และบริจาคเครื่องปรับอากาศให้กบั
ห้อ งสมุ ด ประชาชนเพื่อ การเรีย นรู้
ซึง่ แคเรียร์ (ประเทศไทย ) เป็ นผูจ้ ดั
จ าหน่ า ยเครื่อ งปรับ อากาศภายใต้
ตราสินค้า แคเรียร์ โดยราคาขายและ
เงื่อนไขการจ่ายชาระทีค่ ดิ ระหว่างกัน
เป็ น ไปตามธุ ร กิจ ปกติ และคิด กับ
บุคคลภายนอก
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ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ มี
ความเห็น ว่ า รายการดัง กล่ า วมี
ความสมเหตุสมผล เนื่องจากกลุ่ม
บ ริ ษั ท มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ซื้ อ
เครื่อ งปรับ อากาศ และราคาขาย
และเงื่ อ นไขการจ่ า ยช าระที่ คิ ด
ระหว่ างกัน เป็ น ไปตามปกติธุรกิจ
เทีย บเคีย งได้ก ับ ราคาที่ แคเรีย ร์
(ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย )คิ ด กั บ
บุคคลภายนอกโดยทัวไป
่

7)

การซือ้ ของขวัญ
ขนาดของรายการ (บาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1 แอลบีจี

รอบบัญชี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
ค่าใช้จ่าย
เจ้าหนี้ การค้า
1,130,675
525,295

รอบบัญชี
ความจาเป็ นและ
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ .ย. 2562
ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่าย
เจ้าหนี้ การค้า
460,134
33,638 แอลบีจเี ป็ นผูน้ าเข้าและผูแ้ ทนจาหน่าย
สินค้าแฟชันภายใต้
่
แบรนด์ดงั จากทัว่
โลก เช่น BURBERRY LAPERLA
VALMONT
L’OCCITANE
TERRAKE THALGO เป็ นต้น บริษทั
ฯ และกลุ่มบริษทั เช่น BGP และ ABP
มีก ารสังซื
่ ้อผลิตภัณฑ์ L’OCCITANE
จากแอลบีจี เพื่อ เป็ น ของขวัญ ให้แ ก่
ลูกค้า โดยราคาและเงื่อ นไขการจ่า ย
ชาระทีค่ ดิ ระหว่างกันที่แอลบีจี คิดกับ
กลุ่มบริษทั เป็ นไปตามนโยบายในการ
ให้ ส่ ว นลดส าหรั บ การซื้ อ สิ น ค้ า ที่
ก าหนดจากกลุ่ ม บริษัท ที่ร้อ ยละ 25
จากราคาขาย ดังนัน้ รายการดังกล่าว
จึงมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล
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ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ มี
ความเห็นว่า เนื่องจากกลุ่มบริษัท
มีความต้องการซื้อสิน ค้าเพื่อเป็ น
ของขวัญ ให้แก่ลูกค้า และแอลบีจี
มีนโยบายในการให้ส่วนลดสาหรับ
การซื้ อ สิน ค้ า ที่ ก าหนดจากกลุ่ ม
บริษั ท โดยราคาที่ไ ด้ ร ับ ส่ ว นลด
เป็ นราคาโดยปกติทวไปที
ั่
่คิดจาก
ราคาขายกับบุคลภายนอก ดังนัน้
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว จึ ง มี ค ว า ม
สมเหตุสมผล

8)

การรับหรือให้บริการจากบริษทั ในเครือ
ขนาดของรายการ (บาท)
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง
1 บี.กริม
จอยน์
เว็น
เจอร์
โฮลดิง้

รอบบัญชี
รอบบัญชี
ความจาเป็ นและ
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ .ย. 2562
ความสมเหตุสมผลของรายการ
ลูกหนี้
เจ้าหนี้ รายได้ ลูกหนี้
เจ้าหนี้
รายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
การค้า
การค้า
การค้า
การค้า
14,526 15,542 2,299,233 1,464,405 -ไม่ม-ี 4,644
14,718
-ไม่ม-ี ในปี 2561 บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิง้
เป็ นหน่วยงานสนับสนุนธุรกิจของบริษทั
ในเครือ สาหรับการให้บริการต่างๆ เช่น
การจัดทาปฏิทนิ และสมุด การให้บริการ
จัดงานประจาปี ของกลุ่มบริษัทในเครือ
การโฆษณาเพื่อการจัดหาบุคลากร หรือ
การดาเนินงานอื่นๆ ให้แก่บริษัทต่างๆ
ในกลุ่ม เป็ น ต้น ซึ่ง งานดังกล่ า วได้จ ัด
ขึ้น ระหว่ า งปลายปี โดยค่ า บริก ารจะ
เป็ นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตาม
สัด ส่ว นการใช้บ ริการของแต่ ละบริษัท
หรือเป็ นไปตามอัตราค่าใช้จ่ายจริงทีป่ นั
ส่ว นโดยค านวณจากจ านวนบุ ค ลากร
และปริ ม าณงานที่ ใ ช้ บ ริ ก ารแต่ ละ
รายการ โดยเงื่อ นไขการช าระราคา
เป็ นไปตามที่ ต กลงกั น ไว้ ใ นสั ญ ญา
เช่นเดียวกับที่คิดกับบริษัทอื่นในเครือ
ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงมีความจาเป็ น
และสมเหตุสมผล
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ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า รายการดังกล่าว
มี ค ว า ม ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล
เนื่ อ งจากบี. กริม จอยน์ เว็น
เจอร์ โฮลดิ้ง เป็ นหน่ วยงาน
สนับ สนุ น ธุ ร กิจของบริษัท ใน
เครือ ในการให้ บ ริก ารต่ า งๆ
สาหรับ บริษัทในกลุ่มบี. กริม
โดยอัต ราและการช าระราคา
เป็ นไปตามค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้
จริง และเป็ นไปตามข้อตกลง
แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ต า ม สั ญ ญ า
เช่นเดียวกับทีค่ ดิ กับบริษทั อื่น
ในเครือบี. กริม

ขนาดของรายการ (บาท)
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง

รอบบัญชี
รอบบัญชี
ความจาเป็ นและ
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ .ย. 2562
ความสมเหตุสมผลของรายการ
ลูกหนี้
เจ้าหนี้ รายได้ ลูกหนี้
เจ้าหนี้
รายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
การค้า
การค้า
การค้า
การค้า
2 บี.กริม 9,239
-ไม่มี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี ใ น ปี 2561 บ ริ ษั ท ฯ ใ ห้ บ ริ ก า ร จั ด
เกฮาร์ด
คอร์สสอนภาษาอังกฤษให้แก่พนักงาน
บิลดิง้
ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงมีความจาเป็ น
และสมเหตุสมผล

3 บี.กริม
เทรด
ดิง้

46,192

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี ใ น ปี 2561 บ ริ ษั ท ฯ ใ ห้ บ ริ ก า ร จั ด
คอร์ ส สอนภาษาอัง กฤษแก่ พ นั ก งาน
บี . กริ ม เทรดดิ้ ง จากสถาบั น ภาษา
จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย ซึ่ง เป็ น การ
สนั บ สนุ น เพิ่ม พู น ความรู้ และพัฒ นา
ศัก ยภาพให้ แ ก่ บุ ค คลากรในองค์ ก ร
ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงมีความจาเป็ น
และสมเหตุสมผล
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ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า รายการดังกล่าว
มี ค ว า ม ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล
เนื่องจากกลุ่ม บริษัท มีความ
ต้องการที่จะขยายโครงการฯ
และราคาขายและเงื่อนไขการ
จ่ า ยช าระที่ คิ ด ระหว่ า งกั น
เ ป็ น ไ ป ต า ม ป ก ติ ธุ ร กิ จ
เทีย บเคีย งได้ ก ับ ราคาที่ บี .
กริ ม
เทรดดิ้ ง คิ ด กั บ
บุคคลภายนอกโดยทัวไป
่
คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า รายการดังกล่าว
มี ค ว า ม ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล
เนื่ อ ง จ า ก เ ป็ นก า รพั ฒ น า
ศัก ยภาพของบุ ค คลากรใน
อง ค์ ก ร เพื่ อใ ห้ เ กิ ด คว า ม
สอดคล้อ งกับ การเติบโตของ
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ

ขนาดของรายการ (บาท)
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง

รอบบัญชี
รอบบัญชี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ .ย. 2562
ลูกหนี้
เจ้าหนี้ รายได้ ลูกหนี้
เจ้าหนี้
รายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
การค้า
การค้า
การค้า
การค้า
4 ดับบลิว -ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี 1,512,136 680,929 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 610,374 213,516
เอชเอ
อินดัส
เตรียล
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ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

BPWHA1 และ Bowin2 ใช้พน้ื ทีใ่ นนิคม
อุตสาหกรรม WHA หรือแต่เดิมมีช่อื ว่า
จัง หวัด ”นิ ค มอุ ต สาหกรรมเหมราช “
ชลบุรี ในการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายนี้เป็ นค่าส่วนกลางทีท่ ุกบริษัท
ในนิคมต้องชาระดังนัน้ รายการดังกล่าว
จึงมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า รายการดังกล่าว
มี ค ว า ม ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล
เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็ น
รายการค่ า ส่ ว นกลาง โดย
อั ต รา แ ละ กา รช า ระ รา ค า
เป็ นไปตามเงื่ อ นไขการค้ า
ปกติของธุรกิจโดยทัวไป
่ และ
สามารถเที ย บเคี ย งได้ ก ับ ที่
เ ห ม ร า ช พั ฒ น า ที่ ดิ น กั บ
บุคคลภายนอก

9)

เงินทดรองจ่ายสาหรับโครงการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1 บี.กริม คันทรี คลับ

ขนาดของรายการ (บาท)
รอบบัญชี
รอบบัญชี
ความจาเป็ นและ
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ .ย. 2562
ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ การค้า ค่าใช้จ่าย
เจ้าหนี้ การค้า
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
887,635
-ไม่ม-ี บริษทั ฯ ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้ าพลัง งาน ที่ Pahang
ประเทศมาเลเซี ย โดยมี บ ริ ษั ท Persada
Bumiraya SDN BHD ซึ่งเป็ นบริษัทใน
ป ระ เท ศ ม า เลเซี ย เป็ น คู่ สั ญ ญ า ที่ ร่ ว ม
ท าการศึก ษาความเป็ น ไปได้ข องโครงการ
(pre-feasibility study) โดยจ้า งบริษัท
Arowell Ventures Sdn เป็ นบริษทั ในการจัด
ทาการศึก ษาความเป็ น ไปได้ข องการลงทุ น
ดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายทัง้ หมดสาหรับ prefeasibility study คิดเป็ นมูลค่า 162,180 ริง
กิต มาเลเซี ย (เที ย บเท่ า มู ล ค่ า 1,283,265
บาท) ซึ่ง การช าระค่ า ใช้ จ่ า ยดัง กล่ า วตาม
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างคู่สญ
ั ญาทัง้ สองบริษทั
(บริษัทฯ และ บริษทั Persada Bumiraya
SDN BHD) ถูกแบ่งออกเป็ นสองส่วนคือ
ค่ า ใช้ จ่ า ยเบื้ อ งต้ น มู ล ค่ า 50,000 ริ ง กิ ต
มาเลเซีย (ประมาณ 395,630 บาท) จะต้อง
ชาระโดย Persada Bumiraya SDN BHD
และส่ว นที่เหลือ มูลค่ า 112,180
ริง กิต
มาเลเซีย (ประมาณ 887,635 บาท) จะต้อง
ชาระโดยบริษทั ฯ
ส่วนที่ 3.3 (12) รายการระหว่างกัน 20

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่ า ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มี ค ว า ม
สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นการจ่าย
ชาระเพื่อการศึกษาความเป็ นไปได้
ของการลงทุนในโครงการ และเพื่อ
เป็ นข้ อ มู ล ส าหรั บ ประกอบการ
ตัด สิน ใจในการลงทุ น ของบริษัท ฯ
และการจ่ า ยช าระเงิน ให้แ ก่ บกริ
ี ม.
คันทรี คลับ เป็ นการจ่ายชาระที่จะ
เกิด ขึ้น ในประเทศ ซึ่ง เป็ น การลด
กระบวนการและขัน้ ตอนที่ซบั ซ้อน
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการจ่ายชาระ
โดยราคาค่าบริการการศึกษาความ
เป็ นไปได้ของการลงทุน เป็ นไปตาม
เงื่ อ นไขการค้ า /บริ ก ารปกติ ข อง
ธุ ร กิจ โดยทัว่ ไป และสามารถ
เทียบเคียงได้กบั ราคาการจัดจ้างที่
ปรึกษาทัวไป
่ ในลักษณะการบริการ
เดียวกันกับบุคคล/กิจการอื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ขนาดของรายการ (บาท)
รอบบัญชี
รอบบัญชี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ .ย. 2562
ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ การค้า ค่าใช้จ่าย
เจ้าหนี้ การค้า

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
อย่างไรก็ตาม บริษัท Persada Bumiraya
SDN BHD ได้จ่ายชาระค่า pre-feasibility study
ดัง กล่ า วทัง้ จานวนมูลค่ า 162,180 ริง กิต
มาเลเซีย (เทียบเท่ามูลค่า 1,283,265 บาท)
ให้แก่บริษัทที่ปรึกษา ซึ่งรวมส่วนค่าใช้จ่าย
ของบริษัทฯ และให้บริษัท ฯ จ่ายชาระคืนใน
ส่วนทีต่ อ้ งชาระตามทีต่ กลงร่วมกัน เป็ นมูลค่า

112,180 ริ งกิตมาเลเซีย (ประมาณ 887,635
บาท) ให้ แก่บ.ี กริม คันทรี คลับ แทน เพื่อเป็ น
การหักกลบหนี้สนิ เนื่องจากกรรมการ (Dato
Mohamed
Moiz) ของบริษั ท Persada
Bumiraya SDN BHD มียอดหนี้คา้ งชาระกับ
บี. กริม คัน ทรี คลับ รายการดัง กล่ า วเป็ น
ค่าใช้จ่ายเพื่อนามาใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การลงทุนในโครงการฯ สาหรับการลงทุนของ
บริษทั ฯ รายการดังกล่าวจึงมีความจาเป็ นและ
สมเหตุสมผล
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ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

2.2

รายการทีค่ าดว่าจะไม่มตี ่อไปในอนาคต
- ไม่มี -
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3

มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน

ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ได้มกี ารกาหนดมาตรการและขัน้ ตอนการ
อนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสังของคณะกรรมการก
่
ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ ผูท้ ม่ี สี ่วนได้เสียจะไม่
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุ มตั ิรายการดังกล่าวได้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการ
โยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง บริษัทฯ หรือผูถ้ ือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็ นการทารายการที่บริษัทฯ ได้คานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
ในกรณีทก่ี ฎหมายกาหนดให้รายการระหว่างกันนัน้ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะจัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับความจาเป็ นในการ
ทารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ ๆ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการเข้าทารายการตามทีเ่ สนอนัน้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ในการเข้าทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่ และรายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทาง
การค้าทีไ่ ม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่ ให้เป็ นไปตามหลักการดังนี้
การทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุ มตั เิ ป็ นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุ มตั กิ ารทารายการระหว่างกันทีเ่ ป็ นข้อตกลง
ทางการค้าทีม่ เี งื่อนไขการค้าโดยทัวไประหว่
่
างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ ีความเกีย่ วข้องได้
หากรายการดังกล่าวนัน้ มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริห าร หรือบุคคลที่มคี วาม
เกีย่ วข้อง (แล้วแต่กรณี)
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะจัดทารายงานสรุปการทาธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการในครัง้ ต่อไป
การทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่
การทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัวไปจะต้
่
องได้รบั การพิจารณาและให้ความเห็น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจาเป็ นในการเข้าทารายการและความเหมาะสมทางด้านราคา
ของรายการนัน้ ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ /หรือ มีการ
เปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทารายการดังกล่าวใน
ระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทารายการดังกล่าวนัน้ มีการกาหนดราคาหรือเงื่อนไข
ทีส่ มเหตุสมผลหรือเป็ นธรรมก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
ต่อไป
ทัง้ นี้ ให้ป ฏิบ ัติต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ รวมทัง้ ข้อ บัง คับ ประกาศ และค าสังของ
่
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึน้ บริษัทฯ จะ
แต่ ง ตัง้ ผู้เ ชี่ย วชาญอิส ระหรือ ผู้ส อบบัญ ชีข องบริษัท ฯ เป็ น ผู้ใ ห้ค วามเห็น เกี่ย วกับ รายการระหว่ า งกัน ดัง กล่ า วเพื่อ ให้
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คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้มนใจว่
ั่ า
การเข้าทารายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและมีความสมเหตุ สมผล โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของบริษัทฯ เป็ นสาคัญ ทัง้ นี้
บริษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
อนึ่ง ภายหลัง จากการเข้าเป็ นบริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ แล้ว บริษัทฯ จะปฏิบ ัติต ามกฎ ระเบีย บ
ขัน้ ตอนของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
ฯ ในเรื่องที่เกี่ย วกับการทารายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สินภายใต้
กฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องของบริษทั จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
4

นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ บริษทั ฯ จะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อ บัง คับ ประกาศ ค าสัง่ หรือ ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น สานัก งานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลการทารายการเกีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์
ทัง้ นี้ การเข้าทารายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ แต่ตอ้ งเป็ นการทารายการทีบ่ ริษทั ฯ ได้คานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
5

แนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่าในอนาคต รายการรับบริการบารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร ซื้ออะไหล่ วัสดุเครื่องจักร และ
อุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าและการประกันภัยโรงไฟฟ้า จะยังคงมีอยู่ เพื่อซ่อมบารุง รักษาเสถียรภาพ
เพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของโรงไฟฟ้า และบริหารความเสีย่ งภัยทีเ่ กิดขึน้ กับโรงไฟฟ้า โดยบริษัทฯ จะดาเนินการตาม
ขัน้ ตอนการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างซึง่ ถูกรับรองโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559
บริษทั ฯ คาดว่าในอนาคต รายการค้าทัวไป
่ เช่น การซือ้ สินค้า การรับบริการจ่ายเงินเดือนพนักงานแก่บริษทั ในเครือ
การให้บริการเช่าห้องประชุม การเช่าพืน้ ทีส่ านักงาน การรับบริ การอาหารและเครื่องดื่ม การทาประกันชีวติ เป็ นต้น จะยังคง
เกิดขึน้ เช่นกัน บริษทั ฯจะดาเนินการให้ราคาและเงื่อนไขชาระราคาเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทอาจจะมีการปรับโครงสร้างกลุ่มในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั โดยการซื้อเงินลงทุนหรือจาหน่ ายเงินลงทุนจะดาเนินการให้ราคาและเงื่อนไขการชาระราคามีความเหมาะสม เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างไรก็ตาม รายการการให้บริการทางด้านกฎหมาย การรับบริการบริหารจัดการ
และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั ในเครือจะไม่เกิดขึน้ ต่อไปในอนาคต
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ส่วนที่ 3.3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

13.

ข้อมูลทางการเงิ นที่ สาคัญ

13.1

สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงิ นรวมประจาปี 2561 (งบตรวจสอบ)
ความเห็น
ผูส้ อบบัญชีเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษทั ย่อย (กลุ่ม
กิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงิ นที่ ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย







งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะ
กิจการสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีทส่ี าคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีได้กล่าวไว้ใน
ส่ว นของความรับผิด ชอบของผู้ส อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ การใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี ผูส้ อบบัญชีมคี วามเป็ นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีก่ าหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ
อืน่ ๆ ซึง่ เป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ผูส้ อบบัญชีเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีได้รบั เพียงพอและ
เหมาะสมเพือ่ ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชี
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ทีม่ นี ัยสาคัญทีส่ ุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของผูส้ อบ
บัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปจั จุบนั ผูส้ อบบัญชีได้ระบุเรื่อง
การรวมธุรกิจทีด่ าเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อในบริษทั บี. กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จากัด เป็ นเรื่อง
สาคัญในการตรวจสอบและได้นาเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
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เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชี ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสาหรับเรือ่ งนี้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิ ธีการตรวจสอบ

การรวมธุรกิ จที ด่ าเนิ นการส าเร็จจากการทยอยซื้ อใน
บริษทั บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จากัด
อ้า งถึง หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ข้อ 13 เงิน ลงทุ น ใน
บริษทั ย่อย และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 การรวม
ธุรกิจ

ผูส้ อบบัญชีประเมินการพิจารณาของผูบ้ ริหารว่ารายการซื้อ
ดังกล่าวเป็ นรายการรวมธุร กิจภายใต้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่องการรวมธุรกิจ

เมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษทั ซื้อ ส่วนได้เสียใน
บริษทั บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จากัด (“BGYSP”) เพิม่
จากผู้ร่วมค้าเป็ นจานวนร้อ ยละ 51 ในราคา 600 ล้านบาท
การลงทุ น ดัง กล่ า วท าให้ ส่ ว นได้ เ สี ย ของกลุ่ ม กิ จ การใน
BGYSP เพิ่ม ขึ้น จากร้ อ ยละ 49 เป็ น ร้ อ ยละ 99.99 และ
BGYSP เปลีย่ นสถานะจากการ
ร่วมค้าเป็ นบริษทั ย่อ ย การลงทุ นเพิ่ม ดังกล่าวถูกพิจารณา
เป็ นการรวมธุรกิจทีด่ าเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560)
เรื่องการรวมธุรกิจ

ผู้สอบบัญ ชีประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรัพย์ท่ี
ได้มาและหนี้สนิ ที่รบั มา ณ วันซื้อ ซึ่งเป็ นผลจากการปนั ส่วน
ราคาซือ้ ในการรวมธุรกิจ โดยประเมินความสมเหตุสมผลของ
สมมติฐานหลักทีใ่ ช้ ด้วยวิธกี ารดังนี้

ผูบ้ ริหารจัดให้ผปู้ ระเมินราคาอิสระทาการปนั ส่วนราคาซื้อใน
การรวมธุรกิจ (purchase price allocation) และการประเมิน
มูล ค่า ยุ ติธ รรมของส่ ว นได้เ สีย ที่ถือ อยู่ก่ อ นการรวมธุร กิจ
(previously-held interests) โดยภายหลังการปนั ส่วนราคา
ซื้อ กลุ่ ม กิ จ การรับ รู้ สิท ธิใ นสัญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ าจ านวน
429.30
ล้านบาท กาไรจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของส่วนได้เสียที่ถอื
อยู่ก่อนการรวมธุรกิจจานวน 35.32 ล้านบาท และกาไรจาก
การซือ้ ธุรกิจในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุตธิ รรม (gain on bargain
purchase) จานวน 240.28 ล้านบาท
ผูส้ อบบัญชีให้ความสาคัญกับรายการนี้เนื่องจากลักษณะของ
รายการมีความซับซ้อน และเกีย่ วข้องกับการใช้ดุลยพินิจและ
ข้อสมมติฐานทีส่ าคัญของผูบ้ ริหารในการประเมินมูลค่า
ข้อสมมติฐานสาคัญทีน่ ามาใช้ได้แก่ อัตราค่าไฟฟ้า กาลังการ
ผลิตและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
ของที่ดนิ เพื่อให้เช่า รวมถึงอัตราคิดลด นอกจากนี้มูลค่าของ
สิท ธิใ นสัญ ญาซื้อ ขายไฟฟ้ าและก าไรจากการซื้อ ธุ ร กิจ ใน
ราคาต่ากว่ามูลค่ายุตธิ รรมเป็ นรายการทีม่ สี าระสาคัญ

•
•
•

ทดสอบความถู กต้อ งของอัต ราค่า ไฟฟ้ าโดยการ
เปรีย บเทีย บกับ สัญ ญาที่เ กี่ย วข้อ งและข้อ มู ล ใน
อดีตของบริษทั ย่อย
ทดสอบอัตรากาลังการผลิตและประสิทธิภาพของ
โรงไฟฟ้าโดยเปรียบเทียบกับรายงานประสิทธิภาพ
ของแผงโซลาร์เซลล์จากผูจ้ าหน่าย
ทดสอบอัตราผลตอบแทนเฉลีย่ ของที่ดนิ เพื่อให้เช่า
ที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของค่าเช่าที่ดนิ
จ่ า ยล่ ว งหน้ า โดยเปรีย บเทีย บกับ ข้อ มู ล ที่ม ีก าร
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ

ผูส้ อบบัญชีได้ประเมินความรูค้ วามสามารถ ความเที่ยงธรรม
และความเป็ นอิสระของผู้ป ระเมิน ราคา ผู้สอบบัญ ชีไ ม่พ บ
ข้อสังเกตทีม่ สี าระสาคัญ
ในการทดสอบวิธีก ารประเมิน มูล ค่า ยุติธ รรม ผู้ส อบบัญ ชี
ขอให้ผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญ ชีสอบทานความเหมาะสม
และความสมเหตุสมผลของวิธกี ารที่ใช้ในการประเมินมูลค่า
การประมาณอัตราคิดลดและปจั จัย ในการคิดลด และสอบ
ทานตรรกะของแบบจาลองและการคานวณ โดยเปรียบเทียบ
กับวิธกี ารที่ถอื ปฏิบตั ทิ ั ่วไปในอุตสาหกรรมที่เปรียบเทียบกัน
ได้
ผูส้ อบบัญชี ทดสอบการคานวณกาไรจากการซื้ อธุ รกิจในราคา
ต่ า กว่า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม รวมทั้ง พิ จ ารณาความเหมาะสมของ
วิ ธี ก ารบัญ ชี ที่ ใ ช้ แ ละความเพี ย งพอของการเปิ ดเผยข้อ มู ล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผูส้ อบบัญชี ไม่พบข้อสังเกต
ที่มีสาระสาคัญ
จากผลการปฏิบตั ิงานข้างต้น ผูส้ อบบัญชี พบว่าสมมติฐานหลัก
ที่ผบู้ ริ หารใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่
ได้รับและมูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยที่ถืออยู่ก่อนการรวม
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิ ธีการตรวจสอบ
ธุรกิจมีความสอดคล้องกับหลักฐานที่มี

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วย ข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชีทอ่ี ยู่ในรายงานนัน้ ผูส้ อบบัญชีคาดว่า
ผูส้ อบบัญชีจะได้รบั รายงานประจาปี ภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และผูส้ อบ
บัญชีไม่ได้ให้ความเชือ่ มันต่
่ อข้อมูลอืน่
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีทเ่ี กีย่ วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งทีม่ สี าระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรือกับความรู้ท่ไี ด้รบั จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อผูส้ อบบัญชีได้อ่านรายงานประจาปี หากผูส้ อบบัญชีสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสาคัญ ผูส้ อบบัญชีตอ้ งสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

กรรมการมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดย
ถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีก่ รรมการ
พิจารณาว่าจาเป็ น เพือ่ ให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุ่มกิจการและบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความ
เหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุ่ม
กิจการและบริษทั หรือหยุดดาเนินงาน หรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่ ่วยกรรมการในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิน
ของกลุ่มกิจการและบริษทั

ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

การตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีมวี ตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะ
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เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซง่ึ รวมความเห็นของผูส้ อบบัญชีอยู่ดว้ ย
ความเชื่อมันอย่
่ า งสมเหตุส มผลคือความเชื่อมันในระดั
่
บ สูง แต่ไม่ได้เ ป็ น การรับ ประกัน ว่า การปฏิบ ัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญทีม่ อี ยู่ได้
เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมือ่ คาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผูส้ อบบัญชีได้ใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
และการสังเกต และสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีรวมถึง
 ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตาม
วิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็ น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้ส อบบัญชี ความเสี่ย งที่ไม่พ บข้อมูลที่ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบ
ทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทก่ี รรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทาขึน้ โดยกรรมการ
 สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการ
จากหลัก ฐานการสอบบัญ ชีท่ีไ ด้ ร ับ และประเมิน ว่ า มีค วามไม่ แ น่ น อนที่ม ีส าระส าคัญ ที่เ กี่ย วกับ
เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ ทอ่ี าจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่ม
กิจการและบริษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้า ผูส้ อบบัญชีได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนทีม่ ี
สาระสาคัญ ผูส้ อบบัญชีตอ้ งกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของผูส้ อบบัญชีโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของผูส้ อบบัญชีจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของผูส้ อบบัญชีขน้ึ อยู่กบั หลักฐานการ
สอบบัญชีทไ่ี ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของผูส้ อบบัญชี อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ ใน
รูปแบบทีท่ าให้มกี ารนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
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 ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่ มหรือกิจ กรรมทางธุร กิจภายในกลุ่ม กิจ การเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน รวม ผู้สอบบัญชี
รับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุ่มกิจการ ผูส้ อบ
บัญชีเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีได้สอ่ื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรือ่ งต่าง ๆ ทีส่ าคัญซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ัยสาคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องทีม่ นี ัยสาคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากผูส้ อบบัญชีได้พบในระหว่างการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่
เกีย่ วข้องกับความเป็ นอิสระและได้ส่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั ้ หมด ตลอดจน
เรือ่ งอืน่ ซึง่ ผูส้ อบบัญชีเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ ุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
และมาตรการทีผ่ สู้ อบบัญชีใช้เพือ่ ป้องกันไม่ให้ผสู้ อบบัญชีขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่องที่ส่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีได้พจิ ารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนี ัยสาคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจั จุบนั และกาหนดเป็ นเรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบ
ผูส้ อบบัญชีได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทย่ี ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรื่อง
ดังกล่ าวในรายงานของผู้สอบบัญชีเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุผลว่ าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสือ่ สารดังกล่าว
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13.2 งบการเงิ นประจาปี 2560 ประจาปี 2561 และประจางวด 6 เดือนแรก ปี 2562
(1) งบแสดงฐานะทางการเงิ น

(พันบาท)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการเบิก
ถอนภายในหนึ่งปี
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - สุทธิ
เงินให้กรู้ ะยะสัน้ แก่บุคคลหรือกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน
เงินให้กรู้ ะยะสัน้ แก่กจิ การอืน่
เงินให้กรู้ ะยะยาวแก่กจิ การอื่น
อะไหล่และวัสดุสารองคลัง - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการเบิก
ถอนเกินกว่าหนึ่งปี
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
เงินมัดจาค่าซื้อทีด่ นิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

2559

ร้อยละ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(ตรวจสอบแล้ว)
2560
ร้อยละ

2561

ร้อยละ

ณ วันที่ 30 มิ .ย.
(สอบทาน)
2562
ร้อยละ

8,322,125
412,288

10.9
0.5

18,209,461
620,864

20.4
0.7

12,559,726
534,853

12.5
0.5

11,301,727
812,165

9.9
0.7

1,160,515
4,262,305
268,000

1.5
5.6
0.4

346,039
4,669,942
207,000

0.4
5.2
0.2

2,084,408
6,121,523
18,240

2.1
6.1
0.0

3,485,714
6,810,645
131,465

3.1
6.0
0.1

818,664
1,079,668
16,614,816

1.1
1.4
21.8

877,918
906,235
25,837,459

1.0
1.0
29.0

66,753
979,085
1,457,175
23,821,763

0.1
1.0
1.4
23.7

44,640
68,422
981,266
1,494,882
25,130,926

0.0
0.1
0.9
1.3
22.1

255,798

0.3

236,871

0.3

220,181

0.2

213,300

0.2

1,504,329
1,049,333
4,902
46,993,796
6,601,153
2,570,860
90,677
360,888
59,431,736
76,046,552

2.0
1.4
0.0
61.8
8.7
3.4
0.1
0.5
78.2
100.0

1,358,033
1,069,544
4,902
51,469,852
7,203,803
1,369,560
100,852
589,961
63,403,378
89,240,837

1.5
1.2
0.0
57.7
8.1
1.5
0.1
0.7
71.0
100.0

1,148,345
653,877
205,247
4,902
62,350,380
10,114,709
644,094
141,937
1,330,606
76,814,277
100,636,040

1.1
0.6
0.2
0.0
62.0
10.1
0.6
0.1
1.3
76.3
100.0

136,578
1,025,072
676,355
4,902
72,808,168
11,338,205
690,479
165,122
1,611,848
88,670,029
113,800,955

0.1
0.9
0.6
0.0
64.0
10.0
0.6
0.1
1.4
77.9
100.0
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2559
หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิ
้
จการอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุ
้
คคลหรือกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี สุทธิ
ส่วนของหุน้ กูท้ ถ่ี งึ กาหนดชาระภายในหนึ่ง
ปี - สุทธิ
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่
เกีย่ วข้องกันทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างทีค่ รบกาหนดชาระเกิน
กว่าหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน- สุทธิ
หุน้ กู้ - สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สนิ ขันต
้ ่าทีต่ อ้ งจ่ายตาม
สัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า
ประมาณการหนี้สนิ การรือ้ ถอนสินทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

ร้อยละ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(ตรวจสอบแล้ว)
2560
ร้อยละ

2561

ร้อยละ

ณ วันที่ 30 มิ .ย.
(สอบทาน)
2562
ร้อยละ

195,774
3,614,578
40,885
-

0.3
4.8
0.1
-

4,491,898
38,844
-

5.0
0.0
-

5,581,041
38,305
5,309

5.5
0.0
0.0

3,000,000
12,647,320
36,645
5,010

2.6
11.1
0.0
0.0

2,480,914

3.3

1,844,656

2.1

775,579

0.8

680,783

0.6

-

-

2,298,073

2.6

299,398

0.3

2,198,227

1.9

462,500

0.6

527,000

0.6

883,000

0.9

1,150,000

1.0

54,103
227,327
7,076,080

0.1
0.3
9.3

67,664
179,228
9,447,362

0.1
0.2
10.6

73,270
533,270
8,189,172

0.1
0.5
8.1

79,592
159,002
19,956,579

0.1
0.1
17.5

-

-

-

-

3,538,927

3.5

7,518,270

6.6

46,998,098
5,489,078
4,085,000
75,484
-

61.8
7.2
5.4
0.1
-

34,996,477
14,677,765
3,558,000
85,552
-

39.2
16.4
4.0
0.1
-

24,572,297
32,482,582
2,675,000
117,697
310,709

24.4
32.3
2.7
0.1
0.3

23,839,012
30,292,892
2,100,000
171,529
306,058

20.9
26.6
1.8
0.2
0.3

226,644
156,488
405,605
57,436,397
64,512,477

0.3
0.2
0.5
75.5
84.8

233,859
175,435
322,608
54,049,697
63,497,059

0.3
0.2
0.4
60.6
71.2

305,574
226,408
478,550
64,707,745
72,896,916

0.3
0.2
0.5
64.3
72.4

310,457
304,804
418,814
65,261,836
85,218,415

0.3
0.3
0.4
57.3
74.9
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(พันบาท)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 2,700,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หุน้ ละ 2 บาท (พ.ศ. 2558 : หุน้ สามัญ
37,800,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100
บาท)
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 2,606,900,000 หุน้ ชาระเต็ม
มูลค่าหุน้ ละ 2 บาท (พ.ศ. 2559 : หุน้
สามัญ 1,890,000,000 หุน้ ชาระเต็มมูลค่า
หุน้ ละ 2 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
สารองหุน้ เพือ่ โครงการผลประโยชน์
พนักงานทีใ่ ช้หุน้ เป็นเกณฑ์
ทุนสารองอืน่ –
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั
ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ

2559

ร้อยละ

5,400,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(ตรวจสอบแล้ว)
2560
ร้อยละ

5,400,000

2561

ร้อยละ

5,400,000

ณ วันที่ 30 มิ .ย.
(สอบทาน)
2562
ร้อยละ

5,400,000

3,780,000

5.0

5,213,800

5.8

5,213,800

5.2

5,213,800

4.6

-

-

9,644,040
(169,355)

10.8
(0.2)

9,644,040
(163,782)

9.6
(0.2)

9,644,040
(162,477)

8.5
(0.1)

-

-

36,927

0.0

80,333

0.1

101,921

0.1

137,797
2,057,854
(75,488)
5,900,162

0.2
2.7
(0.1)
7.8

196,385
4,005,015
(273,560)
18,653,253

0.2
4.5
(0.3)
20.9

292,425
4,588,738
(402,096)
19,253,458

0.3
4.6
(0.4)
19.1

292,425
5,303,776
(786,208)
19,607,277

0.3
4.7
(0.7)
17.2

5,633,912
11,534,075
76,046,552

7.4
15.2
100.0

7,090,525
25,743,778
89,240,837

7.9
28.8
100.0

8,485,666
27,739,124
100,636,040

8.4
27.6
100.0

8,975,263
28,582,540
113,800,955

7.9
25.1
100.0
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(2) งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจาปี
(พันบาท)
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้จากการก่อสร้างภายใต้
ข้อตกลงสัมปทาน
รวมรายได้จากการขายและการ
ให้บริ การ
ต้นทุน
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ต้นทุนการก่อสร้างภายใต้ขอ้ ตกลง
สัมปทาน
รวมต้นทุนขายและการให้บริ การ
กาไรขันต้
้ น
รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น
ต้นทุนทางการเงิน1
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมและการร่วมค้า
กาไรก่อนภาษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการ
ใหม่ไปยังกาไรหรือขาดทุนใน
ภายหลังการวัดมูลค่าใหม่ของภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ
จากภาษี
รายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่
ไปยังกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการ
แปลงค่างบการเงิน
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

2560

ร้อยละ

งบ 6 เดือนแรก
2561

ร้อยละ

30,651,056
831,119

97.4
2.6

35,856,787
728,310

98.0
2.0

31,482,176

100.0

36,585,097

100.0

(24,012,893)
(729,552)

(76.3)
(2.3)

(29,079,377)
(652,773)

(24,742,446)
6,739,730
187,021
(1,263,075)
(38,384)
(2,052,693)
255,752

(78.6)
21.4
0.6
(4.0)
(0.1)
(6.5)
0.8

3,828,350
(234,500)
3,593,850

2561

ร้อยละ

16,568,739

97.7

392,218

2.3

16,960,957

100.0

(79.5)
(1.8)

(13,101,808)

(77.2)

(350,547)

(2.1)

(29,732,150)
6,852,947
459,737
(1,408,514)
(5,653)
(2,927,561)
182,030

(81.3)
18.7
1.3
(3.8)
(0.0)
(8.0)
0.5

(13,452,355)
3,508,602
79,649
(637,616)
246
(1,474,439)

(79.3)
20.7
0.5
(3.8)
0.0
(8.7)

103,517

0.6

12.2
(0.7)
11.4

3,152,986
(177,207)
2,975,779

8.6
(0.5)
8.1

1,579,959
(60,648)
1,519,311

-

-

(16,290)

(0.0)

(236,871)

(0.8)

(130,331)

3,356,979

10.7

2,829,159

2562

ร้อยละ

20,833,959
288,821

98.6
1.4

21,122,780

100.0

(17,200,004)
(255,353)

(81.4)
(1.2)

(17,455,357)
3,667,423
117,258
(764,266)
(14,996)
(1,071,029)
50,558

(82.6)
17.4
0.6
(3.6)
(0.1)
(5.1)
0.2

9.3
(0.4)
9.0

1,984,948
(111,078)
1,873,870

9.4
(0.5)
8.9

(16,290)

(0.1)

-

-

(0.4)

67,201.0

0.4

(399,537)

(1.9)

7.7

1,570,222

9.3

1,474,333

7.0
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ประจาปี
(พันบาท)
การแบ่งปันกาไร
ส่วนทีเ่ ป็นของผูเ้ ป็นเจ้าของของ
บริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่ม ี
อานาจควบคุม
การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็นของผูเ้ ป็นเจ้าของของ
บริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่ม ี
อานาจควบคุม
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐาน2

1

2

2560

ร้อยละ

งบ 6 เดือนแรก
2561

ร้อยละ

2561

ร้อยละ

2562

ร้อยละ

2,126,710

6.8

1,862,806

5.1

937,869.0

5.5

1,158,211

5.5

1,467,140

4.7

1,112,973

3.0

581,442.0

3.4

715,659

3.4

3,593,850

11.4

2,975,779

8.1

1,519,311.0

9.0

1,873,870

8.9

1,928,656

6.1

1,724,331

4.7

985,847.0

5.8

774,099

3.7

1,428,322

4.5

1,104,828

3.0

584,375.0

3.4

700,234

3.3

3,356,979

10.7

2,829,159

7.7

1,570,222.0

9.3

1,474,333

7.0

0.96

0.71

0.36

0.44

ไม่รวมต้นทุนทางการเงินของโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้าง เนื่องจากต้นทุนทางการเงินดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็ นต้นทุนการลงทุน
ในทรัพย์สนิ ของโครงการ ต้นทุนทางการเงินทีม่ ไิ ด้รวมอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั มีจานวน 270.5 ล้านบาท และ 262.1
ล้านบาท และ 173.3 ล้านบาท สาหรับปี 2559 2560 และ 2561 ตามลาดับ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในหมายเหตุ 16 เรื่อง
งบการเงินรวม
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สุทธิทเ่ี ป็ นของผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริษทั ใหญ่ดว้ ยจานวนหุน้
สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ในระหว่างปีดงั กล่าว จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักทัง้ หมดเท่ากับ 1,479,790,466
หุน้ ในปี 2559 จานวน 2,213,727,945 หุน้ ในปี 2560 และจานวน 2,606,900,000 หุน้ ในปี 2561
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(3) งบกระแสเงิ นสด
(พันบาท)
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้สาหรับปี
รายการปรับปรุง
- ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
- ตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูย้ มื และออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
- ค่าตัดจาหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่าย
- ค่าเผือ่ อะไหล่และวัสดุสารองคลังเคลือ่ นไหวช้า
- ขาดทุน(กาไร)จากการตัดจาหน่ายและขายสินทรัพย์ถาวร
- ดอกเบีย้ รับ
- ดอกเบีย้ จ่าย
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานโดยใช้หุน้ เป็นเกณฑ์
- (กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
- ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
- กาไรจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของส่วนได้เสียทีถ่ อื อยู่ก่อนการรวมธุรกิจ
- กาไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ากว่ามูลค่ายุตธิ รรม
- รายได้จากการก่อสร้างภายใต้ขอ้ ตกลงสัมปทาน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
ลดลง(เพิม่ ขึน้ )ในสินทรัพย์ดาเนินงาน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
- อะไหล่และวัสดุสารองคลัง
- สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในหนี้สนิ ดาเนินงาน
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
- หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
- ประมาณการหนี้สนิ ขันต
้ ่าทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
เงิ นสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมดาเนิ นงาน
- เงินสดรับจากดอกเบีย้
- เงินสดรับภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่าย
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการเบิกถอนลดลง(เพิม่ ขึน้ )
เงินสดรับ(จ่าย)สาหรับเงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดรับจากเงินให้กรู้ ะยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายเพือ่ เงินให้กรู้ ะยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อเงินลงทุนในบริษทั ย่อย - สุทธิจากเงินสดทีไ่ ด้มา

2559

ประจาปี
2560

2561

งบ 6 เดือนแรก
2562

2,541,011

3,828,350

3,152,986

1,984,948

2,474,765
46,431
3,122
(77,185)
2,776,295
22,784
(225,975)
(261,017)
(514,605)

2,758,020
204,171
49,162
(1,996)
(106,299)
2,880,313
19,174
36,927
(1,048,731)
(255,752)
(831,119)

3,341,009
174,066
243
47,009
847
(138,531)
2,784,999
33,250
29,678
45,612
(182,030)
(35,319)
(240,287)
(728,310)

2,064,328
20,504
4,231
34,564
(5,481)
(87,334)
1,492,681
60,964
12,630
(425,165)
(50,558)
(288,821)

163,125
10,196
68,280
11,094

1,985,069
(82,746)
149,342
(58,788)

(1,109,603)
(226,610)
(482,736)
1,137,500

(1,146,087)
(34,109)
(94,665)
(215,389)

(255,553)
(36,625)
(2,400)
128,706
6,872,449
97,820
(198,626)
6,771,642

(1,789,498)
(49,443)
(81,879)
7,604,279
139,051
(237,901)
7,505,429

261,979
27,043
(937)
(97,501)
7,794,355
136,234
(272,569)
7,658,020

2,361,097
(416,244)
(7,965)
(1,502)
(43,444)
5,219,183
65,579
2,271
(139,734)
5,147,299

(261,626)
(193,912)
30,600
(10,697)

101,602
814,476
61,000
-

102,701
(1,738,370)
28,000
(18,240)
(1,748,991)

(270,431)
(1,401,306)
(26,400)
-
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(พันบาท)
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินสดจ่ายเพือ่ เงินให้กรู้ ะยะยาวแก่กจิ การอื่น
เงินสดจ่ายเพือ่ เงินให้กรู้ ะยะสัน้ แก่กจิ การอื่น
เงินสดรับชาระคืนจากเงินให้กรู้ ะยะยาวแก่กจิ การอื่น
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินสดจ่ายเพือ่ เพิม่ เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดจ่ายเพือ่ การรวมธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดทีไ่ ด้มา
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากการขายทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับคืนเงินมัดจาค่าซื้อทีด่ นิ
เงินสดจ่ายมัดจาค่าซื้อทีด่ นิ
ั
เงินปนผลรั
บ
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพือ่ การพัฒนาโครงการ
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดไถ่ถอนหุน้ กู้
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูย้ มื และออกหุน้ กู้
ั
เงินปนผลจ่
ายให้แก่ผถู้ อื หุน้
ั
เงินปนผลจ่
ายให้แก่ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
ดอกเบีย้ จ่าย
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดสิ้ นปี

2559
90,001
134,846
(39,905)
(9,292,816)
(710,136)
2,133
(2,570,860)
105,824
(338,674)
(13,055,221)
2,201,860
724,897
534,774
10,952,371
5,500,000
(427,000)
(5,710,514)
(450,000)
(43,394)
(435,834)
(469,781)
(2,814,887)
9,562,492
3,278,913
5,038,602
4,611
8,322,125

ประจาปี
2560
138,605
(6,245,792)
(25,917)
3,913
1,820,052
(1,557,500)
216,203
(130,539)
(4,803,898)

(93,000)
(339,413)
157,935
(105,065)
(331,427)
(6,130,837)
(431,667)
4,664
919,040
(193,574)
174,985
(230,017)
(9,973,277)

งบ 6 เดือนแรก
2562
(111,356)
67,000
(2,827,843)
92,301
(1,200,350)
(338,919)
219,198
(46,385)
59,053
(5,785,439)

11,301,045
(392,560)
778,512
267,000
5,814,161
11,500,000
(462,774)
(17,297,664)
1,360,000
(1,360,000)
(462,500)
(36,539)
(120,960)
(397,474)
(3,179,891)
7,310,358
10,011,889
8,322,125
(124,553)
18,209,461

1,304,117
1,286,000
589,803
21,400,000
(1,286,000)
(15,254,238)
(5,500,000)
5,309
(527,000)
(97,941)
(1,173,105)
(1,083,704)
(2,953,246)
(3,290,006)
(5,605,263)
18,209,461
(44,473)
12,559,726

84,085
3,241,000
153,602
(241,000)
(495,187)
(299,892)
13,590
(13,590)
(308,000)
(4,051)
(443,173)
(700,183)
(1,559,205)
(572,004)
(1,210,144)
12,559,726
(47,855)
11,301,727
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2561

(พันบาท)
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม:
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสดทีม่ สี าระสาคัญ
- เจ้าหนี้จากการซื้อทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
- ประมาณการหนี้สนิ ทีเ่ กิดจากการรือ้ ถอนสินทรัพย์
- ประมาณการหนี้สนิ ทีเ่ กิดจากจานวนขัน้ ต่าทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญารับสิทธิ
ขายไฟฟ้า
- เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษทั ย่อย
- โอนอะไหล่และวัสดุสารองคลังไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
- ตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูย้ มื ทีร่ วมเป็นต้นทุนของ
โรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง
- โอนเงินมัดจาทีด่ นิ ไปเป็นทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
- โอนทีด่ นิ ไปเป็นสิทธิในการใช้ทด่ี นิ
- โอนอาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นอะไหล่และวัสดุสารองคลัง
- โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพือ่ การพัฒนาโครงการไปเป็นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
- สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนตามสัญญาสัมปทาน
ั
- เงินปนผลค้
างรับ
- เปลีย่ นสถานะจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
- โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าเพือ่ การพัฒนาโครงการเป็นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
- ต้นทุนการกูย้ มื ทีร่ วมเป็ นต้นทุนของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง
- โอนลูกหนี้อน่ื เป็นเงินให้กรู้ ะยะสัน้ แก่กจิ การอื่น
- ภาระผูกพันจากประมาณการรือ้ ถอนสินทรัพย์

2559

ประจาปี
2560

2561

งบ 6 เดือนแรก
2562

335,752
226,644
-

189,169
7,215
-

4,466,652
71,715
310,709

14,600,446
-

4,619

4,929

410,946
98,052
3,612

-

10,156
514,605
5,000
562,060
270,500
-

938,748
256,667
22,493
831,119
27,048
-

74,000
728,310
-

288,821
25,800
4,883
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13.3 อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบ 6 เดือนแรก

2559

2560

2561

2562

2.3
2.2
1.0
7.8
46.4
6.8
53.1

2.7
2.6
0.8
7.6
47.3
9.8
36.6

2.9
2.8
1.0
7.3
49.4
9.2
39.0

1.3
1.2
0.6
7.0
51.2
6.7
53.6

20.5
27.0
1.5
7.5

21.4
27.7
1.4
9.3

18.7
25.1
1.4
8.3

17.4
24.7
1.8
7.7

27.0
3.0
0.4

14.1
3.5
0.4

9.7
3.2
0.4

10.4
2.9
0.4

5.6
4.8

2.5
2.1

2.6
2.1

3.0
2.1

4.0
6.0

1.4
4.0

1.5
4.7

1.6
4.3

2.4

2.6

2.7

3.4

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน11 (Cash basis) (เท่า)

0.3

0.3

0.2

0.7

อัตราส่วนตั ๋วเงินจ่ายต่อหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ทีค่ รบกาหนดภายใน 1 ปี ต่อ
หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ทัง้ หมด (เท่า)
อัตราส่วนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินต่อหนี้สนิ รวม (เท่า)

0.0

0.1

0.0

0.1

0.8

0.6

0.3

0.3

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว1 (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า2 (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า3 (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขันต้
้ น (ร้อยละ)
อัตรากาไร EBITDA4 (ร้อยละ)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (เท่า)
อัตราส่วนกาไรสุทธิปรับปรุง4 (ร้อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ 5 (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 6 (ร้อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ 7
(Interest Bearing Debt) (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ 8 9 (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสือ่ ม
ราคา และค่าตัดจาหน่าย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ 10 (เท่า)

1
2
3
4
5
6
7

รวมเงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการเบิกถอนน้อยกว่า 1 ปี
รวมรายได้คา้ งรับ
รวมค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ความสามารถในการทากาไร โดยคิดจาก EBITDA และกาไรสุทธิปรับปรุง มิใช่การวัดผลการดาเนินงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards หรือ TFRS)
คานวณจากกาไร (ขาดทุน) สุทธิปรับปรุงส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ หารด้วยค่าเฉลีย่ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่
คานวนจากกาไร (ขาดทุน) สุทธิปรับปรุง หารด้วยค่าเฉลีย่ ของสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Interest Bearing Debt) คานวณจากหนี้สนิ ทีม่ ภี าระผูกพันดอกเบี้ยหารด้วยส่วนของผูถ้ อื
หุน้ รวม อนึ่ง Interest Bearing Debt หมายถึง หนี้สนิ ทีม่ ภี าระผูกพันดอกเบีย้ ทัง้ หมดในงบการเงินรวมของบริษทั ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประกอบไปด้วย 4 รายการ คือ (1) เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (2) เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการอื่น (3) เงินกูย้ มื ระยะยาว
จากสถาบันการเงินสุทธิ และ (4) หุน้ กู้
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8
9

จานวนหนี้สนิ เฉพาะทีม่ ภี าระดอกเบีย้ จ่าย (interest bearing debt) หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชัวคราว
่
ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผูอ้ อกหุน้ กู้ (บริษทั ) และผู้ถือหุ้นกู้ได้กาหนดให้ผอู้ อกหุน้ กู้ดารงอัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ ใน
อัตราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันคานวณใดๆ
10 กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน / ดอกเบีย้ จ่ายจากการดาเนินงาน
11 อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน คานวณจาก กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน / (การจ่ายชาระหนี้สนิ +ร่ายจ่ายลงทุน + ซื้อ
สินทรัพย์ + เงินปนั ผลจ่าย)
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14.

การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
การวิเคราะห์และคาอธิบายทีจ่ ะกล่าวต่อไปนี้ จัดทาบนงบการเงินรวมสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2561 (ตรวจสอบแล้ว) และงบการเงินรวมสาหรับ 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (งบสอบ
ทาน) และควรอ่านประกอบกับงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินดังกล่าว โดยงบการเงินของ
กลุ่มบริษทั ได้จดั ทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอืน่
14.1

เหตุการณ์ สาคัญในช่วงปี 2561 – ไตรมาสที่ 2 ปี 2562

ปี 2561
(1)

การเปิ ดดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์ของโครงการ ABPR3, ABPR4 และ ABPR5

การเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้า ABPR3 (กาลังการผลิตติดตัง้ 133 เมกะวัตต์)
ในเดือนกุมภาพันธ์ โรงไฟฟ้า ABPR4 (กาลังการผลิตติดตัง้ 133 เมกะวัตต์) ในเดือนมิถุนายน และโรงไฟฟ้า
ABPR5 (ก าลังการผลิต ติด ตัง้ 133 เมกะวัต ต์) ในเดือนตุล าคม ท าให้บ ริษัท มีก าลัง การผลิต ติด ตัง้ จาก 3
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (SPP) ทีเ่ ปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561 ที่ 399 เมกะวัตต์ และจาหน่ ายไฟ
ให้ EGAT รวม 270 เมกะวัตต์ ตามสัญญาซื้อขายไฟระยะเวลา 25 ปี โครงการทัง้ 3 ดังกล่าวสามารถเปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามกาหนดทีร่ ะบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟ และมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอยู่ภายใต้
งบประมาณทีผ่ ถู้ อื หุน้ อนุมตั ิ โดยปี 2562 นับเป็ นปี แรกทีบ่ ริษทั จะรับรูร้ ายได้เต็มปี จากการดาเนินงานโรงไฟฟ้า
SPP ทัง้ 3 โครงการ
(2)

การเปิ ดดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์ของโครงการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบติ ดตัง้ บน
พื้นดิ น สาหรับหน่ วยงานราชการและสหกรณ์ ภาคการเกษตร

โครงการผลิต ไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิต ย์แ บบติด ตัง้ บนพื้น ดิน ส าหรับ หน่ วยงานราชการและ
สหกรณ์ ภาคการเกษตรได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนธันวาคม 2561 รวมกาลังการผลิตติดตัง้ 30.8
เมกะวัตต์ โดยขายไฟทัง้ หมดให้ กฟภ. และ กฟน. ตามสัญญาซื้อขายไฟระยะเวลา 25 ปี โดยสามารถเปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามกาหนดทีร่ ะบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟ และมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอยู่ภายใต้
งบประมาณทีผ่ ถู้ อื หุน้ อนุมตั ิ
(3)

ความสาเร็จในการซื้อหุ้นโครงการ BGYSP
เดือนกรกฎาคม 2561 บริษทั ซื้อหุน้ BGYSP สาเร็จ และเริม่ รวมงบการเงินของ BGYSP ตัง้ แต่ไตร
มาส 3 ปี 2561 หลังจากซือ้ หุน้ เพิม่ 51% จากบริษทั ยันฮี โซล่า เพาเวอร์ จากัด ทาให้บริษทั ถือหุน้ 100% ใน
BGYSP ซึง่ เป็ นเจ้าของและดาเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในพืน้ ทีภ่ าคกลางของประเทศ
ไทย กาลังการผลิตรวม 59.7 เมกะวัตต์ มีอตั ราการรับซื้อไฟฟ้าที่ 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
เป็ นระยะเวลา
25 ปี
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(4)

การออกหุ้นกู้ระดับบริ ษทั และโครงการของบริ ษทั รวมทัง้ หุ้นกู้กรีนบอนด์ครัง้ แรกในประเทศ
ไทยที่ ได้รบั การรับรองโดย Climate Bonds Initiative
เดือนพฤษภาคม 2561 บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด (BIP1) และ บริษทั บี.กริม บีไอพี
เพาเวอร์ 2 จากัด (BIP2) ได้ออกหุน้ กูช้ นิดระบุชอ่ื ผูถ้ อื ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกัน ทยอยชาระคืนเงินต้น
จานวนรวม 6,700 ล้านบาท ซึ่งหุน้ กูไ้ ด้รบั การจัด อันดับความน่ าเชื่อถือระดับ “A-” แนวโน้ม “Stable” โดย
บริษทั ทริสเรตติ้ง จากัด เสนอขายในวงจากัดให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ หุน้ กู้ มอี ายุ 15 ปี
และมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ 3.95% ต่อปี ซึ่งบริษทั นาเงินที่ได้จากการออกหุน้ กู้ไปชาระคืนหนี้เงินกูท้ ่มี อี ตั รา
ดอกเบีย้ ทีส่ งู กว่า (อัตราดอกเบีย้ ของ BIP1 และ BIP2 ที่ 5.60% ต่อปี ในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 2560)
เดือนตุลาคม 2561 บริษทั ออกหุน้ กูช้ นิดระบุช่อื ผูถ้ อื ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกัน และมีผแู้ ทนผู้
ถือหุน้ กู้ จานวนรวม 9,700 ล้านบาท ซึง่ หุน้ กูไ้ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีร่ ะดับ “A-” แนวโน้ม “Stable”
โดยบริษทั ทริสเรตติง้ จากัด เสนอขายในวงจากัดแก่นกั ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ โดยมีนักลงทุนให้
ความไว้วางใจบริษทั และแสดงความจานงลงทุนในหุน้ กูข้ องบริษทั เกินกว่าทีบ่ ริษทั มีแผนเสนอขายถึง 2 เท่า
ท่ามกลางสภาวะตลาดทีท่ า้ ทาย โดยหุน้ กูด้ งั กล่าวมีอายุระหว่าง 2-10 ปี และมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่าง 2.81%ถึง
4.36% ต่อปี
เดือนธันวาคม 2561 บริษทั ออกหุน้ กูก้ รีนบอนด์ (Green Bond) เป็ นรายแรกในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั
การรับรองโดย Climate Bonds Initiative จานวน 5,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ กูอ้ ตั ราดอกเบี้ยคงทีอ่ ายุ 5
ปี และ 7 ปี ซึ่งธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เป็ นผู้ลงทุนแต่เพียงผู้เดียว หุ้นกู้ดงั กล่าวมีการจัดทาแนวทาง
ปฏิบตั ิในระดับสากล สอดคล้องกับมาตรฐานเกณฑ์การออกพันธบัตรอาเซียนกรีนบอนด์ (ASEAN Green
Bond Standards) ทีใ่ ช้เกณฑ์เดียวกันทัวภู
่ มภิ าคอาเซียน ของสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ (International
Capital Market Association: ICMA) และได้รบั การรับรองจาก Climate Bonds Initiative
บริษทั นาเงินทีไ่ ด้จากการออกหุน้ กูไ้ ปชาระคืนหนี้เงินกูแ้ ละหุน้ กูเ้ ดิมเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยและขยาย
เวลาการชาระเงิน
ช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562
(5)

ความสาเร็จในการซื้อโครงการ Glow SPP1

บริษัทซื้อโครงการ Glow SPP1 ได้ส าเร็จ ในเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งจะช่ว ยเพิ่มการเติบ โตและ
ศักยภาพในการแข่งขันให้กบั บริษทั ในฐานะหนึ่งในผูผ้ ลิต SPP รายใหญ่ทส่ี ุดในประเทศไทย Glow SPP1
ตัง้ อยู่ทอ่ี าเภอมาบตาพุด ซึ่งมีความเหมาะสมอย่างยิง่ สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี เคมี เหล็ก และ
อุตสาหกรรมทีต่ อ้ งพึง่ พาสาธารณูปโภคในการผลิต ไม่ว่าจะเป็ นพลังงานไฟฟ้าและไอน้า
ภายหลังการเข้าทาสัญญาซื้อหุน้ ทัง้ หมด ในโครงการ Glow SPP1 จากบริษทั โกลว์ จากัด บริษทั จึง
เริม่ รวมผลกาไรของ Glow SPP1ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2562 โครงการ Glow SPP1 มีขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้า
ติดตัง้ 124 เมกะวัตต์ ไอน้ า 90 ตันต่อชัวโมง
่
และน้ าปราศจากแร่ธาตุ 190 ลบ.ม./ชัวโมง
่
และจาหน่ ายไฟให้
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EGAT รวม 110 เมกะวัตต์ ซึง่ สามารถต่ออายุสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าและสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
โดยมีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าอีก 25 ปี อ้างอิงตามมติทป่ี ระชุม กพช. เมือ่ วันที่ 24 ม.ค. 2562
(6)

Refinance เงิ นกู้โครงการผลิ ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์

เดือนพฤษภาคม 2562 โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศไทยโครงการ Solarwa
และโครงการ TPS Commercial ได้ Refinance เงินกูย้ มื 2,200 ล้านบาท ไปยังสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่ง
ระยะเวลา 14 ปี ซึง่ สามารถลดอัตราดอกเบี้ยลงได้ประมาณ 2.0% ต่อปี หรือราว 119 ล้านบาทตลอดอายุ
โครงการ นอกจากนี้ธุรกรรมดังกล่าวจะช่วยเพิม่ กระแสเงินสดประมาณ 84 ล้านบาท
โครงการ Solarwa และโครงการ TPS Commercial เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2558
กาลังการผลิตติดตัง้ 46.5 เมกะวัตต์ มีอตั ราการรับซื้อไฟฟ้า 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
ขายไฟฟ้าภายใต้
สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า 25 ปี กบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
(7)

การต่ออายุสญ
ั ญาโรงไฟฟ้ าผู้ผลิ ตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็ก(SPP) และก่อสร้างโรงไฟฟ้ าใหม่
ทดแทนโรงไฟฟ้ าเดิ ม

หลังจากการอนุ มตั โิ ดย กพช. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ทีผ่ ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มกี ารอนุ มตั ิ
แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (PDP2018) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งอนุ มตั ิใ ห้
โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) ทีจ่ ะหมดอายุสญ
ั ญาในระหว่างปี 2560 - 2568 สามารถ
สร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ภายใต้ส ญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี ขณะที่โรงไฟฟ้า ที่จะหมดอายุ
สัญญาภายในปี 2564 ได้รบั การอนุ มตั ใิ ห้ต่ออายุรบั ซื้อไฟฟ้าออกไปอีกไม่เกิน 3 ปี ระหว่างที่โรงไฟฟ้าใหม่
กาลังก่อสร้าง
บริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่เข้าเกณฑ์และสามารถสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าเดิมจานวน 5 โรง ซึง่ โรงไฟฟ้าเหล่านี้จะหมดอายุสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับกฟผ. ระหว่างปี 2562-2565
บริษทั มีแผนสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนทัง้ 5 โครงการนี้ภายในปี 2565 ด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้
มันใจว่
่ าบริษทั จะสามารถให้บริการด้วยคุณภาพทีส่ งู แก่ลกู ค้าอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
(8)
การเปิ ดดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์ของโครงการ ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562
Nam Che 1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ า (Run of the river) กาลังการผลิตติดตัง้ 15 เมกะวัตต์
ปจั จุบนั ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในเดือนมิถุนายน 2562 ได้ตามแผนทีก่ าหนด โดยมีสญ
ั ญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าลาว (EDL) ตามสัญญาซื้อขายไฟระยะเวลา 25 ปี ด้วยอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ 6.5 เซนต์
ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
DT 1&2 โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กาลังการผลิตติดตัง้ 420 เมกะวัตต์ ซึง่ เป็ นโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในภูมภิ าคอาเซียน และ Phu Yen TTP
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phu Yen TTP กาลังการผลิตติดตัง้ 257 เมกะวัตต์ ในประเทศ
เวียดนาม ได้เปิ ดดาเนินงานเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2562 ตามแผนทีก่ าหนด โดยทัง้ สองโครงการลงนาม
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ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) เป็ นระยะเวลา 20 ปี โดยมีอตั ราขายไฟฟ้า 9.35 เซ็นต์
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่ เมือ่ รวมกาลังการผลิตติดตัง้ ทัง้ สองโครงการดังกล่าว บริษทั จะเป็ นผูพ้ ฒ
ั นา
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศเวียดนาม ด้วยกาลังการผลิตรวม 677 เมกะวัตต์
(9)
โครงการระหว่างก่อสร้างมีความคืบหน้ าตามแผน
โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม Interchem กาลังการผลิตติดตัง้ 4.8 เมกะวัตต์ ปจั จุบนั มีความ
คืบหน้ าในการก่อสร้าง 50.7% ซึ่งปจั จุบ ันอยู่ระหว่า งการเทเสาและทาระบบสายดินโดยมีกาหนดการเปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2562
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14.2

การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน

ตารางที่ 1 : ผลการดาเนิ นงานที่ สาคัญ
งบ 6 เดือนแรก

งบปี

รายได้จากการขายและการให้บริการ
EBITDA1
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิ – ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่
กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน2
– ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่
อัตรากาไร EBITDA
อัตรากาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
–ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่
1
2

2560
ล้านบาท
31,482
8,725
3,594
2,127
2,918
1,727
27.7%
9.3%
59.2%

%
2561
เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
YoY
36,585
16.2%
9,199
5.4%
2,976
(17.2%)
1,863
(12.4%)
3,027
3.7%
1,842
6.7%
25.1%
8.3%
60.9%

2561
ล้านบาท
16,961
4,587
1,519
938
1,901
1,200
27.0%
11.2%
63.1%

%
2562
เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
YoY
21,123
24.5%
5,221
13.8%
1,874
23.4%
1,158
23.5%
1.537
(17.3%)
1,000
(16.7%)
24.7%
7.4%
63.6%

ไตรมาส
2/2561
ล้านบาท
8,805
2,369
316
215
1,071
688
26.9%
12.2%
64.2%

EBITDA = กาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่ มและค่าตัดจาหน่าย – รายได้ (รายจ่าย) ทีไ่ ม่เกิดขึน้ ประจา
กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน = กาไรสุทธิ – กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ – รายได้ (รายจ่าย) ทีไ่ ม่เกิดขึน้ ประจา
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ไตรมาส
1/2562
ล้านบาท
10,257
2,413
835
532
687
443
23.5%
6.7%
64.5%

งบไตรมาส
ไตรมาส
%
%
2/2562
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
YoY
QoQ
10,866
23.4%
5.9%
2,808
18.5%
16.4%
1,038
228.5%
24.3%
626
191.2%
17.7%
886
(17.3%)
29.0%
557
(19.0%)
25.7%
25.8%
8.2%
62.9%

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
• งบปี 2561 รายได้จากการขายและการให้บริการเพิม่ ขึน้ +16.2% จากปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการเพิ่ม ขึ้น ของรายได้ จ ากการขายไฟฟ้ าของโครงการโรงไฟฟ้ า ABPR3, ABPR4 และ
ABPR5 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง ทีเ่ ปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์,
1 มิถุนายน และ 1 ตุลาคม 2561 ตามลาดับ
• งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 รายได้จากการขายและการให้บริการเพิม่ ขึน้ +24.5% YoY โดยมีสาเหตุ
หลักมาจาก
1) กาลังการผลิตที่เ พิ่ม ขึ้น 989 เมกะวัตต์ (เมื่อเทีย บกับ ช่ว งเดีย วกัน ) จากการเปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ 12 โครงการ (โครงการ SPP 2 โครงการ, โครงการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 7 โครงการ, โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ าในลาว 1
โครงการ และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนาม 2 โครงการ)
2) การซื้อหุน้ โครงการ BGYSP เพิม่ ร้อยละ 51 ในเดือนกรกฎาคม 2561 และการเข้าซื้อ
โครงการ SPP1 124 เมกะวัตต์ในเดือนมีนาคม 2562
3) การเพิม่ ขึน้ ของราคาขายไฟฟ้าและไอน้าต่อหน่วย
EBITDA
• งบปี 2561 EBITDA เพิม่ ขึน้ +5.4% จากปี ก่อน เนื่องจากการเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของ
โรงไฟฟ้าใหม่ในปี 2561 โดยอัตรากาไร EBITDA ลดลงมาที่ 25.1% เนื่องจากสถานการณ์
ชัวคราวของการปรั
่
บขึน้ ค่า Ft ล่าช้าหลังจากทีต่ น้ ทุนค่าก๊าซปรับตัวขึน้ และมีการหยุดซ่อมบารุง
ตามแผนในปี 2561 มากกว่าปี 2560
• งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 EBITDA เพิม่ ขึน้ +13.8% YoY เนื่องจากการการดาเนินการเชิง
พาณิชย์ของโรงไฟฟ้าใหม่และการเข้าซือ้ กิจการ ดังกล่าวข้างต้น โดยอัตรากาไร EBITDA เท่ากับ
24.7% ลดลง YoY เล็กน้อย เนื่องจากการการปรับขึน้ ทีค่ ่อนข้างล่าช้าของค่า Ft ส่งผลต่อราคา
ขายไฟฟ้าต่อหน่วยแก่ลกู ค้าอุตสาหกรรม และต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติปรับเพิม่ ขึน้ ที่ เฉลีย่ +13.8%
กาไรสุทธิ ปรับปรุง
• งบปี 2561 กาไรสุทธิจากการดาเนินงานเพิม่ ขึน้ +3.7% (ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ +6.7%) จากปี
ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าใหม่ และการปรับลดลง
ของต้นทุนทางการเงินจากการออกหุน้ กู้
อย่างไรก็ตาม อัตรากาไรสุทธิจากการดาเนินงานลดลงมาที่ 8.3% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1)
ต้น ทุน ก๊ า ซธรรมชาติเ พิ่ม ขึ้น +10.1% จากปี ก่อน ขณะที่ร าคาขายไฟฟ้ า ต่ อหน่ ว ยให้แ ก่ลูกค้า
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อุตสาหกรรมในไทยเพิม่ ขึน้ เพียง +2.8% จากการเปลีย่ นแปลงเพียงเล็กน้อยของค่า Ft และ 2) มี
การหยุดซ่อมบารุงตามแผนในปี 2561 มากกว่าปี 2560
• งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 กาไรสุทธิจากการดาเนินงานลดลง -17.3% YoY (ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั
ใหญ่ -19.0% YoY) โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
1) ผลกระทบลบสุทธิ 111 ล้านบาทจากปจั จัยภายนอก ประกอบไปด้วย
1.1) ผลกระทบลบจานวน 71 ล้านบาท จากราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยทีเ่ พิม่ ขึน้ +9.4%
ขณะทีร่ าคาขายไฟลูกค้าอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ เพียง +0.9%
1.2) ผลกระทบลบชัวคราว
่
40 ล้านบาท จากการปรับปรุงสายส่ง 500 kV ของ กฟผ. ที่
สถานีย่อยหนองโชค-ปลวกแดง ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน (ซึง่ จะ
ไม่สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลประกอบการปี 2562 เนื่องจาก กฟผ. จะรับซื้อ
ไฟเพิม่ เพือ่ ชดเชยในช่วงครึง่ ปี หลัง)
2) รายการทีไ่ ม่เกิดขึน้ ประจาจานวน 125 ล้านบาท จากการบันทึกกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
ทีเ่ กิดขึน้ จริง จากการ refinance เงินกูโ้ ครงการ BIP ในเดือน พฤษภาคม 2561 โดยปจั จัย
เหล่านี้ได้รบั การชดเชยเพียงบางส่วนจากการสร้างกาไร 105 ล้านบาท จากการเปิ ด
ดาเนินการของโรงไฟฟ้าใหม่และการลดต้นทุนทางการเงิน
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ตารางที่ 2 : โครงสร้างรายได้
งบ 6 เดือนแรก

งบปี
2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

%
เปลี่ยนแปลง
YoY

2561
ล้านบาท

2562
ล้านบาท

%
เปลี่ยนแปลง
YoY

ไตรมาส
2/2561
ล้านบาท

รายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้การขายไฟฟ้าให้ กฟผ.
19,354
23,664
22.3%
10,729
14,029
30.8%
้
รายได้การขายไฟฟาให้ลกู ค้าอุตสาหกรรม
9,394
10,040
6.9%
4,922
5,139
4.4%
ในไทย
รายได้การขายไฟฟ้าให้ลกู ค้าอุตสาหกรรม
1,189
1,183
(0.5%)
561
590
5.2%
ในเวียดนาม
รายได้การขายไฟฟ้าให้ กฟภ.
65
298
358.5%
35
355
914.3%
รายได้การขายไฟฟ้าให้ กฟน.
2
n/a
0
65
n/a
้
้
รายได้การขายไฟฟาให้การไฟฟาลาว
107
107
0.0%
51
44
(13.7%)
้
้
รวมรายได้จากการขายไฟฟาให้การไฟฟา
n/a
183
n/a
เวียดนาม
รวมรายได้จากการขายไฟฟ้ า1
30,110
35,294
17.2%
16,298
20,406
25.2%
รายได้จากการขายไอน้า
529
554
4.7%
265
410
54.7%
รายได้จากการขาย Demineralized
n/a
0
15
n/a
Water
รายได้อ่นื จากการขายและการให้บริการ
843
737
(12.6%)
398
292
(26.6%)
รวมรายได้จากการขายและการ
31,482
36,585
16.2%
16,961
21,123
24.5%
ให้บริ การ
1
รายได้จากการขายไฟฟ้าทัง้ หมดอาจไม่ตรงกับผลรวมทัง้ หมดของตัวเลขทีแ่ สดงในตาราง เนื่องจากการปดั ทศนิยมเป็ นหน่ วยล้านบาท
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งบไตรมาส
ไตรมาส
2/2562
ล้านบาท

ไตรมาส
1/2562
ล้านบาท

%
เปลี่ยนแปลง
YoY

%
เปลี่ยนแปลง
QoQ

5,697

6,912

7,117

24.9%

3.0%

2,472

2,559

2,580

4.4%

0.8%

300

269

321

7.0%

19.3%

17
0
43

174
32
6

181
33
38

964.7%
n/a
(11.6%)

4.0%
3.1%
533.3%

-

-

183

n/a

n/a

8,529
128

9,952
192

10,453
218

22.6%
70.3%

5.0%
13.5%

0

4

11

n/a

175.0%

148

109

184

24.3%

68.8%

8,805

10,257

10,866

23.4%

5.9%

ตารางที่ 3: ปริ มาณไฟฟ้ าที่ ขาย
งบ 6 เดือนแรก

งบปี

ปริ มาณไฟฟ้ าที่ขายให้ กฟผ.
ปริมาณไฟฟ้าทีข่ ายให้ลกู ค้าอุตสาหกรรม
ในไทย
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุร ี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุร1ี
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก (มาบตาพุด)
ปริ มาณไฟฟ้ าที่ขายให้ลกู ค้า
อุตสาหกรรมในไทย
ปริ มาณไฟฟ้ าที่ขายให้ลกู ค้า
อุตสาหกรรมในเวียดนาม
1

2560
GWh
6,706

%
2561
เปลี่ยนแปลง
GWh
YoY
7,702
14.9%

2561
GWh
3,644

%
2562
เปลี่ยนแปลง
GWh
YoY
4,326
18.7%

ไตรมาส
2/2561
GWh
1,894

ไตรมาส
1/2562
GWh
2,127

งบไตรมาส
ไตรมาส
%
%
2/2562
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
GWh
YoY
QoQ
2,199
16.1%
3.4%

1,551
345
688
221
145
-

1,610
372
697
236
143
-

3.8%
7.9%
1.2%
7.1%
(1.3%)
n/a

796
175
349
112
74
0

792
229
338
114
76
9

(0.5%)
30.6%
(3.1%)
1.9%
2.7%
n/a

403
90
173
54
37
0

395
106
172
57
38
6

397
123
166
57
38
3

(1.5%)
36.4%
(4.4%)
5.3%
2.2%
n/a

0.4%
15.5%
(3.9%)
(0.9%)
(2.0%)
(44.8%)

2,949

3,057

3.7%

1,506

1,558

3.5%

757

775

783

3.4%

1.0%

483

500

3.4%

239

247

3.3%

127

116

131

3.3%

13.6%

ั วยขายจริง จาก MWh เป็น GWh
% การเปลีย่ นแปลง YoY ทีแ่ สดงอาจไม่ตรงกับ % การเปลีย่ นแปลงของตัวเลขในตาราง เนื่องจากการปดหน่
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ตารางที่ 4: ปริ มาณไอน้าที่ ขาย
งบ 6 เดือนแรก

งบปี
2560
ตัน
ปริมาณไอน้าทีข่ าย
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุร ี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก (มาบตาพุด)
ปริ มาณไอน้าที่ขาย

2561
ตัน

%
เปลี่ยนแปลง
YoY

2561
ตัน

%
เปลี่ยนแปลง
YoY

2562
ตัน

ไตรมาส
2/2561
ตัน

ไตรมาส
1/2562
ตัน

งบไตรมาส
ไตรมาส
2/2562
ตัน

%
เปลี่ยนแปลง
YoY

%
เปลี่ยนแปลง
QoQ

132,244
164,450
214,979
-

144,118
141,770
215,092
-

9.0%
(13.8%)
0.1%
-

68,459
71,145
111,052
0

74,818
69,320
115,249
117,644

9.3%
(2.6%)
3.8%
n/a

33,742
32,227
52,599
0

37,477
33,646
56,245
37,883

37,341
35,674
59,004
79,761

10.7%
10.7%
12.2%
n/a

(0.4%)
6.0%
4.9%
110.5%

511,673

500,980

(2.1%)

250,655

377,030

50.4%

118,568

165,250

211,779

78.6%

28.2%

ตารางที่ 5: ราคาขายไฟฟ้ าและไอน้าต่อหน่ วย
งบ 6 เดือนแรก

งบปี

ราคาไฟฟ้า - กฟผ. (บาท/kWh)
ราคาขายไฟฟ้า- ลูกค้าอุตสาหกรรมในไทย (บาท/kWh)
ราคาขายไฟฟ้า – ลูกค้าอุตสาหกรรมในเวียดนาม (บาท/kWh)
ราคาขายไอน้า - ลูกค้าอุตสาหกรรมในไทย (บาท/ตัน)
ราคาก๊าซธรรมชาติเฉลีย่ (บาท/ล้าน BTU)

2560
บาท
2.89
3.19
2.46
1,034.45
235.27

%

%

2561
2561
2562
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
บาท
YoY
บาท
บาท
YoY
3.07
6.2%
2.94
3.24
10.2%
3.28
2.8%
3.27
3.30
0.9%
2.37
(3.7%)
2.35
2.39
1.7%
1,105.73
6.9%
1,055.70
1,087.98
3.1%
259.00
10.1%
244.28
277.98
13.8%
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ไตรมาส
ไตรมาส
2/2561
1/2562
บาท
บาท
3.01
3.25
3.27
3.30
2.36
2.32
1,078.14
1,163.43
250.98
281.42

งบไตรมาส
ไตรมาส
%
%
2/2562
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
บาท
YoY
QoQ
3.24
7.6%
(0.3%)
3.30
0.9%
0.0%
2.45
3.8%
5.6%
1,029.11
(4.5%)
(11.5%)
274.66
9.4%
(2.4%)

รายได้จากการขายไฟฟ้ าให้แก่การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
• งบปี 2561 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. เพิม่ ขึน้ +22.3% จากปี ก่อน จาก 19,354 ล้าน
บาท เป็ น 23,664 ล้านบาท ในปี 2561
- ปริมาณไฟฟ้าทีข่ ายให้แก่ กฟผ. เพิม่ ขึน้ +14.9% จากช่วงเดียวกันของปี กอ่ น จาก 6,706 กิกะ
วัตต์-ชัวโมง
่
เป็ น 7,702 กิกะวัตต์-ชัวโมง
่
สาหรับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า ABPR3, ABPR4 และ ABPR5 ในปี 2561
- ราคาขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ต่อหน่ วยเพิม่ ขึน้ +6.2% จากปี ก่อน จาก 2.89 บาท เป็ น 3.07
บาทต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
สาหรับปี 2561 เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy
Payment) ซึง่ อ้างอิงตามราคาก๊าซธรรมชาติทเ่ี พิม่ ขึน้ ในปี 2561
• งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. เพิม่ ขึน้ +30.8% YoY
- ปริมาณไฟฟ้าทีข่ ายให้แก่ กฟผ. เพิม่ ขึน้ +18.7% YoY เป็ น 4,326 กิกะวัตต์-ชัวโมง
่
โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า ABPR3, ABPR4
และ ABPR5 ในปี 2561 และจากการซือ้ SPP1 ในเดือนมีนาคม 2562
- ราคาขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ต่อหน่ วยอยู่ท่ี 3.24 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
ซึง่ เพิม่ ขึน้ +10.2%
YoY เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) ซึง่ อ้างอิงตามราคาก๊าซ
ธรรมชาติทเ่ี พิม่ ขึน้
รายได้จากการขายไฟฟ้ าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย
• งบปี 2561 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลกู ค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ +6.9% จากปี
ก่อนหน้า จาก 9,394 ล้านบาท เป็ น 10,040 ล้านบาท ในปี 2561
- ปริมาณไฟฟ้าทีข่ ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพิม่ ขึน้ +3.7% จากปี ก่อนหน้า
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1) การเพิม่ ขึน้ ของลูกค้าใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง
โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้าใหม่ทเ่ี ปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561 และ 2) การเพิม่ ขึน้ ของ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าอุตสาหกรรมรายเดิมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุร,ี
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
- ราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วยแก่ลกู ค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพิม่ ขึน้ +2.8% จากปี กอ่ นหน้า
ก่อน จาก 3.19 บาท เป็ น 3.28 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
สาหรับปี 2561 ซึง่ เป็ นไปตามการ
เปลีย่ นแปลงของค่า Ft ทีป่ ระกาศโดย กกพ.
• งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพิม่ ขึน้
+4.4% YoY
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- ปริมาณไฟฟ้าทีข่ ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพิม่ ขึน้ +3.5% YoY โดยมี
สาเหตุหลักมาจาก
1) การเพิ่ม ขึ้น ของลูกค้า ใหม่ใ นนิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง โดยเฉพาะจาก
โรงไฟฟ้าใหม่ทเ่ี ปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561
2) การรวมลูกค้าอุตสาหกรรมของ SPP1 ในนิคมอุสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก
(มาบตาพุด)
3) การเพิ่ม ขึ้น ของความต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ าของลู ก ค้า อุ ต สาหกรรมรายเดิม ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมดับบริลเอชเอ ชลบุร ี 1 และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
- ราคาขายไฟให้แก่ลกู ค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพิม่ ขึน้ +0.9% YoY เป็ น 3.30 บาทต่อ
กิโลวัตต์-ชัวโมง
่ ซึง่ เป็ นไปตามการเปลีย่ นแปลงของค่า Ft ทีป่ ระกาศโดย กกพ.
รายได้จากการขายไฟฟ้ าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
• งบปี 2561 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามลดลง -0.5%
จากปี ก่อนหน้า จาก 1,189 ล้านบาท เป็ น 1,183 ล้านบาท ในปี 2561 จากราคาขายไฟฟ้าต่อ
หน่ วยลดลง -3.7% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของราคาขายปลีกทีบ่ ริษทั ย่อยของ EVN
เรียกเก็บ ซึ่งกลุ่มบริษทั ขายไฟฟ้าในราคาทีเ่ ป็ นส่วนเพิม่ จากราคาขายปลีกดังกล่าว (cost plus
margin) แม้ว่าปริมาณขายจะเพิม่ ขึน้ +3.4% เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ของลูกค้า
เดิม
• งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
เพิม่ ขึน้ +5.2% YoY เนื่องจากปริมาณไฟฟ้าทีข่ ายเพิม่ ขึน้ +3.3% YoY เป็ น 247 กิกะวัตต์-ชัวโมง
่
โดยมีสาเหตุหลักมาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ของลูกค้ารายเดิม และ ราคาขายไฟฟ้าต่อ
หน่วยทีเ่ พิม่ ขึน้ +1.7% YoY เป็ น 2.39 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
จากการเพิม่ ขึน้ ของราคาขายปลีก
ทีบ่ ริษทั ย่อยของ EVN เรียกเก็บ ซึง่ กลุ่มบริษทั ขายไฟฟ้าในราคาทีเ่ ป็ นส่วนเพิม่ จากราคาขายปลีก
ทีบ่ ริษทั ย่อยของ EVN เรียกเก็บ (cost plus margin)
รายได้จากการขายไอน้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย
• งบปี 2561 รายได้จากการขายไอน้ าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพิ่มขึน้ +4.7% จากปี
ก่อนหน้า เนื่องจากราคาขายไอน้ าต่อหน่ วยเพิม่ ขึน้ +6.9% จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากราคาไอน้ า
โดยทัวไปถู
่ กปรับให้สอดคล้องกับราคาของก๊าชธรรมชาติทส่ี ูงขึน้ แม้ว่า ปริมาณไอน้ าทีข่ ายให้แก่
ลูก ค้า อุ ตสาหกรรมในประเทศไทยลดลง -2.1% จากความต้อ งการใช้ไ อน้ า ที่ล ดลงของลูก ค้า
อุ ต สาหกรรมในนิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง แม้ว่ า ความต้ อ งการใช้ไ อน้ า ของลู ก ค้า
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุร ี จะเพิม่ ขึน้ ก็ตาม
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• งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 รายได้จากการขายไอน้ าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพิม่ ขึน้
+54.7% YoY เนื่องจากปริมาณไอน้ าทีข่ ายเพิม่ ขึน้ +50.4% YoY จากการรวมลูกค้าไอน้ า
อุตสาหกรรมของ SPP1 ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) และมีความ
ต้องการใช้ไอน้ าที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าอุ ตสาหกรรมรายเดิม โดยราคาขายไอน้ า ต่อหน่ วยเพิม่ ขึ้น
+3.1% YoY จากการปรับราคาให้สอดคล้องกับราคาของก๊าซธรรมชาติทส่ี งู ขึน้
รายได้จากการขายไฟฟ้ าให้แก่การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.)
• งบปี 2561 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เพิม่ ขึน้ จาก 65 ล้านบาทเป็ น 298 ล้านบาทในปี
2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรวมงบการเงินของ BGYSP เข้ากับงบการเงินรวมของบริษทั
หลังจากบริษทั เข้าถือหุน้ เพิม่ จาก 49% เป็ น 100% ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561
• งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. และ กฟน. เพิม่ ขึน้ เป็ น 355 ล้าน
บาท และ 65 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1) การรวมงบการเงินของ BGYSP
เข้ากับงบการเงินรวมของบริษทั หลังจากถือหุน้ เพิม่ จาก 49% เป็ น 100% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561
และ 2) รายได้จากโครงการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพื้นดิน สาหรับ
หน่ วยงานราชการและสหกรณ์ ภาคการเกษตร ซึ่งเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม
2561
รายได้จากการขายไฟฟ้ าให้แก่การไฟฟ้ าเวียดนาม
• งบปี 2561 บริษทั ยังไม่มกี ารขายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าเวียดนาม
• งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนามอยู่ท่ี 183 ล้านบาท
จากการเปิ ดดาเนินการของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม กาลังการ
ผลิตติดตัง้ 677 เมกะวัตต์ ได้แก่โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Dau Tieng 1 และ Dau
Tieng 2 ซึง่ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน และ 13 มิถุนายน 2562 ตามลาดับ
และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phu Yen TTP ซึง่ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อ
วันที่ 10 มิถุนายน 2562
รายได้จากการขายไฟฟ้ าให้แก่การไฟฟ้ าลาว
• งบปี 2561 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าลาวในปี 2561 คงทีเ่ มื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า
อยูท่ ่ี 107 ล้านบาท
• งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าลาวลดลง -13.7% YoY จาก
ปริมาณน้าทีล่ ดลง
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รายได้อื่นจากการขายและการให้บริ การ
•

•

งบปี 2561 รายได้อน่ื จากการขายและการให้บริการลดลง -12.6% จากปี ก่อนหน้า เป็ น 737 ล้าน
บาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบันทึกรายได้จากการก่อสร้างภายใต้ขอ้ ตกลงสัมปทาน ซึ่งจะ
รับรูต้ ามความคืบหน้าในการก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ า XXHP และ Nam Che
ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 รายได้อ่นื จากการขายและการให้บริการลดลง -26.6% YoY โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการบันทึกรายได้จากการก่อสร้างภายใต้ขอ้ ตกลงสัมปทาน ซึ่งจะรับรู้ตาม
ความคืบหน้าในการก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ า Nam Che1 ในประ ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามหลักการลงบัญชี TFRIC 12 – Concession
Agreement
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ตารางที่ 6: ต้นทุนขายและการให้บริ การ และค่าใช้จ่าย
งบ 6 เดือนแรก

งบปี
2560
ล้านบาท
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ต้นทุนก๊าซธรรมชาติ
ต้นทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวียดนาม
ต้นทุนการดาเนินงานและการบารุงรักษา
ต้นทุนอื่น
รวมต้นทุนขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A)
ค่าเสือ่ มราคา (Depreciation)
ค่าเสือ่ มราคา (SG&A)
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด

%
เปลี่ยนแปลง
YoY

2561
ล้านบาท

18,128
1,061
1,761
1,193
22,144
1,104
2,758

22,139
1,061
2,127
1,195
26,522
1,278
3,341

22.1%
0.0%
20.8%
0.2%
19.8%
15.8%
21.1%

26,006

31,141

19.7%

2561
ล้านบาท

%
เปลี่ยนแปลง
YoY

2562
ล้านบาท

10,011
504
903
610
12,028
553
1,424
85
14,090

13,078
537
1,252
567
15,435
720
2,020
44
18,219

ไตรมาส
2/2561
ล้านบาท

30.6%
6.5%
38.6%
(7.0%)
28.3%
30.2%
41.9%
(48.2%)
29.3%

งบไตรมาส
ไตรมาส
2/2562
ล้านบาท

ไตรมาส
1/2562
ล้านบาท

5,283
269
463
260
6,275
285
740
43
7.343

6,503
246
623
239
7,611
328
947
21
8,907

6,575
291
629
329
7,824
392
1,073
23
9,312

%
เปลี่ยนแปลง
YoY

%
เปลี่ยนแปลง
QoQ

24.5%
8.2%
35.9%
26.5%
24.7%
37.5%
45.0%
46.5%
26.8%

1.1%
18.3%
1.0%
37.7%
2.8%
19.5%
13.3%
9.5%
4.5%

ตารางที่ 7: รายการที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการ
งบ 6 เดือนแรก

งบปี

รายได้อ่นื
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น

2560
ล้านบาท
187

%
2561
เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
YoY
460
146%

2561
ล้านบาท
80

%
2562
เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
YoY
117
46.3%

ไตรมาส
2/2561
ล้านบาท

ไตรมาส
1/2562
ล้านบาท
58

48

งบไตรมาส
ไตรมาส
%
%
2/2562
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
YoY
QoQ
69
19.0%
43.8%

256

182

(28.9%)

104

51

(51.0%)

53

30

20

(62.3%)

(33.3%)

(38)

(6)

(84.2%)

0

(15)

n/a

94

11

(26)

n/a

n/a
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ต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติ
• งบปี 2561 ต้นทุนก๊าซธรรมชาติเพิม่ ขึน้ +22.1% จากปี ก่อนหน้า จาก 18,128 ล้านบาท เป็ น
22,139 ล้านบาท สาหรับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติทเ่ี พิม่ ขึน้
จากการผลิตไฟฟ้าทีเ่ พิม่ ขึน้ และการเพิม่ ขึน้ ของราคาก๊าซธรรมชาติ ซึง่ อ้างอิงกับกับราคาเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักของก๊าซธรรมชาติทงั ้ หมดของ ปตท.
• งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 ต้นทุนก๊าซธรรมชาติเพิม่ ขึน้ +30.6% YoY โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติทเ่ี พิม่ ขึน้ จากการผลิตไฟฟ้าทีเ่ พิม่ ขึน้ และการเพิม่ ขึน้ ของราคาก๊าซ
ธรรมชาติ ซึง่ อ้างอิงกับกับราคาเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของก๊าซธรรมชาติทงั ้ หมดของ ปตท.
ต้นทุนค่าไฟฟ้ าของประเทศเวียดนาม
• งบปี 2561 ต้นทุนค่าไฟฟ้าทีซ่ ้อื จากบริษทั ย่อยของ EVN คงที่ เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ที่ 1,061
ล้านบาท สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมใน
•

ประเทศเวียดนาม
งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 ต้นทุนค่าไฟฟ้าทีซ่ อ้ื จากบริษทั ย่อยของ EVN เพิม่ ขึน้ +6.5% YoY
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลกู ค้าอุตสาหกรรมในประเทศ
เวียดนาม

ต้นทุนการดาเนิ นงานและการบารุงรักษา
•

•

งบปี 2561 ต้นทุนการดาเนินงานและการบารุงรักษาเพิม่ ขึน้ +20.8% จากปี ก่อนหน้า เป็ น 2,127
ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนการดาเนินงานและการบารุงรักษาของ
โครงการทีเ่ ปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561 ดังกล่าวข้างต้น
งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 ต้นทุนการดาเนินงานและการบารุงรักษาเพิม่ ขึน้ +38.6% YoY จาก
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ

ต้นทุนอื่นของการขายและการให้บริ การ
• งบปี 2561 ต้นทุนอื่นของการขายและการให้บริการเพิม่ ขึน้ +0.2% จากปี ก่อนหน้า จาก 1,193
ล้านบาท เป็ น 1,195 ล้านบาท สาหรับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนอื่น
(อาทิ น้า, ไฟฟ้าสารอง) จากการเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าในปี 2561
• งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 ต้นทุนอืน่ ของการขายและการให้บริการลดลง -7.0% YoY โดยมีสาเหตุ
หลัก มาจากการบัน ทึก ต้น ทุ น จากการก่ อ สร้า งตามความคืบ หน้ า การก่ อ สร้า งของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ า Nam Che 1 ทีล่ ดลงจากช่วง 6 เดือนแรกปี 2561 เนื่องจากได้เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในวันที่ 1 มิ.ย. 62
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
•

•

งบปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิม่ ขึน้ +15.8% จากปี กอ่ นหน้า จาก 1,104 ล้านบาท
เป็ น 1,278 ล้านบาท สาหรับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ ปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ดงั กล่าวข้างต้น
งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิม่ ขึน้ +30.2% YoY โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ดงั กล่าวข้างต้น

รายได้อื่นๆ
•

•

งบปี 2561 รายได้อ่นื ๆ เพิม่ ขึน้ จาก 187 ล้านบาท เป็ น 460 ล้านบาทในปี 2561 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากกาไรจากการซื้อกิจการ (BGYSP) 276 ล้านบาท ซึง่ จะถูกตัดจาหน่ ายปี ละ 12 ล้าน
บาท ตลอดระยะเวลาของสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 รายได้อ่นื ๆ เท่ากับ 117 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เปลีย่ นแปลงของดอกเบีย้ รับ

ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วมและการร่วมค้า
งบปี 2561 ส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั ร่วมและการร่วมค้าลดลง -28.9% จากปี ก่อนหน้า จาก 256
ล้านบาท สาหรับปี 2560 เป็ น 182 ล้านบาท สาหรับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1) การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการลงบัญชีสาหรับส่วนแบ่งรายได้ของโครงการ BGYSP จากวิธีส่วนได้เสีย
(Equity Method) มาเป็ น การรวมงบการเงิน (Consolidation Method) หลังจากถือหุ้นเพิม่ จาก
49% เป็ น 100% ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 และ 2) ส่วนแบ่งกาไรที่ลดลงจากบริษทั ร่วม
ABPIF
• งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 ส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั ร่วมและการร่วมค้าลดลง -51.0% YoY โดยมี
สาเหตุหลักมาจาก 1) การเปลี่ย นแปลงวิธีการลงบัญชีส าหรับ ส่ว นแบ่ งรายได้ข องโครงการ
BGYSP จากวิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย (Equity Method) มาเป็ นการรวมงบการเงิน (Consolidation
Method) หลังจากถือหุน้ เพิม่ จาก 49% เป็ น 100% ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 2) ส่วนแบ่งกาไร
ทีล่ ดลงจากบริษทั ร่วม ABPIF และ 3) ส่วนแบ่งกาไรทีล่ ดลงจากบริษทั ร่วม BGSENA เนื่องจากมี
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการ Refinance จานวน 9 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2562
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
•

•
•

งบปี 2561 บริษทั บันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น 6 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
บันทึกบัญชีขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดขึน้ จริงจากเจ้าหนี้การค้า
งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 บริษทั บันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น 15 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
หลั ก มาจากการบั น ทึ ก ขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ ไ ม่ เ กิ ด ขึ้น จริ ง จากสิ น ทรั พ ย์ อ่ื น
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ตารางที่ 8 ต้นทุนทางการเงิ น และรายได้/ค่าใช้จ่าย ภาษี เงิ นได้
งบ 6 เดือนแรก

งบปี
2560
ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ จ่ายแก่ ABPIF
กาหนดชาระเกินกว่าหนึ่งปี
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั
ไม่เกิดขึน้
ต้นทุนทางการเงินอื่น
รวมต้นทุนทางการเงิ น
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษี เงิ นได้

%
เปลี่ยนแปลง
YoY

2561
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

%
เปลี่ยนแปลง
YoY

2562
ล้านบาท

ไตรมาส
2/2561
ล้านบาท

งบไตรมาส
ไตรมาส
2/2562
ล้านบาท

ไตรมาส
1/2562
ล้านบาท

%
เปลี่ยนแปลง
YoY

%
เปลี่ยนแปลง
QoQ

2,291
546

2,424
343

5.8%
(37.2%)

1,119
135
0

1,325
104
27

18.4%
(23.0%)
n/a

587
68
0

652
56
0

673
49
27

14.7%
(27.9%)
n/a

3.2%
(12.5%)
n/a

(1,113)

81

n/a

247

(446)

n/a

713

(170)

(277)

n/a

62.9%

328
2,053

79
2,928

(75.9%)
42.6%

(27)
1,474

61
1,071

n/a
(27.3%)

(39)
1,329

16
554

45
517

n/a
(61.1%)

181.3%
(6.7%)

230

225

(2.2%)

137

109

(20.4%)

50

41

68

36.0%

65.9%

5

(47)

n/a

(77)

2

n/a

(28)

8

(6)

(78.6%)

n/a

235

177

(24.7%)

60

111

85.0%

22

49

62

181.8%

26.5%
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ต้นทุนทางการเงิ น
•

งบปี 2561 ต้นทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ +42.6% จากปี ก่อนหน้า จาก 2,053 ล้านบาท เป็ น 2,928
ล้านบาท สาหรับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
- ดอกเบี้ยจ่ายจากการกูย้ มื เพิม่ ขึน้ +5.8% จากปี ก่อนหน้า จาก 2,291 ล้านบาท เป็ น 2,424
ล้านบาท สาหรับปี 2561 มีสาเหตุมาจากการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายหลังการเปิ ดดาเนินการเชิง
พาณิชย์ของโครงการ ABPR3, ABPR4 และ ABPR5 ในปี 2561;
- ดอกเบีย้ จ่ายแก่ ABPIF ลดลง -37.2% จากปี กอ่ นหน้า จาก 546 ล้านบาท เป็ น 343 ล้านบาท
สาหรับปี 2561 เนื่องจากเป็ นไปตามสัญญาโอนผลประโยชน์ ฯ ทัง้ นี้ผลประกอบการของ
ABP1 และ ABP2 ยังอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ;
- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากกิจกรรมจัดหาเงินกูย้ มื โดยในปี 2560
บริษทั มีกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง โดยมีสาเหตุมาจากการแข็งค่าขึน้ 8.8%
ของสกุลเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี 2560 แต่ในปี 2561 บริษทั มีผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง 81 ล้านบาท จากการทีเ่ งินบาทอ่อนค่าขึน้ 0.7%

•

งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 ต้นทุนทางการเงินลดลง -27.3% YoY จาก 1,474 ล้านบาท เป็ น
1,071 ล้านบาท ซึง่ โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้
- ดอกเบี้ยจ่ายแก่ ABPIF: ลดลง -23.0% YoY เท่ากับ 104 ล้านบาท เนื่องจากเป็ นไปตาม
สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ทัง้ นี้ผลประกอบการของ ABP1 และ ABP2 ยังอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ;
- ผลขาดทุน(กาไร)จากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากกิจกรรมจัดหาเงินกูย้ มื : เท่ากับ
กาไร 446 ล้านบาท เนื่องจากการที่สกุลเงินบาทแข็งค่า ขึ้นเมื่อเทีย บกับดอลลาร์สหรัฐ
ในขณะทีบ่ นั ทึกผลขาดทุน 247 ล้านบาท ใน 6 เดือนแรก ปี 2561 จากการทีส่ กุลเงินบาท
อ่อนตัวลง

ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
•

•

งบปี 2561 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง -24.7% จากปี กอ่ นหน้า จาก 235 ล้านบาท เป็ น 177 ล้าน
บาท สาหรับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบันทึกรายได้จากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและ
การลดลงของกาไรก่อนภาษีเงินได้
งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 111 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ +85.0% YoY โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิม่ ขึน้
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ตารางที่ 9 กาไรสุทธิ จากการดาเนิ นงาน
งบ 6 เดือนแรก

งบปี

กาไรสาหรับงวด
บวก (กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
บวก (กาไร) ขาดทุนจากการซื้อกิจการ
(BGYSP)
บวก (รายได้) รายจ่ายอื่นทีไ่ ม่เกิดขึน้ เป็น
ประจา
กาไรสุทธิ จากการดาเนิ นงาน
ลบ ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจ
ควบคุม
กาไรสุทธิ จากการดาเนิ นงาน – ส่วนที่
เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กาไรสุทธิ จากการดาเนิ นงานต่อหุ้น
(บาทต่อหุ้น)
จานวนหุ้นที่ใช้ในการคานวณ (ล้าน
หุ้น)

2560
ล้านบาท
3,594

%
2561
เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
YoY
2,976
(17.2%)

(1,049)

46

n/a

0

(276)

n/a

373

281

2,918

2561
ล้านบาท
1,519

%
2562
เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
YoY
1,874
23.4%

ไตรมาส
2/2561
ล้านบาท
316

ไตรมาส
1/2562
ล้านบาท
835

งบไตรมาส
ไตรมาส
%
%
2/2562
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
YoY
QoQ
1,038
228.5%
24.3%

217

(425)

n/a

616

(180)

(245)

n/a

n/a

(24.7%)

166

124

(25.3%)

139

31

92

(33.8%)

196.8%

3,027

3.7%

1,901

1,573

(17.3%)

1,071

687

886

(17.3%)

29.0%

1,191

1,184

(0.6%)

702

573

(18.4%)

383

244

329

(14.1%)

34.8%

1,727

1,842

6.7%

1,200

1,000

(16.7%)

688

443

557

(19.0%)

25.7%

0.66

0.71

6.7%

0.46

0.38

(16.7%)

0.26

0.17

0.21

(19.0%)

25.7%

2,607

2,607

2,607

2,607

2,607

2,607

2,607
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กาไรสุทธิ ปรับปรุง
•

งบปี 2561 กาไรสุทธิจากการดาเนินงานเพิม่ ขึน้ +3.7% (ส่วนทีเ่ ป็ นของเจ้าของ +6.7%) จากปี
ก่อน เป็ น 3,027 ล้านบาท (ส่วนทีเ่ ป็ นของเจ้าของ 1,842 ล้านบาท) โดยกาไรสุทธิจากการ
ดาเนินงานสาหรับปี 2561 มีการปรับปรุงรายการหลังกาไรสุทธิดงั นี้
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ ยงั ไม่เกิ ดขึน้ จริ ง จานวน 46 ล้านบาท;
- กาไรจากการซื้อกิ จการรวมธุรกิ จ จานวน 276 ล้านบาท; และ
- รายจ่ายอื่นที่ ไม่เกิ ดขึ้นเป็ นประจา จานวน 281 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายใน
การออกหุน้ กูข้ องโครงการโรงไฟฟ้า BIP1 และ BIP2 และหุน้ กูก้ รีนบอนด์และค่าธรรมเนียม
ในการนาเงินไปชาระคืนหนี้เงินกูจ้ านวน 170 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายสาหรับพนักงานของบริษทั
เพื่อให้ทางานอยู่ร่ว มกับ องค์กรที่จดั สรรให้ในช่ว ง IPO จ านวน 63 ล้านบาท และการตัด
จาหน่ายวัสดุสารองคลัง จานวน 50 ล้านบาท

•

งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 กาไรสุทธิจากการดาเนินงานเท่ากับ 1,573 ล้านบาท (ลดลง -17.3%
YoY) โดยเป็ นส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่เท่ากับ 1,000 ล้านบาท (ลดลง -16.7% YoY) โดยมีการ
ปรับปรุงรายการหลังกาไรสุทธิดงั นี้
- กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ ยงั ไม่เกิ ดขึน้ จริ ง จานวน 425 ล้านบาท จากหนี้สนิ สุทธิทเ่ี ป็ น
สกุลดอลล่าร์สหรัฐ ขณะทีส่ กุลเงินบาทแข็งค่าเมือ่ เทียบกับดอลล่าร์สหรัฐ;
- รายจ่ายอื่นที่ ไม่เกิ ดขึ้นเป็ นประจา จานวน 124 ล้านบาท จากการตัง้ สารองเพิม่ เติมของ
ค่าชดเชยสาหรับพนักงานเกษียณอายุจานวน 51 ล้านบาท การตัดจาหน่ ายวัสดุสารองคลัง
จานวน 35 ล้านบาท ค่าใช้ให้พนักงานที่จดั สรรให้ช่วง IPO จานวน 29 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายในการ Refinance ของโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์จานวน 9 ล้านบาท
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14.3

การวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ น

เงินสด, รายการเทียบเท่าเงินสด และเงิน
ลงทุนชัวคราว
่
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้
รวมหนี้สนิ
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ - บริษทั ใหญ่
อัตราส่วนหนี้ สินสุทธิ ต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น (เท่า)

31 ธ.ค. 60
ล้านบาท
18,556

31 ธ.ค. 61
ล้านบาท
14,644

เปลี่ยนแปลง
%
(21%)

30 มิ .ย. 62
ล้านบาท
14,788

เปลี่ยนแปลง
%
1.0%

89,241
53,856
63,497
25,744
18,653
1.4

100,636
58,173
72,897
27,739
19,253
1.5

13%
8%
15%
8%
3%

113,801
60,053
85,218
28,583
19,607
1.6

13.1%
3.2%
16.9%
3.0%
1.8%

สิ นทรัพย์
•

•

งบปี 2561 สินทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ 11,395 ล้านบาทหรือ +12.8% จาก 89,241 ล้านบาท เป็ น
100,636 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดทีส่ าคัญดังนี้
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื สุทธิเพิม่ ขึน้ 1,452 ล้านบาท หรือ +31.1% มีสาเหตุหลักมาจาก
รายได้ของโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ABPR3, ABPR4 และ ABPR5 ทีเ่ ปิ ดดาเนินการเชิง
พาณิชย์ดงั ทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น
- ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ เพิม่ ขึน้ 10,880 ล้านบาท รือ +21.1% มีสาเหตุหลักมาจาก
การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า ABPR3 ABPR4 และ ABPR5
- สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ เพิม่ ขึน้ 2,911 ล้านบาท หรือ +40.4% มีสาเหตุหลักมาจากการ
รวมธุรกิจ (BGYSP) การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าในประเทศ สปป.ลาว
- สินทรัพย์ไม่หมุน เวียนอื่นลดลง 380 ล้า นบาท หรือ -8.0% มีสาเหตุหลักมาจากการ
เปลีย่ นแปลงสถานะจากเงินลงทุนในการร่วมค้าไปเป็ นบริษทั ย่อย (BGYSP) และเงินมัดจาค่า
ซือ้ ทีด่ นิ ทีล่ ดลงจากการซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ เตรียมทาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 สินทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ +13.1% เป็ น 113,801 ล้านบาท ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายโครงการลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ
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หนี้ สินรวม
•

งบปี 2561 หนี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้ 9,400 ล้านบาทหรือ +14.8% เป็ น 72,897 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดทีส่ าคัญดังนี้
- หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยเพิม่ ขึน้ 4,312 ล้านบาท หรือ +8.0% เป็ น 58,168 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการกูย้ มื เงินสาหรับพัฒนาโครงการทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการก่อสร้าง
- เงินกูย้ มื จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (ABPIF) ลดลง 527 ล้านบาท หรือ -12.9% มีสาเหตุหลัก
มาจากการหักหนี้สนิ ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์ ระหว่าง ABP1 ABP2 และ
ABPIF
- หนี้สนิ หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ 1,449 ล้านบาท หรือ +30.7% มีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้
ของเจ้าหนี้ค่าก๊าซธรรมชาติทม่ี กี าหนดเวลาการชาระในช่วงต้นเดือนมกราคม 2561 จานวน
486 ล้านบาท
- หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ 4,161 ล้านบาท หรือ +509.3% มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่าย
ค่าก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทป่ี ระเทศเวียดนาม ซึง่ มีกาหนดระยะเวลา
การชาระเงิน 1 ปี หลังจากการเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์

•

งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยเพิม่ ขึน้ +3.2% เป็ น 60,053 ล้านบาท ณ วันที่
30 มิถุนายน 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกูย้ มื เงินระยะสัน้ สาหรับซือ้ โครงการ SPP1

ส่วนของเจ้าของ
•

งบปี 2561 ส่วนของเจ้าของรวมเพิม่ ขึน้ 1,995 ล้านบาทหรือ +7.7% เป็ น 27,739 ล้านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดทีส่ าคัญดังนี้
- ส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่เพิม่ ขึน้ 600 ล้านบาท หรือ +3.2% มีสาเหตุหลักมาจาก
กาไรสะสมทีเ่ พิม่ ขึน้ ของบริษทั ย่อย
- ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมเพิม่ ขึน้ 1,395 ล้านบาท หรือ +19.7% มีสาเหตุหลักมาจาก
กาไรสะสมทีเ่ พิม่ ขึน้ จากโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ ปิ ดดาเนินการแล้วและการเพิม่ ทุนของผูถ้ อื หุน้
อืน่ ในบริษทั ย่อยของบริษทั

•

งบ 6 เดือนแรก ปี 2562 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ +3.0% เป็ น 28,583 ล้านบาท ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของกาไรสะสมจากผลประกอบการในช่วงที่
ผ่านมา

ส่วนที่ 3.4 (14) การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝา่ ยจัดการ หน้า 23

ส่วนที่ 4
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 4
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้
บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") มีชื่อภาษาอังกฤษว่า B.Grimm Power Public Company Limited
สานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ที่ อาคาร ดร. เกฮาร์ ด ลิงค์ เลขที่ 5 ถนนกรุ งเทพกรี ฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
10240 โทรศัพท์ 0-2710-3400 โทรสาร 0-2379-4245 มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ จานวน 1 (หนึง่ ) ชุด ซึ่งมี
มูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 8,000,000,000 (แปดพันล้ าน) บาท ออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป (ผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรื อ ผู้ลงทุนทัว่ ไป) โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายดังกล่าว มีลกั ษณะสาคัญตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
1.

รายละเอียดของหุ้นกู้ท่ เี สนอขาย สรุ ปสาระสาคัญของข้ อกาหนดสิทธิ และสัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

คาและข้ อความที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 4 นี ้ให้ มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ ให้ คานิยามหรื อคาจากัดความไว้ ในร่ างข้ อกาหนดว่าด้ วย
สิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สาหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครัง้ นี ้ตามเอกสารแนบ 1 ("ข้ อกาหนดสิทธิ") เว้ นแต่จะได้
กาหนดไว้ เป็ นการเฉพาะในส่วนนี ้
1.1

ลักษณะสาคัญของหุ้นกู้ท่ เี สนอขาย

ผู้ออกหุ้นกู้

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้

"หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริ ษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้
มี สิท ธิ ไถ่ ถ อนหุ้น กู้ ก่ อ นก าหนด และมี สิท ธิ เ ลื่อ นช าระดอกเบี ย้ โดยไม่ มี
เงื่อนไขใด ๆ ของบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562"

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน ชาระคืนเงินต้ นเพียงครัง้ เดียวเมื่อเลิก
บริ ษัท หรื อเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ เลื่อน
การชาระดอกเบี ้ยพร้ อมกับสะสมดอกเบี ้ยจ่ายไปชาระในวันใด ๆ ก็ได้ ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จากัดระยะเวลาและจานวนครัง้ ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้
แต่เพียงผู้เดียว โดยเป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด

จานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ไม่เกิน 8,000,000 (แปดล้ าน) หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ไม่เกิน 8,000,000,000 (แปดพันล้ าน) บาท

มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ

1,000 (หนึง่ พัน) บาท

ราคาเสนอขายหน่วยละ

1,000 (หนึง่ พัน) บาท

อายุห้ นุ กู้

ไม่มีกาหนดระยะเวลา (Perpetual)

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 1

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

วันออกหุ้นกู้

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริ ษัทหรื อเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้ สิทธิ ไถ่ถอนก่อนกาหนดตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ

สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้ที่เสนอขายในครัง้ นี ้เป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของผู้ออกหุ้นกู้ และ
มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย โดยการด้ อยสิทธิ ของผู้ถือหุ้นกู้
ดังกล่าวตามหุ้นกู้นีจ้ ะด้ อยกว่าสิทธิ ของเจ้ าหนีส้ ามัญเฉพาะในเรื่ องการรั บ
ชาระหนี ้ตามหุ้นกู้เมื่อเกิดกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)

(2)
อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ถกู พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย
คาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย หรื อถูกศาล
พิพากษาให้ ล้มละลายตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย หรื อ
มีการชาระบัญชีเพื่อการเลิกบริ ษัทของผู้ออกหุ้นกู้

(1)

หุ้นกู้มีอตั ราดอกเบี ้ยสาหรับปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 5 ร้ อยละ 5.00 (ห้ าจุดศูนย์
ศูนย์) ต่อปี

(2)

อัต ราดอกเบี ย้ ปี ที่ 6 ถึ ง ปี ที่ 25 เท่ า กั บ ผลรวมของ (ก) อั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread
และ (ค) อัตราร้ อยละ 0.25 (ศูนย์จดุ สองห้ า) ต่อปี

(3)

อัต ราดอกเบีย้ ปี ที่ 26 ถึง ปี ที่ 50 เท่า กับ ผลรวมของ (ก) อัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread
และ (ค) อัตราร้ อยละ 1.00 (หนึง่ จุดศูนย์ศนู ย์) ต่อปี

(4)

อั ต ราดอกเบี ย้ ตั ง้ แต่ ปี ที่ 51 เท่ า กั บ ผลรวมของ (ก) อั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread
และ (ค) อัตราร้ อยละ 2.00 (สองจุดศูนย์ศนู ย์) ต่อปี

โดยที่ Initial Credit Spread หมายถึง ส่วนต่างของอัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ
5.00 (ห้ าจุดศูนย์ศนู ย์) กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 (ห้ า) ปี
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ร้อยละ 1.39 (หนึง่ จึดสามเก้ า) ซึง่ เท่ากับ
ร้ อยละ 3.61 (สามจุดหกหนึง่ ) ต่อปี และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
อายุ 5 ปี หมายถึง Yield Interpolation ของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลที่มีอายุ 5 (ห้ า) ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของ 2 (สอง) วันทาการก่อนวัน
ปรับอัตราดอกเบี ้ยใด ๆ ซึ่งจัดทาโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (Thai
Bond Market Association) หากภายหลังสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 2
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วันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้

การเลือ่ นการชาระดอกเบี ้ย

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

มิ ไ ด้ จัด ท าอัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต รรั ฐ บาลดัง กล่า ว ให้ ใ ช้ เส้ น อัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลที่ จัด ทาโดยธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อ
หน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ซึง่ หากหน่วยงานดังกล่าวไม่ได้ จดั ทา
หรื อไม่สามารถนามาใช้ อ้างอิงได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ ให้ ใช้ อตั ราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลตามที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้กาหนดทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะทาการปรับ
อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ทกุ ๆ 5 (ห้ า) ปี โดยนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ จะเป็ น
ผู้ ค านวณการปรั บ อั ต ราดอกเบี ย้ หุ้ นกู้ ดั ง กล่ า วโดยอ้ างอิ ง จากอั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 (ห้ า) ปี ใน 2 (สอง) วันทาการ ก่อนวัน
เริ่ มต้ นของงวดการปรับดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ อง และแจ้ งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทราบ
โดยวิธีการตามที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร
ผู้อ อกหุ้น กู้ต กลงช าระดอกเบี ย้ ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น กู้บนจ านวนเงิ นต้ น คงค้ า ง
ทังหมดของหุ
้
้ นกู้ตงแต่
ั ้ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ โดย
ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ทกุ ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 22 พฤษภาคม
และวันที่ 22 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะ
ทาการชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้งวดแรกในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และ
จะทาการชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ ายในวันครบกาหนดชาระเงินต้ นหุ้นกู้
ตามข้ อ 8.3 ของข้ อ ก าหนดสิท ธิ ทัง้ นี ้ เว้ น แต่ผ้ ูอ อกหุ้น กู้เ ลื่อ นการช าระ
ดอกเบี ้ยตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 7.4 ของข้ อกาหนดสิทธิ
(ก)

ภายใต้ ข้อ 7.5 ของข้ อกาหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิและดุลยพินิจ
แต่เพียงผู้เดียวที่จะเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ในวัน
ชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือบอกกล่าวการ
เลื่อนการชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 5 (ห้ า)
วันทาการก่อนวันชาระดอกเบี ย้ หุ้นกู้ ที่เกี่ ยวข้ อง และให้ เรี ย ก
จานวนดอกเบีย้ ที่เลื่อนการชาระดอกเบีย้ นัน้ ว่า "ดอกเบีย้ ค้ าง
ชาระ" โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ และดุ ลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะ
เลื่อนการชาระดอกเบี ้ยค้ างชาระออกไปอีก โดยการส่งหนังสือ
บอกกล่า วตามรายละเอีย ดที่ร ะบุไว้ ใ นข้ อนี ้ ทัง้ นี ้ ผู้ออกหุ้น กู้
สามารถเลื่อ นการช าระดอกเบี ย้ และดอกเบี ย้ ค้ า งชาระได้ โดย
ไม่จากัดจานวนครัง้

(ข)

ผู้ออกหุ้นกู้จะสะสมดอกเบี ้ยที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ไม่ได้ ชาระและดอกเบี ้ย
ค้ างชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ แต่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิได้ รับดอกเบี ้ยหรื อ
ผลตอบแทนอื่นใดในดอกเบี ้ยที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ได้ ชาระและดอกเบี ้ย
ค้ างชาระสะสมดังกล่าว
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ข้ อห้ ามปฏิบตั ิของผู้ออกหุ้นกู้ระหว่างการ
เลือ่ นการชาระดอกเบี ้ย

(ค)

การเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยตามข้ อ 7.4 ของข้ อกาหนดสิทธิไม่ให้
ถือเป็ นเหตุผิดนัดตามข้ อ 10 ของข้ อกาหนดสิทธิ

(ง)

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะชาระดอกเบี ้ยค้ างชาระ (ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อ
บางส่วน) ไม่ว่าในเวลาใด ๆ (โดยไม่จากัดว่าจะต้ องเป็ นวันชาระ
ดอกเบี ้ยหุ้นกู้) โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สบิ ห้ า) วันทาการแต่ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันทาการ
โดยหนังสือบอกกล่าวนันจะต้
้ องระบุจานวนของดอกเบี ้ยค้ างชาระ
ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ประสงค์จะชาระและวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ค้างชาระ
ดังกล่าว

ตราบเท่าที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีการเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยหรื อดอกเบี ้ยค้ างชาระ
ตามข้ อ 7.4 ของข้ อกาหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องไม่กระทาการดังต่อไปนี ้
(ก)

ประกาศหรื อจ่ายเงินปั นผล

(ข)

ชาระดอกเบี ้ยหรื อแจกจ่ายทรัพย์สินใด ๆ แก่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ของ
ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นกู้ หรื อผู้ถือหลักทรัพย์
ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายด้ อยกว่าหุ้นกู้ และ

(ค)

ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื ้อ หรื อ ซื ้อคืนซึง่ หลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มี
สถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นกู้ หรื อหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้
ที่มีสถานะทางกฎหมายด้ อยกว่าหุ้นกู้โดยมีคา่ ตอบแทน

ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ฝ่าฝื นข้ อกาหนดในข้ อ 7.5 ของข้ อกาหนดสิทธิ ให้ ถือว่า
ดอกเบี ้ยค้ างชาระถึงกาหนดชาระทันทีในวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้กระทาการฝ่ าฝื น
ดัง กล่า ว และผู้อ อกหุ้น กู้ ไม่ส ามารถเลื่ อ นการช าระดอกเบี ย้ ค้ า งช าระ
ดังกล่าวนันออกไปได้
้
อีก
การคานวณและชาระดอกเบี ้ย

จานวนดอกเบี ้ยที่จะต้ องชาระตามหุ้นกู้สาหรับงวดดอกเบี ้ยใด ๆ จะคานวณ
โดยนา (ก) ผลคูณของจานวนเงินต้ นของหุ้นกู้ในแต่ละหน่วย ณ วันแรกของ
งวดดอกเบี ้ยนันกั
้ บอัตราดอกเบี ้ยที่มีผลใช้ บงั คับสาหรับงวดนันไปคู
้
ณกับ
(ข) จานวนวันสาหรับงวดดอกเบี ้ยนันหารด้
้
วย 365 (สามร้ อยหกสิบห้ า) โดย
จานวนดอกเบี ้ยจะกาหนดทศนิยมไม่เกิน 6 (หก) ตาแหน่ง (ถ้ าตาแหน่งที่ 7
(เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 5 (ห้ า) ให้ ทาการปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 6
(หก) ขึ ้นหนึง่ ตาแหน่ง)

วิธีการชาระเงินต้ น

(ก) กรณีทวั่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินต้ นตามหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ผ่านทาง
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นายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนาม
ของผู้ถือ หุ้น กู้ ลงวัน ที่ต รงกับวัน ท าการที่ ต้อ งช าระเงิ น โดยให้
นายทะเบียนหุ้นกู้จดั ส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรื อ ไปรษณี ย์ อ ากาศ (Air Mail) (ในกรณี ที่ ส่งถึ งผู้ถื อหุ้นกู้ใน
ต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (2) การ
โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่
ผู้ ถื อ หุ้ นกู้ ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื อ้ หุ้ นกู้ หรื อ ที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นกู้ ได้ แจ้ งให้
นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบ
ห้ า) วันทาการก่อนวันชาระเงินนัน้ ๆ หรื อ (3) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกัน
ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนาใบหุ้นกู้
ของตนมาเวนคืนให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อรับชาระคืนเงินต้ น เว้ นแต่
กรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ ดุลยพินิจ
เรี ยกให้ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้รายใด ๆ นาใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้ ซึ่งในกรณีดงั กล่าว
ผู้ออกหุ้นกู้ไม่จาต้ องชาระเงินจนกว่าจะได้ รับใบหุ้นกู้แล้ ว
(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ชาระเงินต้ นตามหุ้นกู้ผา่ นทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้ แก่บคุ คลที่ศนู ย์รับฝาก
หลักทรัพย์มีหนังสือแจ้ งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็ น
ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จานวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ในชื่อ
ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะ
ในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงิน โดยให้
นายทะเบียนหุ้นกู้จดั ส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อ
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ)
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้ รับแจ้ งจาก
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ใน
ประเทศไทย ตามรายละเอียดทีผ่ ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้หรื อที่
ผู้ถื อ หุ้ นกู้ ได้ แจ้ งให้ น ายทะเบี ย นหุ้ นกู้ ทราบเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการก่อนวันชาระเงินนัน้ ๆ หรื อ
(3) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้
เว้ นแต่กรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชาระเงินจนกว่าจะได้ รับใบหุ้นกู้
หรื อใบรั บเพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ แล้ วก็ได้ ใน
กรณีดงั กล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนาส่งใบหุ้นกู้หรื อใบรับ เพื่อใช้
แทนใบหุ้น กู้ก่ อ นวัน ถึ ง ก าหนดช าระเงิ น ก็ ได้ โดยผู้อ อกหุ้นกู้จ ะออก
หนังสือให้ ไว้ เป็ นหลักฐาน
วิธีการชาระดอกเบี ้ย หรื อ

(ก) กรณีทวั่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินตามข้ อ 8.2 ของข้ อกาหนดสิทธิ ให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นกู้ผา่ นทางนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่าย
ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 5

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

เงินจานวนอื่นใด (ถ้ ามี)

การชาระเงินในวันทาการ
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เฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงิน โดยให้
นายทะเบียนหุ้นกู้จดั ส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรื อ ไปรษณี ย์ อ ากาศ (Air Mail) (ในกรณี ที่ ส่งถึ งผู้ถื อหุ้นกู้ใน
ต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (2) การ
โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่
ผู้ถือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ หรื อที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียน
หุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการ
ก่อนวันชาระเงินนัน้ ๆ หรื อ (3) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออก
หุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนาใบหุ้นกู้ของตนมา
เวนคืนให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อรับชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย เว้ นแต่
กรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ ดุลยพินิจ
เรี ยกให้ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้รายใด ๆ นาใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้ ซึ่งในกรณีดงั กล่าว
ผู้ออกหุ้นกู้ไม่จาต้ องชาระเงินจนกว่าจะได้ รับใบหุ้นกู้แล้ ว
(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ชาระเงินตามข้ อ 8.2 ของข้ อกาหนดสิทธิ ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้
ให้ แก่บุคคลที่ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ มีหนังสือแจ้ งมายังผู้ออกหุ้นกู้และ
นายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จานวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนใน
สมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย (1) การออก
เช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทาการ
ที่ต้องชาระเงิน โดยจะให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จดั ส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึง
ผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้น กู้ตามที่ได้ รับแจ้ งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (2) การโอนเงินเข้ า
บัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้
แจ้ งไว้ ในใบจองซือ้ หุ้นกู้ห รื อที่ผ้ ูถื อหุ้นกู้ได้ แจ้ ง ให้ นายทะเบี ยนหุ้น กู้
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการ
ก่อนวันชาระเงินนัน้ ๆ หรื อ (3) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่าง
ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ เว้ นแต่กรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ไม่ชาระเงินจนกว่าจะได้ รับใบหุ้นกู้หรื อใบรับเพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้จาก
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ วก็ได้ ในกรณีดงั กล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
จะนาส่งใบหุ้นกู้หรื อใบรับ เพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกาหนดชาระเงิน
ก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ ไว้ เป็ นหลักฐาน
หากวันครบกาหนดชาระเงินตามหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทาการ ให้
เลือ่ นวันชาระเงินไปเป็ นวันทาการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชาระเงินเพิ่ม
ใด ๆ สาหรับการเลื่อนวันชาระเงินตามข้ อ 8.4 นี ้ เว้ นแต่ในกรณีการชาระ
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ดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย ซึ่งจะต้ องนาจานวนวันทังหมดที
้
่เลื่อนออกไปจนถึง
(แต่ไม่รวม) วันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ที่เลือ่ นออกไปมารวมคานวณดอกเบี ้ยด้ วย
การไถ่ถอนหุ้นกู้

หุ้นกู้นี ้เป็ นหุ้นกู้ประเภทด้ อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน ชาระคืนเงินต้ นเพียง
ครั ง้ เดียวโดยการไถ่ถอนเมื่อมีการชาระบัญชี เพื่อเลิกบริ ษัท (Perpetual)
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อ 9 ของข้ อกาหนดสิทธิเท่านัน้

สิทธิ ของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ แต่เพียงผู้เดียวในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด โดย
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ได้ เมื่อเกิดกรณีดงั ต่อไปนี ้ (ก) วันครบกาหนด 5 (ห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
ซึง่ คือวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 หรื อวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้แต่ละครัง้
ภายหลังจากวันดังกล่าว (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่หรื อจะไม่สามารถนาดอกเบี ้ยที่
ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้มาหักเป็ นค่าใช้ จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคานวณภาษี
เงินได้ นิติบคุ คลในประเทศไทยของผู้ออกหุ้นกู้ได้ ทงจ
ั ้ านวน ณ วันออกหุ้นกู้
หรื อภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย
ไทย (หรื อกฎหรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง) หน่วยงานทางการเมือง หรื อ
หน่วยงานที่มีอานาจในการจัดเก็บภาษี ที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีสาเหตุมาจากการ
เปลีย่ นแปลงในการตีความหรื อการบังคับใช้ กฎหมาย กฎ หรื อระเบียบ โดย
หน่วยงานที่มีอานาจในการออกกฎหมาย ศาล หน่วยงานรัฐ หรื อหน่วยงาน
กากับดูแลใด ๆ (ซึ่งรวมถึงการประกาศใช้ กฎหมาย หรื อการเผยแพร่ คาพิพากษา
หรื อคาตัดสินของหน่วยงานกากับดูแล) (ค) ได้ มีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการ
จัดอันดับของหุ้นกู้หรื อการตีความในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบัน
จัดอัน ดับความน่าเชื่ อถื อ ท าให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ ออกนีเ้ ป็ น
เครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้
หรื อไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของ
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ เลยไม่ว่าด้ วยเหตุผลใด ๆ หรื อ (ง) ได้ มีการเปลี่ยนแปลงใน
หลัก การทางบัญชี ที่ ผ้ ูอ อกหุ้นกู้ต้อ งปฏิ บัติ ตามหรื อการตี ความหลัก การ
บัญ ชี โ ดยหน่ ว ยงานที่ มี หน้ าที่ ก าหนดมาตรฐานรายงานทางการเงิ น เช่ น
สภาวิชาชีพบัญชี ทาให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้น
ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้หรื อไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้
เป็ นส่ว นของผู้ถื อ หุ้น ของผู้อ อกหุ้น กู้ ได้ เ ลยไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุผ ลใด ๆ ทัง้ นี ้
ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.1 ข้ อ 9.2 ข้ อ 9.3 หรื อข้ อ 9.4
ของข้ อกาหนดสิทธิ (แล้ วแต่กรณี)
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการเรี ยกให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทา ไม่มี
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
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การซื ้อคืนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ ในตลาดรองหรื อแหล่ง
อื่น ๆ ได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ที่ราคาหรื อเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้
ทาคาเสนอซื ้อคืนหุ้นกู้เป็ นการทัว่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องทาคาเสนอซื ้อคืน
หุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้ องทาการซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่ง
ประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทกุ รายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

การยกเลิกหุ้นกู้

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทาการไถ่ถอนหรื อซื ้อคืนหุ้นกู้แล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องยกเลิก
หุ้นกู้ดงั กล่าว และจะนาหุ้นกู้ดงั กล่าวออกและเสนอขายต่อไปอีกมิได้ โดย
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อดาเนินการยกเลิกหุ้นกู้
ดังกล่าว

ความประสงค์ในการออกหลักทรัพย์เพื่อ
ทดแทนหุ้นกู้

ในการไถ่ถอนหรื อซือ้ คื นหุ้นกู้ที่ไม่ใช่การไถ่ถ อนหุ้นกู้ตามข้ อ 9.2 ข้ อ 9.3
และข้ อ 9.4 ของข้ อกาหนดสิทธิ ตราบเท่าที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ยังนับหุ้นกู้ให้ เป็ นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ผู้ออกหุ้นกู้มีความ
ประสงค์ที่จะ (แต่ไม่ถูกผูกพันให้ ต้องดาเนินการ) ชาระคืนเงินต้ นของหุ้นกู้
ด้ วยจานวนเงินที่ได้ จากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ที่สถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือนับให้ เป็ นเครดิตตราสารทุน (equity credit) (หรื ออันดับ
เครดิตตราสารที่คล้ ายคลึงกันที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้ เป็ น
ครัง้ เป็ นคราว) ที่เท่าเทียมกับหรื อดีกว่าเครดิตตราสารทุน (equity credit)
ของหุ้นกู้ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะไถ่ถอนหรื อซื ้อคืนได้ รับ ณ วันออกหุ้นกู้
ดังกล่าว (โดยจะต้ องคานึงถึงการเปลีย่ นแปลงในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับตราสาร
ที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนหรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องหรื อการเปลี่ยนแปลงในการ
ตีความกฎเกณฑ์ดงั กล่าวตังแต่
้ วนั ออกหุ้นกู้)

การซื ้อขายหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด
อายุของหุ้นกู้

ผู้ลงทุนสามารถซื ้อขายหุ้นกู้ได้ ที่ผ้ คู ้ าตราสารหนี ้ที่มีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์
อัน เป็ นตราสารแห่ งหนี ้ ซึ่ ง ส่ วนใหญ่ ได้ แก่ ธนาคารพาณิ ช ย์ แ ละบริ ษั ท
หลักทรัพย์

การขึ ้นทะเบียนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะนาหุ้นกู้ไปขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยภายใน
วันออกหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ในการอ้ างอิงราคา

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่ อถื อของหุ้นกู้จากสถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบตลอดอายุ
ของหุ้นกู้ โดยผลการจัดอันดับที่บริ ษัท ทริ สเรทติง้ จากัด เผยแพร่ เมื่อวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2562 หุ้นกู้ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB+"
แนวโน้ ม "Stable" อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับความน่าเชื่อถือนี ้มิได้ เป็ นการ
ให้ คาแนะนาให้ ซื ้อ ขาย หรื อถือครองหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่อย่างใด และการ
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จัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจมีการยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดอายุ
ของหุ้นกู้
การจัดอันดับของหุ้นกู้ใน
การนับเป็ นเครดิตตราสารทุน
(equity credit)

ณ วันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัดเป็ นผู้ทาการ
จัดอันดับของหุ้นกู้ในการนับเป็ นเครดิตตราสารทุน (equity credit) โดย
ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นเครดิตตราสารทุน (equity credit)
ได้ เท่ากับร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของมูลค่าของหุ้นกู้

ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) และ
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ออกหุ้นกู้ดงั ต่อไปนี ้
1. ผู้ออกหุ้นกู้มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และธนาคาร
กสิ กรไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นผู้จัดการการจัดจ าหน่ ายหุ้นกู้ ฉะนัน้
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) มี
สถานะเป็ นเจ้ าหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย
2. บริ ษัทหลักทรั พย์ ภัทร จากัด (มหาชน) ถื อหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้จานวน
ประมาณร้ อยละ 0.05 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ณ วันที่
27 กันยายน พ.ศ. 2562
ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุธ ยา จ ากัด (มหาชน) หรื อ ผู้ที่ ได้ รั บ แต่ง ตัง้ โดยชอบ
ให้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุธ ยา จ ากัด (มหาชน) หรื อ ผู้ที่ ได้ รั บ แต่ง ตัง้ โดยชอบ
ให้ ทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริ ษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด

สัญลักษณ์ ท่ กี าหนดในการจัดอันดับตราสารหนีร้ ะยะยาวของบริษัท ทริสเรทติง้ จากัด
บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด หรื อ ทริ ส ใช้ สญ
ั ลักษณ์ตวั อักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี ้ระยะกลางและ
ระยะยาวที่มีอายุตงแต่
ั ้ 1 (หนึง่ ) ปี ขึ ้นไป จานวน 9 (เก้ า) อันดับ โดยเริ่ มจาก AAA ซึง่ เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึง่ เป็ น
อันดับต่าสุด แต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี ้
AAA

อันดับเครดิตองค์กรหรื อตราสารหนี ้มีความเสี่ยงต่าที่สดุ ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย
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และคืนเงิ น ต้ นในเกณฑ์ สูง สุด และได้ รับผลกระทบน้ อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิ จ เศรษฐกิ จ และ
สิง่ แวดล้ อมอื่น ๆ
AA

องค์กรหรื อตราสารหนี ้มีความเสี่ยงต่ามาก ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ น
ในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้ รับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่น ๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA

A

องค์กรหรื อตราสารหนี ้มีความเสีย่ งในระดับต่า ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงิน
ต้ นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่น ๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า

BBB

องค์กรหรื อตราสารหนี ้มีความเสีย่ งในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและ
คืนเงินต้ นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่น ๆ
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี ้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า

BB

องค์กรหรื อตราสารหนี ้มีความเสีย่ งในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ น
ในเกณฑ์ต่ากว่าระดับปานกลาง และจะได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่น ๆ ซึง่ อาจส่งผลให้ ความสามารถในการชาระหนี ้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B

องค์กรหรื อตราสารหนี ้มีความเสีย่ งในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืน
เงินต้ นในเกณฑ์ต่า และอาจจะหมดความสามารถหรื อความตังใจในการช
้
าระหนี ้ได้ ตามการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ สิง่ แวดล้ อมอื่น ๆ

C

องค์กรหรื อตราสารหนี ้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี ้สูงที่สดุ ผู้ออกตราสารหนี ้ไม่มีความสามารถในการชาระ
ดอกเบี ย้ และคื นเงิ น ต้ นตามกาหนดอย่างชัดเจน โดยต้ องอาศัยเงื่ อนไขที่ เอื อ้ อ านวยทางธุ รกิ จ เศรษฐกิ จ และ
สิง่ แวดล้ อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชาระหนี ้ได้

SD

องค์กรที่ภาระหนี ้บางส่วนอยูใ่ นสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ แต่ยงั คงสามารถชาระหนี ้ให้ กบั ภาระหนี ้อื่น ๆ ต่อไปได้

D

องค์กรที่ภาระหนี ้ทังหมดหรื
้
อเกือบทังหมดอยู
้
ใ่ นสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารหนี ้ที่อยูใ่ นสภาวะผิดนัดชาระหนี ้

หมายเหตุ

อันดับเครดิตจาก AA ถึง B อาจมีเครื่ องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) ต่อท้ าย เพื่อจาแนกความแตกต่าง
ของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จดั โดยทริ สสะท้ อนความสามารถในการชาระหนี ้ของผู้ออกตราสารหนี ้โดยไม่รวม
ความเสีย่ งจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี ้ ทริ สยังกาหนด "แนวโน้ มอันดับเครดิต" (Rating Outlook) เพื่อสะท้ อนความเป็ นไปได้ ของ
การเปลี่ย นแปลงอัน ดับ เครดิต ของผู้อ อกตราสารหนี ใ้ นระยะปานกลางหรื อ ระยะยาว โดยทริ สจะ

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 10

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจใน
อนาคตของผู้ออกตราสารหนี ้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ้
ส่วนแนวโน้ มอันดับเครดิตของตราสารหนี ้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้ มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสาร
นัน้ ๆ หรื อองค์กรซึง่ รับภาระผูกพันในการชาระหนี ้ของตราสารนัน้ ๆ
ทังนี
้ ้ แนวโน้ มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็ น 4 (สี)่ ระดับ ได้ แก่
แนวโน้ ม Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ ้น
แนวโน้ ม Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลีย่ นแปลง
แนวโน้ ม Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
แนวโน้ ม Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ ้น ปรับลดลง หรื อไม่เปลีย่ นแปลง
ทริ สเรทติ ้งอาจประกาศ "เครดิตพินิจ" (CreditAlert) ซึ่งเป็ นขันตอนหนึ
้
่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่
ทริ สประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้ ว ในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์ สาคัญซึ่งทริ สพิจารณาแล้ วเห็นว่าอาจ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรื อการเงินขององค์กรที่ทริ สจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่า วยังไม่ชดั เจน หรื ออาจจะ
ยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างเงินทุนหรื อแผนงาน
ต่าง ๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ เพื่อเตือนให้ ผ้ ลู งทุน
ระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนีข้ ององค์กรนั น้ ๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้ วย เหตุผล
(Rationale) ที่แจ้ งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้ อมระบุ "เครดิตพินิจ" (CreditAlert Designation) ไว้
พร้ อมกับอันดับเครดิตปั จจุบนั โดยงดการระบุ "แนวโน้ มอันดับเครดิต" (Rating Outlook)
เครดิตพินิจ เป็ นการบอกทิศทางการเปลีย่ นแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึง่ มี 3 รูปแบบ คือ (1) Positive
(บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชดั เจน)
ในกรณีที่มีเหตุการณ์สาคัญซึง่ มีผลกระทบต่อองค์กร และมีข้อมูลเพียงพอที่จะปรับอันดับเครดิตเดิม หรื อ
เมื่อมีการออกตราสารหนี ้ใหม่หรื อยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริ สจะมีการประกาศ "เครดิตวาระ" (Credit
Update) โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิ่มขึ ้น" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม" (Affirmed)
หรื อ "ยกเลิก" (Cancelled)
ทีม่ า: บริ ษัท ทริ สเรทติ้ ง จากัด

1.2
สรุ ปสาระสาคัญของข้ อกาหนดสิทธิ
หน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้
ตราบเท่าที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ยังไม่ได้ ชาระเงิ นตามหุ้นกู้หรื อยังไม่มีการปลดเปลื ้อง
ภาระการชาระเงินตามหุ้นกู้ตามข้ อ 5.2 ของข้ อกาหนดสิทธิ
1.

ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการ
ผู้มีอานาจกระทาการหรื อผู้รับมอบอานาจ) ให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน
30 (สามสิบ) วัน นับแต่ได้ รับการร้ องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อ
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รับรองว่า

2.

(ก)

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ มีการตรวจสอบการดาเนินการของตนเองในรอบปี
บัญชีที่ผา่ นมาและการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิแล้ ว และ

(ข)

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ปฏิบัติตามหน้ าที่ของตนภายใต้ ข้อกาหนดสิทธิ
อย่า งถูก ต้ อ งครบถ้ วน และนับ จากวัน ออกหุ้น กู้ห รื อ วัน ออก
หนังสือรั บรองตามข้ อ 6.1(ข) ของข้ อ กาหนดสิท ธิ ฉบับ ล่าสุด
ก่อนหน้ านี ้ ไม่ได้ เกิดเหตุผิดนัด หรื อเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็ น
เหตุ ผิ ด นัด หรื อ การที่ ผ้ ู ออกหุ้ นกู้ มิ ไ ด้ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรื อการอนุญาโตตุลาการที่
ผู้ อ อกหุ้ นกู้ เป็ นจ าเลยหรื อ ผู้ ถู ก กล่ า วหาซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อความสามารถในการชาระ
เงิ น ภายใต้ ห้ ุน กู้ต ามข้ อก าหนดสิทธิ ยกเว้ น กรณีที่ได้ แ จ้ ง ให้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ ว (ถ้ ามี) หรื อในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุ
ผิด นัด หรื อ เหตุก ารณ์ที ่อ าจกลายเป็ นเหตุผิด นัด หรื อ หาก
ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดสิทธิ ประการใด
ให้ แจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ งที่เกิดขึ ้นดังกล่าว พร้ อมทัง้
สถานะของเหตุที่เกิดขึ ้นนันในหนั
้
งสือรับรองด้ วย

ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการ
ผู้มีอานาจกระทาการหรื อผู้รับมอบอานาจ) ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้และ
สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยโดยไม่ชกั ช้ าในกรณี ดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็ นเหตุให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้
ไม่สามารถชาระเงินตามหุ้นกู้ได้ ถูกต้ องครบถ้ วน (ยกเว้ นเป็ น
กรณี การเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยตามข้ อ 7.4 ของข้ อกาหนดสิทธิ )
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิได้

(ข)

กรณีเกิดความเสียหายขึ ้นกับทรัพย์สนิ ที่เป็ นสาระสาคัญในการ
ประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างร้ ายแรงต่อความสามารถในการชาระเงิ นภายใต้ ห้ ุนกู้ตาม
ข้ อก าหนดสิ ทธิ หรื อ กรณี ที่ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ หยุด ประกอบกิ จ การ
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ

(ค)

กรณีผ้ อู อกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริ คณห์สนธิ และ/หรื อ หนังสือรับรอง
ของผู้ออกหุ้นกู้
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(ง)

ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชาระหนี ้เป็ นการทัว่ ไปหรื อมีการเริ่ มเจรจา
กับ เจ้ าหนี ร้ ายใดรายหนึ่ง หรื อ หลายรายรวมกัน ของตนเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้ างหนี ้อันมีลกั ษณะเป็ นการผ่อนผัน
การปฏิบตั ิการชาระหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้

(จ)

ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรื อเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัด
ทัง้ นี ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งถึงการกระท าใด ๆ ที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ได้
ดาเนินการหรื อเสนอที่จะดาเนินการเพื่อแก้ ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวมา
พร้ อมกันด้ วย

(ฉ)

ผู้ออกหุ้นกู้ถกู ดาเนินคดีเป็ นจาเลยในศาลหรื อถูกกล่าวหาให้ เป็ น
ฝ่ ายรับผิดในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้ องวินิจฉัย ซึง่ อาจ
มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อความสามารถในการ
ชาระเงินภายใต้ ห้ นุ กู้ตามข้ อกาหนดสิทธิ

3.

หากมีกรณีที่จะต้ องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้
ผู้อ อกหุ้น กู้จ ะจัด หาบุค คลเพื่อ แต่ง ตัง้ ให้ เ ป็ นผู้แ ทนผู้ถื อหุ้น กู้ หรื อ
นายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้ วแต่กรณี ) โดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะ
สามารถกระทาได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที่
ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ดงั กล่าว

4.

ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ ในการประกอบธุรกิจให้
เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ และจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวม
ตลอดถึงกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และคาสัง่ ต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
และจะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้ตลอดอายุของหุ้นกู้

5.

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่ อถื อของหุ้นกู้ โดย
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. ตลอดอายุห้ นุ กู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี ้มิได้ จดั ขึ ้นเพื่อเป็ น
ข้ อแนะนาให้ ผ้ ลู งทุนทาการซื ้อ ขาย หรื อถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจ
มีการเพิกถอนหรื อเปลี่ยนแปลงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ดังกล่าว

6.

ผู้ออกหุ้นกู้จะนาหุ้นกู้ไปขอขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
และ/หรื อ ตลาดรองของหุ้นกู้อื่นใดที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เห็นควร และจะคงให้
หุ้นกู้เป็ นหลักทรัพย์ขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยหรื อ
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ตลาดรองของหุ้นกู้อื่นใดที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เห็นควรตลอดอายุห้ นุ กู้
7.

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องส่งเอกสารหรื อข้ อมูลดังต่อไปนี ้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ตามวิ ธี ก ารที่ ก าหนดไว้ ในข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ ห รื อ โดยทางไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในข้ อ 13.1 ของข้ อกาหนดสิทธิ
หรื อตามที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้ งการเปลีย่ นแปลงไว้ เป็ นหนังสือให้ แก่
ผู้ออกหุ้นกู้ ภายในกาหนดเวลาที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ ทังนี
้ ้ หากผู้ออกหุ้นกู้
ใช้ วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้ วให้ ถือว่า
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้ รับการยืนยันการส่งจาก
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะ
จัดให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เตรี ยมเอกสารที่ได้ รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้
สามารถตรวจสอบได้ ณ สานักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและ
เวลาทาการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
(ก)

คู่ ฉ บับ ข้ อก าหนดสิ ท ธิ โดยส่ ง ภายในวั น ออกหุ้ นกู้ เว้ นแต่
ข้ อตกลงหรื อ ข้ อก าหนดสิ ท ธิ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ให้ ส่ ง ภายใน
กาหนดเวลาที่ระบุไว้ ในข้ อ 14.2 ของข้ อกาหนดสิทธิ

(ข)

สาเนางบการเงินประจาปี ล่าสุดที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบและ
แสดงความเห็ น แล้ ว ที่ ส่ง ให้ ส านัก งาน ก.ล.ต. โดยจะส่ง ให้
ภายในวันเดี ยวกับที่ส่งให้ สานักงาน ก.ล.ต. และในกรณี ที่
งบการเงิ น ประจ าปี ดั ง กล่ า วมี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ให้ น าส่ ง
งบการเงินประจาปี ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้ วภายในวันเดียวกับที่สง่ ให้ สานักงาน ก.ล.ต. ด้ วย

(ค)

สาเนางบการเงิ นรายไตรมาสที่ ผ้ ูสอบบัญชี ได้ สอบทานและ
แสดงความเห็ น แล้ ว ที่ ส่ง ให้ ส านัก งาน ก.ล.ต. โดยจะส่ง ให้
ภายในวันเดียวกับที่สง่ ให้ สานักงาน ก.ล.ต.

(ง)

รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต.

ทังนี
้ ้ รายการตามข้ อ 6.7(2) และข้ อ 6.7(3) ของข้ อกาหนดสิทธิ หาก
ผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทางบการเงินรวม ก็ให้ นาส่งสาเนางบการเงินรวมด้ วย
อนึ่ง ในกรณีที่ผ้ ูออกหุ้นกู้เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และได้ รายงานข้ อมู ล ใดตามวรรคแรกต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
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ประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็ นการทัว่ ไปแล้ ว
ให้ ถือว่า ผู้ออกหุ้นกู้ได้ สง่ เอกสารหรื อข้ อมูลนันให้
้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ ว
ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อ
สาธารณชน
ในกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรื อรายงานใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้
จัดส่งให้ มีข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อมีข้อความคลุมเครื อหรื อไม่ชัดเจน
หรื อมีข้อมูลอื่นใดที่ผ้ แู ทนถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจาเป็ นให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้
จัดส่งเพิ่มเติมหรื อมีกรณีอื่นใดที่จ ะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบเป็ นหนังสือพร้ อมทัง้
แจ้ งเหตุผลในการขอข้ อ มูลหรื อการชี แ้ จงเพิ่ มเติ ม โดยผู้อ อกหุ้น กู้
จะต้ องส่งข้ อมูลหรื อชี ้แจงตามที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
เหตุผิดนัดและผลของเหตุผิดนัด

1.

ถ้ าเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัด ("เหตุผิดนัด")
ภายใต้ ห้ นุ กู้
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชาระเงินไม่ว่าเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยหรื อเงินจานวน
อื่นใดในวันถึงกาหนดชาระตามเงื่อนไขในข้ อกาหนดสิทธิ เว้ นแต่
ความล่าช้ าอันเกิดจากการส่งมอบเช็คหรื อการโอนเงินเข้ าบัญชี
เงิ นฝากของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งพิสจู น์ ได้ ว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ ชาระเงินต้ น
และ/หรื อ ดอกเบี ้ยภายในกาหนดชาระแล้ ว หรื อเกิดเหตุสดุ วิสยั
หรื อเหตุใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความล่าช้ า
ของการส่งไปรษณีย์ หรื อความผิดพลาดของระบบการชาระเงิ น
เป็ นต้ น และความล่าช้ าหรื อความผิดพลาดดังกล่าวยังคงมี อยู่
อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 5 (ห้ า) วันทาการนับจากวันถึง
กาหนดชาระนัน้
(ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีการชาระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษัท

2.

เมื่อเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึง่ และเหตุผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่
และหาก
(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรื อ
(ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สบิ ห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ทาการ
ไถ่ถอนทังหมด
้
หรื อ
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(ค) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 11. ของ
ข้ อกาหนดสิทธิ หรื อ
(ง) เกิดเหตุการณ์ตามข้ อ 10.1(ข) ของข้ อกาหนดสิทธิ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเรี ยกให้ ห้ นุ กู้ทงหมดถึ
ั้
งกาหนดชาระโดยพลันเป็ นจานวน
เท่ากับเงินต้ น รวมถึงดอกเบี ้ยที่ค้างชาระตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนด
สิทธิโดยการส่งคาบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผู้ออกหุ้นกู้เพื่อให้ ทา
การชาระเงินทังหมดดั
้
งกล่าวข้ างต้ นทันที โดยระบุเหตุผิดนัด ที่เกิดขึ ้น
นันด้
้ วย ทังนี
้ ้ ในเวลาใด ๆ หลังจากการที่จานวนเงิ นที่จะต้ องชาระ
ตามหุ้น กู้ถูกเรี ยกให้ ถึ งก าหนดช าระโดยพลัน ตามข้ อ 10.2 ของ
ข้ อกาหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องดาเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดี
เอากับผู้ออกหุ้นกู้เพื่อบังคับตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ โดยมิต้องส่งคาบอกกล่าว
ใด ๆ อีก ทังนี
้ ้ ตามที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร

อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

3.

ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้ องโดยตรงต่อผู้ออกหุ้นกู้ ก็ต่อเมื่อ
หลังจากระยะเวลา 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ มี
หนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้ อ 10.2 ของข้ อกาหนดสิทธิ แล้ วยัง
ไม่มีการชาระหนี ้ที่ค้างชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ และขณะที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ฟ้อง
คดีนนั ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยงั มิได้ ดาเนินการฟ้ องร้ องผู้ออกหุ้นกู้ในหนี ้ที่
ค้ างชาระ

4.

ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และโดยไม่คานึงถึง
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้จะมี
สิ ท ธิ ฟ้ องร้ องเพื่ อ ให้ ผ้ ู ออกหุ้ นกู้ ล้ ม ละลายตามกฎหมายว่ า ด้ วย
ล้ มละลาย หรื อเพื่อให้ มีการชาระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษัทของผู้ออกหุ้นกู้
เฉพาะในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้ อ 10.1(ก) ของข้ อกาหนดสิทธิเท่านัน้

1

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรั บผิดต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิ ด ขึ น้ เนื่ อ งจากการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องตน เว้ นแต่ บ รรดาความ
เสียหายซึง่ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้จากการที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าที่
หรื อละเว้ นการปฏิบัติหน้ า ที่ด้วยความจงใจหรื อโดยมิได้ ใช้ ความ
ระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้ จากบุคคลที่ประกอบการเป็ น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขดั หรื อแย้ งกับขอบเขตความรับผิด
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าวข้ างต้ น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบ
ต่อความสูญเสียหรื อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการกระทาที่
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กระทาลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
2

นอกเหนือจากบรรดาอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุ
ไว้ ใ นสัญ ญาแต่ง ตั ้งผู้ แ ทนผู้ ถือ หุ้ น กู้ แ ละหน้ า ที ่ต ามที ่ก ฎหมาย
กาหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี ้
(ก)

ดาเนินการต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ สัญญา
แต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง (ซึ่งรวมถึง
การฟ้ องร้ องบังคับคดี การเรี ยกร้ องค่าเสียหาย การบังคับ
หลักประกัน การบังคับชาระหนี ้ การขอรับชาระหนี ้ การออกเสียง
ในที่ประชุมเจ้ าหนี ้ และการดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง) ซึ่ง
ในกรณี ที่ ผ้ ู แทนผู้ ถื อ หุ้ นกู้ มี สิ ท ธิ ใ ช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของตนตาม
ข้ อกาหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ ดุลยพินิจได้ โดย
อิสระโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็ นหลัก

(ข)

ทาความตกลงกับผู้อ อกหุ้น กู้ในเรื่ องต่า ง ๆ ดังต่อไปนีโ้ ดย
ไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
(1)

การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงข้ อก าหนดสิ ท ธิ และ /หรื อ
สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึง่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรื อไม่ทาให้ สิทธิ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง

(2)

การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงข้ อก าหนดสิ ท ธิ และ /หรื อ
สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
เห็นว่า เป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เห็นได้ โดยชัดแจ้ ง
หรื อ กรณี เ ป็ นการแก้ ไขเปลี่ย นแปลงเพื่ อ ให้ ถูก ต้ อ ง
สอดคล้ องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์
มาตรฐาน หรื อ แนวปฏิ บัติ อื่ น ใดของหน่ว ยงานที่ มี
หน้ าที่กากับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
ที่ใช้ บงั คับกับหุ้นกู้ และ

(3)

ผ่อนผันหรื อยกเว้ นไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ ้นตามข้ อ 10.1
ของข้ อกาหนดสิทธิในขณะใดขณะหนึง่ เป็ นเหตุผิดนัด
ที่จะต้ องดาเนินการตามข้ อ 10.2 ของข้ อกาหนดสิทธิ
หากผู้แ ทนผู้ถื อหุ้นกู้เห็ นว่าการผ่อนผัน หรื อ ยกเว้ น
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ดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่เหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นกู้เป็ นหลัก
(ค)

หากมีกรณี ตามข้ อ 12.2(ข)(1) หรื อ ข้ อ 12.2(ข)(2) หรื อ
ข้ อ 12.2(ข)(3) ของข้ อกาหนดสิทธิเกิดขึ ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จะต้ องมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทกุ รายทราบโดยไม่ชกั ช้ า ซึ่ง
การกระทาของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ราย
ไปจนกว่าจะถูกยกเลิกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งได้
จัด ให้ มีขึ ้นจากการร้ องขอของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 11.1(ง) ของ
ข้ อกาหนดสิทธิ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับจาก
วันที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ จดั ส่งหนังสือแจ้ งดังกล่าว (ถ้ ามี)

(ง)

รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินใด ๆ (ถ้ ามี) ซึ่งผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องรับไว้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อกาหนดสิทธิ และ/หรื อ
สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้

(จ)

เรี ยกประชุมผู้ถื อหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ และวิ ธี การที่ ระบุไว้ ใน
ข้ อกาหนดสิทธิ และเข้ าร่ วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครัง้ และ
เสนอความเห็ นต่ อที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้นกู้ ว่ าควรจะด าเนิ นการ
อย่างไร ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิ หรื อใน
กรณีอื่น ๆ ที่มีหรื ออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
อย่างมีนยั สาคัญ

(ฉ)

จัด ท ารายงานส่ง ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น กู้ เกี่ ย วกับ เรื่ อ งสาคัญ ที่ ไ ด้
ดาเนินการไปตามอานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชกั ช้ า

(ช)

อานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ในการตรวจสอบเอกสาร ข้ อมูล
และรายงานใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ จดั ไว้ ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม
ข้ อกาหนดสิทธิ ณ สถานที่ติดต่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่
ระบุไว้ ในข้ อ 13.1 ของข้ อกาหนดสิทธิ ในวันและเวลาทาการ
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ

(ซ)

ในกรณี ที่ ผ้ ูแ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ ขาดคุณ สมบัติ และไม่ ส ามารถ
ดาเนินการแก้ ไขคุณสมบัติของตนให้ ถกู ต้ องภายใน 60 (หกสิบ)
วัน นับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินนั ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ ง
ให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบ เป็ นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าว
เพื่ อ ให้ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้เ สนอตัว บุค คลที่ จ ะเข้ า รั บ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
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ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ แทนตน และผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้จ ะต้ อ งเรี ย ก
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ตามข้ อ 11.1(ค) ของข้ อกาหนดสิทธิ หรื อ
ออกหนังสือขออนุมตั ิเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 13.3(ข)
ของข้ อกาหนดสิทธิโดยไม่ชกั ช้ า

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ

3.

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องปฏิบัติหน้ าที่ ด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่จะพึงคาดหมายได้
จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สาหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้นจาก
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการ
ผู้มีอานาจ )หรื อผู้รับ มอบอานาจ (ของผู้อ อกหุ้นกู้ หรื อความเห็ น
คาแนะนา หรื อข้ อมูลที่จัดทาโดยผู้เชี่ยวชาญให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็ นการเชื่ อถื อ ด้ วยความสุจริ ต และด้ ว ย
ความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้ จากบุคคลที่ประกอบการเป็ น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้ จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรองความเห็น
คาแนะนา หรื อข้ อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรื อไม่เป็ นความจริ ง

4.

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิ เรี ยกให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ชดใช้ เพื่อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกใช้ ไปเนื่องจากดาเนินการตามข้ อกาหนดสิทธิ
หรื อการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิเ พื่อ
ประโยชน์ ของผู้ถือ หุ้น กู้ซึ่ง รวมถึ งค่า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การทาง
กฎหมายและค่าใช้ จ่ายในการว่าจ้ างที่ปรึกษาหรื อผู้เชี่ยวชาญด้ วย

1.

การแก้ ไขเพิ่ ม เติม ข้ อ กาหนดสิท ธิ (นอกจากกรณี ตามข้ อ 3.5(ข (
ข้ อ 12.2(ข)(1) และข้ อ 12.2(ข)(2) ของข้ อกาหนดสิทธิ ) ต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

2.

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้ อกาหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ นายทะเบียนหุ้นกู้
ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ และส านัก งาน ก .ล .ต .โดยเร็ ว ภายหลัง ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้ า (วันนับแต่วนั ที่ข้อกาหนดสิทธิ ที่
แก้ ไขเพิ่มเติมมีผลใช้ บงั คับ และจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เมื่อได้ รับการ
ร้ องขอ

กฎหมายที่ใช้ บงั คับสาหรับข้ อกาหนดสิทธิ ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ และหุ้นกู้ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย
และหุ้นกู้
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

ชื่อสัญญา

สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้

คูส่ ญ
ั ญา

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) และ
ธนาคาร กรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ("ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้")

วันที่มีผลใช้ บงั คับ

วันที่ออกหุ้นกู้เป็ นต้ นไป

วัตถุประสงค์

ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะแต่งตังให้
้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะรับแต่งตังในการเป็
้
นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอานาจและหน้ าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นกู้ทงปวง
ั ้ ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) อานาจและหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
1. ส่งหนังสือบอกกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้ออกหุ้นกู้)
ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ใช้ สิทธิ เลื่อนการชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ใน
วันครบกาหนดชาระดอกเบี ้ย ภายหลังจากที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับแจ้ ง
จากผู้ออกหุ้นกู้ตามข้ อกาหนดสิทธิ
2. พิ จ ารณาและตกลงร่ ว มกั บ นายทะเบี ย นหุ้ นกู้ เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารที่
นายทะเบียนหุ้นกู้จะแจ้ งการปรับอัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้สาหรับงวดการ
ปรับดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทราบ
3. พิจารณาเอกสารหรื อหลักฐานต่าง ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จดั ส่งให้ เพื่อการใช้
สิ ท ธิ ไ ถ่ ถ อนหุ้ นกู้ ตามข้ อก าหนดสิ ท ธิ โดยผู้ แทนผู้ ถื อ หุ้ นกู้ อาจ
พิจารณาว่าเอกสารและหลักฐานตามที่กาหนดในข้ อกาหนดสิทธิเป็ น
หลักฐานอันเป็ นที่สดุ และมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ราย
4. กระทาการในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทงั ้
ปวง ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) การเก็บรักษาต้ นฉบับข้ อกาหนดสิทธิ
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ การรับจานา การรับจานอง การรับการ
ค ้าประกัน หรื อการรับหลักประกันอื่นใด (ถ้ ามี) รวมทังใช้
้ สิทธิบงั คับชาระ
หนี เ้ อากับผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จานา ผู้จานอง ผู้คา้ ประกัน และ/หรื อ บังคับ
หลักประกันดังกล่าว (ถ้ ามี) เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
5. ดาเนินการใด ๆ ให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหน้ าที่ที่ระบุไว้ ใน
ข้ อกาหนดสิทธิ รวมทัง้ การดาเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
และการให้ คาแนะนาหรื อให้ คาปรึ กษาตามสมควร ตลอดจนทาการ
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

เรี ยกค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
6. ด าเนิ น การใด ๆ อัน เป็ นอ านาจหน้ าที่ ข องผู้ แทนผู้ ถื อ หุ้ นกู้ ตาม
ประเพณีปฏิบตั ิและตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
7. จัด ท ารายงานส่ง ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น กู้ ทุก รายเกี่ ย วกับ เรื่ อ งส าคัญ ที่ ไ ด้
ดาเนินการไปตามอานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้ สัญญา
แต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้ อกาหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
หุ้นกู้โดยไม่ชกั ช้ า
8. อานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ในการตรวจสอบเอกสาร ข้ อมูล และ
รายงานใด ๆ ที่ ผ้ ู ออกหุ้ นกู้ ได้ จ ดั ไว้ ใ ห้ แ ก่ผู้ แ ทนผู้ ถ ือ หุ้ น กู้ ต าม
ข้ อกาหนดสิทธิ ณ สานักงานที่ระบุไว้ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและ
เวลาทาการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
9. ผู้แทนผู้ถื อหุ้นกู้มี หน้ าที่ช าระเงิ นคื นให้ แก่ ผ้ ูถือ หุ้น กู้แต่ละรายตาม
สัดส่วนหนี ้หุ้นกู้ เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับชาระเงินมาจากการบังคับ
ชาระหนี ้ตามหุ้นกู้จากผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดจนจากการบังคับหลักประกัน
อื่ น ๆ (ถ้ า มี ) ทัง้ นี ้ ภายหลัง จากที่ ผ้ ูแ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ได้ หัก ค่า ใช้ จ่ า ย
เงิ น ทดรองจ่ า ย และค่า ตอบแทนของตนแล้ ว โดยผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้
จะต้ องจัดทาบันทึกขันตอนการรวบรวมและการช
้
าระคืนเงินดังกล่าว
ซึ่ง รวมถึ งค่าใช้ จ่ ายที่เ กี่ ย วข้ องด้ ว ย เพื่ อเป็ นหลักฐานให้ ผ้ ูถื อหุ้น กู้
สามารถขอตรวจสอบดูได้ ทังนี
้ ้ หากมีเงินเหลือหลังจากการชาระเงิน
คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องส่งเงินที่เหลือดังกล่าวคืน
ให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้โดยไม่ชกั ช้ า
10. การกระทาของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างถูกต้ องตามที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ ถือว่าเป็ นการกระทาเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ และ
ให้ ถือเสมือนหนึง่ ผู้ถือหุ้นกู้กระทาการดังกล่าวด้ วยตนเอง
11. แจ้ งผู้ถื อ หุ้น กู้ แต่ ล ะรายทราบในกรณี ที่ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ ไม่ ป ฏิ บัติ ต าม
ข้ อกาหนดสิทธิ ) ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรื อเหตุการณ์ที่อาจ
กลายเป็ นเหตุผิดนัดตามข้ อ กาหนดสิทธิ ด้ วย (รวมทัง้ การใด ๆ ที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ กระทาลงไปตามอานาจหน้ าที่ในกรณี ที่เกิ ดเหตุ
ดังกล่าวข้ างต้ นด้ วย
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การสิ ้นสุดของสัญญา

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

1. สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้จะสิ ้นสุดลงทันที (ก) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้
ทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดโดยการช
ั้
าระหนี ้ เงินต้ น ดอกเบี ้ย และเงิน
จานวนอื่นใด (ถ้ ามี) ตามหุ้นกู้ทงหมดจนครบถ้
ั้
วนแล้ ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ได้ ปฏิบัติหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้ วนตามข้ อกาหนดสิทธิ
และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ ว หรื อ (ข) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ ซื ้อ
คืนหุ้นกู้ทงหมด
ั้
โดยผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ ยกเลิกหุ้นกู้
ทังหมดนั
้
นแล้
้ ว หรื อ (ค) เมื่อหนี ้ตามหุ้นกู้ทงหมดระงั
ั้
บสิ ้นไปไม่วา่ โดย
สาเหตุใด
2. สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ แทนผู้ถื อ หุ้น กู้ จะสิ น้ สุด ลงเมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใ ด
เหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง ดัง ต่ อ ไปนี ้ และให้ การสิ น้ สุด ของสัญ ญาแต่ ง ตั ง้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีผลต่อเมื่อได้ มีการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
แล้ วตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อ 7 ของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมต้ องส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสารหรื อ
หลักฐานที่เกี่ยวข้ องทังหมดให้
้
แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ให้ แล้ วเสร็ จ
โดยเร็ ว แต่ทงนี
ั ้ ้ จะต้ องไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันทาการ นับแต่วนั ที่มีการ
แต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
(ก) เมื่ อ ผู้ แทนผู้ ถื อ หุ้น กู้ ขาดคุ ณ สมบัติ ใ นการปฏิ บัติ ห น้ าที่ เ ป็ น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถแก้ ไขการขาดคุณสมบัติภายใน
30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ขาดคุณสมบัตินนั ้
(ข) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้ เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจาก
เห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิ บัติหน้ าที่ไม่เหมาะสมหรื อบกพร่ องต่อ
หน้ าที่ ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
(ค) เมื่ อ ผู้ แทนผู้ ถื อ หุ้ นกู้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ข้ อก าหนดหรื อเงื่ อ นไขของสั ญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ แทนผู้ ถื อ หุ้ นกู้
ข้ อกาหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และ/หรื อ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง และการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดหรื อ
เงื่อนไขนันยั
้ งคงไม่ได้ รับการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลา 30
(สามสิ บ ) วั น นั บ จากวั น ที่ ผ้ ู ออกหุ้ นกู้ ได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ งให้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทาการแก้ ไข
(ง) เมื่อ ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ต กเป็ นผู้มีห นีส้ ินล้ น พ้ น ตัว หรื อถูกพิ ทัก ษ์
ทรั พ ย์ หรื อถูก เจ้ า พนัก งานยึด หรื อ อายัด ทรั พ ย์ ตามกฎหมาย
ล้ มละลาย หรื อร้ องขอหรื อถูกร้ องขอให้ มีการฟื น้ ฟูกิจการตาม
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กฎหมายล้ มละลาย หรื อ กระทาการใด ๆ อันจะเป็ นเหตุให้ ถูกฟ้ อง
ล้ มละลาย ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อมีการยื่นคาร้ องขอให้ มีการฟื น้ ฟูกิจการ
3. ภายใต้ เงื่ อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อ 7 ของสัญญาแต่งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้
ในกรณีที่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งประสงค์จะบอกเลิก สัญญาแต่งตัง้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะต้ องทาเป็ นหนังสือแจ้ งให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน ในกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ น
ฝ่ ายขอเลิก สัญ ญาแต่ง ตัง้ ผู้แทนผู้ถื อ หุ้น กู้ ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้นกู้จ ะต้ อ ง
เสนอ รา ย ชื่ อ ขอ ง บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เป็ นผู้ แทนผู้ ถื อหุ้ นกู้
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนดให้ แก่ผ้ ูออกหุ้นกู้ทราบไปพร้ อมกับ
หนัง สือ แจ้ ง ฉบับ ดัง กล่า วด้ ว ย เพื่ อ ให้ ผ้ ู ออกหุ้น กู้ พิ จ ารณาแต่ง ตัง้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ โดยเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคล
ใดเป็ นผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ร ายใหม่แ ล้ ว และได้ แ จ้ ง ให้ ผ้ ูแ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้
ทราบเรื่ องดังกล่าวแล้ ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องดาเนินการเพื่อให้ มีการ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ ลงมติอนุมตั ิการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
และแต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้ าทาหน้ าที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
แทนหรื อออกหนังสือขออนุมตั ิเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตัง้
บุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้ าทาหน้ าที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้ นกู้แทนต่อ
ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายภายในเวลาอันสมควร ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไข
ที่ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ กาหนดสิท ธิ เมื่อ ได้ รับ ความยิน ยอมดัง กล่า วแล้ ว
และผู้อ อกหุ้น กู้ได้ แต่ง ตัง้ ผู้แทนผู้ถื อ หุ้น กู้รายใหม่แล้ ว ผู้อ อกหุ้น กู้
จะแจ้ ง ชื่ อและที่อยู่ข องผู้แ ทนผู้ถื อหุ้นกู้ร ายใหม่ พร้ อมทัง้ วันที่ของ
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม
ทราบ และเมื่อได้ รับแจ้ งเรื่ องดังกล่าวแล้ ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ ง
ให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบถึ ง การแต่งตัง้ ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ร ายใหม่
ดังกล่าว และแจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รายที่มีรายชื่อ
ปรากฏอยู่ใ นสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น กู้ท ราบถึ ง การเปลี่ย นแปลงตัว
ผู้แทนผู้ถื อหุ้น กู้ พร้ อมทัง้ ชื่ อ และที่อยู่ของผู้แ ทนผู้ถือ หุ้นกู้รายใหม่
ภายในก าหนดระยะเวลาและตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใน
ข้ อกาหนดสิทธิ
4. นอกเหนือไปจากกรณีดงั กล่าวตามข้ อ 6.1 ข้ อ 6.2 และข้ อ 6.3 ของ
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ แล้ ว ให้ เหตุแห่งการเปลี่ยนตัวผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
5. หากในที่สุดแล้ วไม่มีการออกหุ้นกู้นี ้ ให้ ถือว่า สัญญาแต่ง ตัง้ ผู้แ ทน
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ผู้ถือหุ้นกู้สิ ้นสุด โดยในกรณี ด ัง กล่า ว ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้จ ะไม่มีสิท ธิ
ได้ รับชาระค่าตอบแทน ค่าเสียหาย และ/หรื อ เงิ นทดรองจ่ายใด ๆ
ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
6. ในกรณีที่สญ
ั ญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ ้นสุดไม่ว่าด้ วยเหตุใด ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงชาระค่าตอบแทนที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ จ่ายให้ ตามข้ อ 3.1
ของสัญ ญาแต่ง ตัง้ ผู้ แ ทนผู้ ถื อ หุ้ น กู้ คืนให้ แ ก่ผ้ ูออกหุ้น กู้ตามส่ว น
สาหรั บระยะเวลาที่ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ ปฏิบัติหน้ าที่ตามสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่ระบุไว้
ในข้ อ 3.3 ของสัญญาแต่งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ผลของการสิ ้นสุดสัญญา

ในกรณี ที่ เกิ ด เหตุก ารณ์ ตามที่ ระบุไว้ ใ นข้ อ 6.2 และข้ อ 6.3 ของสัญ ญา
แต่ง ตัง้ ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ ซึ่ง ส่งผลให้ ต้ องมี การเปลี่ ยนตัวผู้แทนผู้ถื อ หุ้น กู้
ในขณะที่ยงั มีหนี ้คงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้อยู่ แต่ในระหว่างนันยั
้ งไม่มีการแต่งตัง้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมไม่ว่า
ด้ วยเหตุใดก็ ตาม หรื อ ในกรณี ที่ ผ้ ูแทนผู้ถื อหุ้นกู้ รายเดิ มยังไม่ได้ ส่งมอบ
บรรดาทรัพย์สนิ เอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทังหมดให้
้
แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
รายใหม่อย่างครบถ้ วน ให้ ถือว่าการสิ ้นสุดลงของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
ยังคงไม่มีผลและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนตามที่
กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้ อกาหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อไป จนกว่าจะได้ มีการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่โดย
ถูกต้ องตามกฎหมายและได้ มี การส่งมอบบรรดาทรั พย์ สิน เอกสาร หรื อ
หลักฐานที่เกี่ยวข้ องทังหมดให้
้
แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ ว
ทังนี
้ ้ เมื่อมีการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ ว ให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม
มีหน้ าที่ส่งมอบบรรดาทรั พย์สิน เอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่โดยเร็ ว ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันทาการ
นับจากวันที่มีการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ ตลอดจนให้ ความร่ วมมือ
และช่วยประสานงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เข้ าเริ่ มปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ อย่างราบรื่ น

การแก้ ไขเพิม่ เติมสัญญา

สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้มีผลเหนือข้ อตกลงหรื อการดาเนินการอื่นใด
ไม่วา่ ด้ วยวาจาหรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของคูส่ ญ
ั ญา ที่ได้ ทาขึ ้นก่อนการลงนาม
ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้ ถือสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ น
ข้ อตกลงทังหมดที
้
่คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงผูกพันกัน
การแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องได้ รับมติเห็นชอบ
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โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้ อกาหนดสิทธิ เว้ นแต่ กรณีการ
แก้ ไข เพิ่มเติม ในประเด็นซึ่ง ไม่กระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรื อไม่ทาให้
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง หรื อในประเด็นที่เป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่
เห็นโดยชัดแจ้ ง หรื อเป็ นการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ ถูกต้ องสอดคล้ องกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรื อแนวปฏิบตั ิอื่นใดของ
หน่วยงานที่มีหน้ าที่กากับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยที่ใช้ บงั คับ
กับหุ้นกู้ ซึ่ง ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถทาความตกลงเห็นชอบ
ร่วมกันได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง
ระเบียบ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรื อแนวปฏิบตั ิอื่นใดของหน่วยงาน
ที่มีหน้ าที่กากับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย ที่ใช้ บงั คับกับหุ้นกู้
อันมีผลขัดแย้ งต่อข้ อกาหนดหรื อเงื่อนไขใด ๆ ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงที่จะร่ วมกันแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดหรื อ
เงื่อนไขใด ๆ ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ สอดคล้ องหรื อเป็ นไป
ตามข้ อ กาหนดสิทธิ แ ละกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ มี ก ารแก้ ไขเปลี่ย นแปลง
ดังกล่าว
ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงผูกพันตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหน้ าตามเงื่อนไขที่ได้ กล่าวไว้ ในเบื ้องต้ น
กฎหมายที่ใช้ บงั คับ
1.4

สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้อยูภ่ ายใต้ บงั คับของกฎหมายไทย

การกาหนดอัตราดอกเบีย้ และราคาหุ้นกู้ท่ เี สนอขาย

หุ้นกู้ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB+" แนวโน้ มอันดับเครดิต "Stable" รายละเอียดปรากฏตามข้ อ 1.1 ของส่วนที่ 4 นี ้
โดยหลักการกาหนดอัตราดอกเบี ้ยมาจากข้ อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ของ ThaiBMA (yield) ที่ระบุไว้ ณ
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เท่ากับอัตราร้ อยละ 1.39 (หนึ่งจุดสามเก้ า) ปรับด้ วยค่าชดเชยความเสี่ยงด้ านเครดิต และ/หรื อ
มูลค่าการเสนอขาย และ/หรื อ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกันทังในตลาดแรกและตลาดรอง
้
และ/หรื อ
การสารวจความต้ องการของผู้ลงทุน และ/หรื อ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาดในปั จจุบนั จึงปรับเพิ่มอัตรา
ดอกเบี ้ยอีกร้ อยละ 3.61 (สามจุดหกหนึง่ ) เป็ นอัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 5.00 (ห้ าจุดศูนย์ศนู ย์) ต่อปี
1.5

สรุ ปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนชาระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ แต่งตังธนาคาร
้
กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนในการให้ บริ การเป็ นตัวแทนชาระเงิน
และได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องให้ ทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนชาระเงินสาหรับหุ้นกู้ โดยตัวแทนชาระเงินมีขอบเขตและ
หน้ าที่ที่สาคัญภายใต้ สญ
ั ญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้และตัวแทนชาระเงิน ดังต่อไปนี ้
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

(1)

ดาเนินการคิดคานวณจานวนเงินค่าดอกเบี ้ยและเงินต้ นที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะต้ องชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้

(2)

ลงนามแทนผู้ออกหุ้นกู้บนเช็คเพื่อการชาระดอกเบี ้ย เงินต้ น หรื อเงินจานวนอื่นใดตามหุ้นกู้แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ และจัดส่ง
เช็คดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้

(3)

โอนเงินเพื่อการชาระดอกเบี ้ย เงินต้ น หรื อเงินจานวนอื่นใดตามหุ้นกู้ เข้ าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้

(4)

คานวณดอกเบี ้ยและภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย

(5)

จัดทาแบบแนบท้ ายประกอบ ภ.ง.ด. ตามที่กรมสรรพากรกาหนด

(6)

จัดทาและจัดส่งหนังสือรับรอง และรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ กบั ผู้ถือหุ้นกู้

(7)

ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นหรื อเกี่ยวข้ องกับการดาเนินการตามหน้ าที่ของตัวแทนชาระเงินที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
และ/หรื อ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด และ/หรื อ ตามประเพณีปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
ตัวแทนชาระเงิน และ

(8)

ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่จะได้ ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กบั ตัวแทนชาระเงินเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นคราว ๆ ไป

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อตัวแทนชาระเงินได้ ที่
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
ชัน้ AA เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์ โทรศัพท์
0-2296-3582
1.6

การจดทะเบียนซือ้ ขายหุ้นกู้ในตลาดรอง

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ นาหุ้นกู้ไปจดทะเบียนเพื่อซื ้อขายในตลาดรองใด ๆ ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถซื ้อขายหุ้นกู้ได้ ที่ธนาคารพาณิชย์
บริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อนิติบคุ คลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารหนี ้
2.

ข้ อจากัดการโอนของหุ้นกู้ท่ เี สนอขาย

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในกรณีทวั่ ไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ จึงไม่มีข้อจากัดการโอนหุ้นกู้
3.

การจอง การจัดจาหน่ าย และการจัดสรรหุ้นกู้

ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื ้อหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนนี ้
ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิ ดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจากัดในการดาเนินการ ทังนี
้ ้ เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่
ผู้ลงทุนอย่างเป็ นธรรมและเพื่อให้ การเสนอขายหุ้นกู้ครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จสูงสุด
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3.1

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ โดยเสนอขาย หุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อ
ประชาชนเป็ นการทัว่ ไป (ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนทัว่ ไป) (ตามคานิยามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้) ตามวิธีการ เงื่อนไข และ
รายละเอี ย ดที่ ร ะบุไ ว้ ใ นส่ว นนี ้ ทัง้ นี ้ การเสนอขายหุ้ นกู้ ในครั ง้ นี จ้ ั ด เป็ นการเสนอขายหุ้น กู้ ที่ อ อกใหม่ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ ลงวันที่
17 มกราคม พ.ศ. 2561 อนึ่ง ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ รับจองซือ้ หุ้นกู้จากผู้เยาว์
ทัง้ นี ้ ในส่ว นของการจองซื อ้ หุ้น กู้โดยผู้ลงทุน ทั่ว ไป บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ภัท ร จ ากัด (มหาชน) ("บล. ภัท ร") สงวนสิท ธิ์
การรับจองซื ้อและจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่เฉพาะผู้ลงทุนทัว่ ไปที่เป็ นลูกค้ าของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) และ/หรื อ บริ ษัท
ในกลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (ตามที่นิยามไว้ ด้านล่างนี ้) เท่านัน้
เพื่อประโยชน์ของส่วนนี ้
"ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง
(1)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

(2)

ธนาคารพาณิชย์

(3)

ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น

(4)

บริ ษัทเงินทุน

(5)

บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์

(6)

บริ ษัทหลักทรัพย์

(7)

บริ ษัทประกันวินาศภัย

(8)

บริ ษัทประกันชีวิต

(9)

กองทุนรวม

(10)

กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริ ษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรื อผู้ลงทุน
ตาม (1) ถึง (9) หรื อ (11) ถึง (25)

(11)

กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

(12)

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ

(13)

กองทุนประกันสังคม
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

(14)

กองทุนการออมแห่งชาติ

(15)

กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(16)

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า

(17)

-ยกเลิก- (ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ที่ กจ. 4/2562 เรื่ อง การกาหนด
บทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562)

(18)

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

(19)

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

(20)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(21)

นิติบคุ คลประเภทบรรษัท

(22)

นิติบคุ คลซึ่งมีบคุ คลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ า) ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทังหมด
้

(23)

ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22)

(24)

ผู้จดั การกองทุน หรื อผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่ าด้ วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(25)

ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

"ผู้ลงทุนทั่วไป" หมายถึง ผู้จองซื ้อที่มิใช่ผ้ ลู งทุนสถาบัน
"ลูกค้ าของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร" หมายถึง
(1)

ลูกค้ าของบล. ภัทร ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอยู่กบั บล. ภัทร หรื อบุคคลซึ่งบล. ภัทร จะ
พิจารณาให้ เป็ นลูกค้ าของบล. ภัทร หรื อ

(2)

ลูกค้ าของบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร หรื อบุคคลซึง่ บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรจะ
พิจารณาให้ เป็ นลูกค้ าของบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเท่านัน้
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3.2

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2328, 0-2353-5421, 0-2626-3646 และ
02-626-3592
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่
เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2208-3071 - 75
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ
แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ
กรุงเทพมหานคร 10140
สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2888-8888 กด 819
ซึง่ รวมถึงบริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ("บมจ. หลักทรั พย์ กสิกรไทย") ในฐานะหน่วยงานขาย
ของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาหรับการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไป
เท่านัน้ โดยมีรายละเอียดสถานที่ติดต่อตามที่ระบุไว้ ด้านล่างนี ้เท่านั ้น (ไม่รวมสาขาหรื อหน่วยงานขายอื่นของ
บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย)
อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 1 ชัน้ 3 ชัน้ 11 และชัน้ 19 เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2696-0000 หรื อ 0-2796-0000
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2777-6784
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
อาคารสานักงานเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ชัน้ 6 และชัน้ 8 - 11
เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2305-9442
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 3 ชันที
้ ่ 9 และชันที
้ ่ 11
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2680-4004
3.3

เงื่อนไขและค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 เป็ นผู้ดาเนินการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
ซึง่ จะเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป (ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนทัว่ ไป) ตามจานวนและราคาที่ระบุในข้ อ 1
ของส่วนที่ 4 นี ้ ทังนี
้ ้ เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้
ประมาณการจานวนเงินค่าหุ้นกู้ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะได้ รับ
จานวนเงินค่าหุ้นกู้สงู สุดที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะได้ รับจากการเสนอขายหุ้นกู้
จานวนไม่เกิน 8,000,000 หน่วย ในราคาเสนอขาย หน่วยละ 1,000 บาท
ค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายหุ้นกู้โดยประมาณ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)*
จานวนเงินที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะได้ รับหลังหักค่ าตอบแทนการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้
โดยประมาณ

8,000,000,000 บาท
44,000,000 บาท
7,956,000,000 บาท

หมายเหตุ : * ค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะคิดตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกจริ ง ดังนัน้ จานวนที่แสดงไว้ จึงเป็ นเพียง
ประมาณการสูงสุดหากสามารถจาหน่ายหุ้นกู้ได้ ครบตามจานวนที่เสนอขาย
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้
ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ตอ่ ผู้ลงทุนทัว่ ไป

30,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูล

500,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการนาหุ้นกู้ขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย*

920,000 บาท

ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ โดยประมาณ**

3,000,000 บาท

รวมค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้โดยประมาณ

4,450,000 บาท

หมายเหตุ : *

จานวนค่าธรรมเนียมการนาหุ้นกู้ขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยที่แสดงไว้ ข้างต้ น
เป็ นจานวนที่ได้ จากการประมาณการตามจานวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียม
การนาหุ้นกู้ขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยจะคิดตามสัดส่วนของจานวนหุ้นกู้ที่ออก
และเสนอขายได้ จริ ง และอาจมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงได้ อีก

** ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้
ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมของบริ ษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์
หนังสือชี ้ชวน เป็ นต้ น
ประมาณการจานวนเงินที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะได้ รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้
จานวนเงินที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะได้ รับจากการเสนอขายหุ้นกู้
หัก ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้
จานวนเงินที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะได้ รับหลังจากหักค่ าใช้ จ่ายโดยประมาณ
3.5

7,956,000,000

บาท

4,450,000

บาท

7,951,550,000

บาท

วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุ้นกู้
ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทัว่ ไปที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นกู้
ได้ ที่สานักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 และที่หน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ในวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ภายในเวลาทาการของผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี ้ชวนจากเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
ซึง่ มีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้น กู้ครัง้ นี ้ได้
ก่อนทาการจองซื ้อหุ้นกู้
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วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้
(ก)

(ข)

ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นกู้เป็ นจานวนขันต
้ ่าและจานวนทวีคณ
ู ดังต่อไปนี ้
(1)

สาหรับผู้จองซื ้อที่เป็ นผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นกู้ขนต
ั ้ ่า 100 (หนึ่งร้ อย)
หน่วย หรื อ 100,000 (หนึง่ แสน) บาท และทวีคณ
ู ครัง้ ละ 10 (สิบ) หน่วย หรื อ 10,000 (หนึง่ หมื่น) บาท

(2)

สาหรับผู้จองซื ้อที่เป็ นผู้ลงทุนทัว่ ไปที่ประสงค์จะจองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นกู้ขนต
ั ้ ่า 100 (หนึ่งร้ อย)
หน่วย หรื อ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคณ
ู ครัง้ ละ 100 (หนึ่งร้ อย) หน่วย หรื อ 100,000
(หนึง่ แสน) บาท

ผู้ที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้ต้องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อหุ้นกู้ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและ
ชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื ้อ ดังนี ้
(1)

ผู้ลงทุน ที่ เ ป็ นบุค คลธรรมดาสัญ ชาติ ไทย ต้ อ งแนบสาเนาบัต รประจ าตัว ประชาชนที่ ยัง
ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชนหรื อ
บัตรประจาตัวประชาชนหมดอายุ ให้ แ นบสาเนาบัตรที่ ทางราชการออกให้ พร้ อมแนบ
สาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจาตัวประชาชน พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ อง

(2)

ผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว ต้ องแนบสาเนาใบต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือ
เดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ หรื อสาเนาใบสาคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรื อสาเนาทะเบียนบ้ าน
ประเภท ท.ร.14 หรื อสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

(3)

ผู้ลงทุนที่เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรื อที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้ องแนบสาเนา
หนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คลหรื อสาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้
ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน หรื อไม่เกิน 6 (หก) เดือนกรณีจองซื ้อผ่านบล. ภัทร หรื อตามที่ผ้ จู ดั การ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้กาหนด (แล้ วแต่กรณี)) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบคุ คล และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คล
ดังกล่าวพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

(4)

ผู้ลงทุนที่เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรื อที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้ องแนบ
สาเนาหนัง สือ แสดงความเป็ นนิติ บุค คลหรื อ สาเนาหนัง สือ สาคัญการจัดตัง้ บริ ษัท หนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน หรื อไม่เกิน
6 (หก) เดือนกรณีจองซื ้อผ่านบล. ภัทร หรื อตามที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้กาหนด (แล้ วแต่กรณี))
พร้ อมลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรา
สาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจลงนามซึ่งลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง
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(5)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้รายใดไม่มีประวัติการเป็ นลูกค้ าของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ผู้จองซื ้อ
หุ้นกู้รายดังกล่าวจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มการรู้ จักลูกค้ า (Know Your Customer:
KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Customer Due Diligence: CDD)

(6)

ในการจองซื ้อหุ้นกู้โดยผู้ลงทุนทัว่ ไป ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะตรวจสอบว่า ผู้ลงทุนทัว่ ไป
มีประวัติการทา Suitability Test แล้ วหรื อไม่ หากผู้ลงทุนทัว่ ไปรายใดไม่มีประวัติการทา
Suitability Test หรื อหากประวัติการทา Suitability Test มีอายุเกินกาหนดของผู้จดั การการ
จัดจาหน่ายหุ้นกู้ ผู้จดั การการจัด จาหน่า ยหุ้นกู้รายที่เกี่ย วข้ องจะจัดให้ ผ้ ูลงทุนดัง กล่าวทา
Suitability Test เพื่อประเมินความเสีย่ งของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนและลงนามรับทราบผล
การประเมินโดยผู้ลงทุน โดยผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื ้อใน
กรณีที่ผ้ ลู งทุนไม่ยินยอมทา Suitability Test หรื อในกรณีที่ห้ นุ กู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับ
ความเสีย่ งที่ผ้ ลู งทุนรับได้ ตาม Suitability Test
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนทั่วไปรายดังกล่าวได้ ทา Suitability Test แล้ วปรากฏว่าผลจากการ
ประเมินที่ได้ รับคือหุ้นกู้มีระดับความเสีย่ งสูงกว่าระดับความเสีย่ งที่ผ้ ลู งทุนรายนันรั
้ บได้ จากการ
ประเมินแต่ผ้ ลู งทุนรายดังกล่าวยังคงประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้อยู่ ผู้ลงทุนรายดังกล่าวจะต้ อง
ลงลายมือชื่อในใบจองซื ้อหุ้นกู้เพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื ้อว่าตนยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้
ที่จองซื ้อซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผ้ ลู งทุนยอมรับได้ ตามผลประเมิน Suitability Test หาก
ผู้ลงทุนรายดังกล่าวไม่ยินยอมลงนามรับความเสีย่ งตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื ้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนรายนันได้
้

(ค)

(7)

ในกรณีผ้ ลู งทุนประสงค์ที่จะได้ รับชาระดอกเบี ้ยและเงินต้ นของหุ้นกู้โดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชี
ธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ลงทุนจะต้ องแนบภาพถ่ายด้ านหน้ าสมุดบัญชีเงินฝากพร้ อมกับใบจอง
ซื ้อหุ้นกู้ โดยชื่อบัญชี ธนาคารจะต้ องเป็ นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็ นผู้จองซื ้อหุ้นกู้ และ
บัญชีดงั กล่าวจะต้ องเป็ นบัญชีที่เปิ ดในประเทศไทย

(8)

นอกเหนือจากเอกสารตามที่กาหนดไว้ ในข้ างต้ นนี ้ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้มอบอานาจให้ บคุ คล
อื่นลงนามในใบจองซื ้อหุ้นกู้ ผู้ลงทุนจะต้ องแนบหนังสือมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ตาม
กฎหมาย พร้ อมทัง้ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ อง และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจและลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง (หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวประชาชนหมดอายุ ให้
แนบสาเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้ อมแนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจาตัวประชาชน
พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ อง) ในกรณีผ้ รู ับมอบอานาจเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว
ต้ องแนบเอกสารสาเนาใบต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทางพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

ผู้ที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้ต้องจัดส่งเอกสารตามที่กาหนดข้ างต้ น พร้ อมเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตาม
จานวนหุ้นกู้ที่จองซือ้ ไปที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 หรื อ
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

หน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ในวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 ภายในเวลาทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาดังกล่าว
(ง)

รายละเอียดวิธีการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนแต่ละประเภท มีดงั ต่อไปนี ้
(1)

สาหรับผู้ลงทุนสถาบัน

(1.1)

กรณี จองซื ้อผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ (ยกเว้นบล.ภัทร และบริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย
พลัส จากัด ("บล. เอเซีย พลัส"))
กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเงินสด หรื อเงินโอน หรื อโดยการโอนเงิน
ผ่านระบบ BAHTNET ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการ
ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อหน่วยงานขาย (ซึ่งไม่รวมถึงบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย)
หรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ องที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรื อ
เวลาปิ ดทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อหน่วยงานขาย (ซึง่ ไม่รวมถึงบมจ. หลักทรัพย์
กสิกรไทย) หรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ที่เกี่ยวข้ องที่มีบริ การรับจองซื ้อ ในวันที่
19 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยในกรณีที่ชาระเป็ นเงินโอนหรื อโดยการโอนเงินผ่านระบบ
BAHTNET ผู้จองซื ้อจะต้ องโอนเข้ าบัญชีภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
หรื อภายในเวลาอื่นใดตามที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ องจะเห็นสมควร ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อ
ต้ องโอนเงินค่าจองซื ้อเข้ าบัญชีตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
ชื่อบัญชี

"บัญชีจองซือ้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ มี ีลักษณะคล้ ายทุน บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ "

กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค
(หรื อที่ เรี ยกว่า "เช็คธนาคาร") ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.30 น. หรื อ
เวลาเปิ ดทาการของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อหน่วยงานขาย (ซึ่งไม่รวมถึง บมจ.
หลักทรัพย์ กสิกรไทย) หรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ที่เกี่ยวข้ องที่มีบริ การรับจอง
ซื ้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อหน่วยงานขาย
(ซึง่ ไม่รวมถึงบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย) หรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ อง
ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ในวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยเช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค
ดังกล่าวต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานัก
หักบัญชี เ ดีย วกันกับของสถานที่ จองซื อ้ เท่า นัน้ และขี ดคร่ อ มสั่งจ่ า ยเข้ า บัญ ชี ต ามที่ร ะบุไว้
ข้ างล่างนี ้
ชื่อบัญชี

"บัญชีจองซือ้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ มี ีลักษณะคล้ ายทุน บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ "
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(1.2)

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กรณีจองซื ้อผ่านบล. ภัทร และบล. เอเซี ย พลัส จากัด
กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเงินโอน หรื อโดยการโอนเงินผ่านระบบ
BAHTNET หรื อโดยการโอนเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ ("Automated Transfer System"
หรื อ "ATS") ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
ที่เกี่ยวข้ องที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ องที่มีบริ การรับจองซื ้อใน
วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยในกรณีที่ชาระเป็ นเงินโอนหรื อโดยการโอนเงินผ่าน
ระบบ BAHTNET ผู้จองซื ้อจะต้ องโอนเข้ าบัญชีภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 หรื อภายในเวลาอื่นใดตามที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ องจะเห็นสมควร
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อต้ องโอนเงินค่าจองซื ้อเข้ าบัญชีตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
สาหรับกรณีจองซื ้อผ่านบล. ภัทร
(1)

ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้ าจองซือ้ หลักทรัพย์ "
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 039-1-89088-9 ซึ่งเปิ ดไว้ กับธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) สาขา รัชดาภิเษก-ห้ วยขวาง หรื อ

(2)

ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้ าจองซือ้ หลักทรัพย์ "
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่ 100-002-9451 ซึ่งเปิ ดไว้ กับธนาคารเกี ยรติ นาคิ น
จากัด (มหาชน) สาขา เมืองไทย-ภัทร

สาหรับผู้จองซื ้อผ่านบล.ภัทร ที่ประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อโดยการโอนเงินผ่านระบบโอนเงิน
อัตโนมัติ (ATS) บล.ภัทร ขอสงวนสิทธิ์ ในการรับชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้โดยการโอนเงินผ่าน
ระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) ได้ เฉพาะลูกค้ าของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) และ/หรื อ
บริ ษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อบัญชี สญ
ั ญาซือ้
ขายล่วงหน้ าอยูก่ บั บล.ภัทร เท่านัน้ โดยการชาระเงินโดยวิธีดงั กล่าว รวมถึงวันและเวลาจองซื ้อ
ให้ เป็ นไปตามที่ บล.ภัทร กาหนด
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ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

สาหรับกรณีจองซื ้อผ่านบล. เอเซี ย พลัส จากัด
ชื่อบัญชี
ธนาคาร
กรุงเทพ
กสิกรไทย
ไทยพาณิชย์
กรุงไทย
กรุงศรี อยุธยา
ยูโอบี

"บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด เพื่อจองซือ้ หลักทรัพย์ "
สาขา
สาทร
สีลม
ถนนสาทร
สวนพลู
สวนพลู
สาทร 2

ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี
142-310057-5
001-135928-0
101-301986-6
182-600362-2
040-003736-9
817-363081-6

ในการชาระเงินค่าจองซื ้อโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) ให้ ผ้ จู องซื ้อดาเนินการ
ตามวิธีการชาระเงินค่าจองซื ้อ ภายในวันและเวลาที่บล. เอเซีย พลัส กาหนด
สาหรับกรณีจองซื ้อผ่านบล. ภัทร
กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค
(หรื อที่ เรี ยกว่า "เช็คธนาคาร") ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.30 น. หรื อ
เวลาเปิ ดทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการ
จัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ องที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่
เกี่ยวข้ องที่มีบริ การรับจองซื ้อ ในวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยเช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อ
แคชเชียร์ เช็คดังกล่าวต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และสามารถเรี ยกเก็บ
เงินได้ จากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ และขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเข้ าบัญชีตามที่ระบุไว้
ข้ างล่างนี ้
ชื่อบัญชี

"บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้ าจองซือ้ หลักทรัพย์ "

สาหรับกรณีจองซื ้อผ่านบล. เอเซี ย พลัส
กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อ เป็ นเช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค
(หรื อที่ เรี ยกว่า "เช็คธนาคาร") ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.30 น. หรื อ
เวลาเปิ ดทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อหน่วยงานขาย หรื อสาขาของผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับ
จองซื ้อ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ที่ ผ้ จู ดั การ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อหน่วยงานขายของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ องที่มีบริ การ
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

รับจองซื ้อ ตังแต่
้ เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อ
หน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ องที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึงเวลา
12.00 น. หรื อเวลาปิ ดรับเช็คเคลียร์ ริ่งของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อหน่วยงานขาย
ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ องที่มีบริ การรับจองซื ้อ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
โดยเช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ชื่อบัญชี

"บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด เพื่อจองซือ้ หลักทรัพย์ "

(2)

สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป

(2.1)

กรณีจองซื ้อผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กู้ (ยกเว้นบล.ภัทร และบล. เอเซี ย พลัส)
กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเงินสด (ยกเว้ นกรณีจองซื ้อผ่านบมจ.
หลักทรัพย์ กสิกรไทย) หรื อเงินโอน หรื อโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET (ยกเว้ นกรณีจองซื ้อ
ผ่านบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย) หรื อโดยการโอนเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) (สาหรับ
ATS เฉพาะกรณีจองซื ้อผ่านบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย เท่านัน)
้ หรื อการหักเงินฝากในบัญชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อ (เฉพาะกรณีจองซื ้อผ่านบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย) ผู้จองซื ้อสามารถ
ชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซือ้ ถึงเวลา
15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขา
ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ในวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อต้ องโอนเงินค่าจองซื ้อเข้ าบัญชีตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
ชื่อบัญชี

"บัญชีจองซือ้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ มี ีลักษณะคล้ ายทุน บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ "

สาหรับผู้จองซื ้อกับธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ผ่านบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ที่ประสงค์
จะชาระเงินค่าจองซื ้อโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย
ขอสงวนสิทธิ์ ส าหรั บผู้จองซื อ้ ที่ มี บัญชี ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ บัญ ชี ป ระเภทอื่ น ๆ กับ บมจ.
หลักทรัพย์ กสิกรไทย ที่ได้ ดาเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงิน เพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) ดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซื ้อเท่านัน้
สาหรับผู้จองซื ้อกับธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ผ่านบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ที่ประสงค์
จะชาระเงินค่าจองซื ้อโดยหักเงินฝากในบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อ ผู้จองซื อ้ จะต้ อง
ชาระเงินค่าจองซื ้อตามวิธีการรวมถึงวันและเวลาจองซื ้อตามที่บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย กาหนด
กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อ เป็ นเช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค
(หรื อที่ เรี ยกว่า "เช็คธนาคาร") ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.30 น. หรื อ
เวลาเปิ ดทาการของผู้จัด การการจัด จ าหน่า ยหุ้น กู้ หรื อ หน่ว ยงานขาย (ซึ่ง ไม่ร วมถึ ง บมจ.
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

หลักทรัพย์ กสิกรไทย) หรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึงเวลา
15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อหน่วยงานขาย (ซึง่ ไม่รวมถึง
บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย) หรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ใน
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.30 น.
หรื อเวลาเปิ ดทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อหน่วยงานขาย (ซึ่งไม่รวมถึงบมจ.
หลักทรัพย์ กสิกรไทย) หรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึงเวลา
12.00 น. หรื อเวลาปิ ดรับเช็คเคลียร์ ริ่งของแต่ละสานักงาน หรื อหน่วยงานขาย (ซึ่งไม่รวมถึง
บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย) หรื อสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 โดยเช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 20 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื ้อเท่านัน้
และขีดคร่อมสัง่ จ่ายเข้ าบัญชีตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
ชื่อบัญชี
(2.2)

"บัญชีจองซือ้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ มี ีลักษณะคล้ ายทุน บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ "

กรณีจองซื ้อผ่านบล.ภัทร และบล. เอเซี ย พลัส
กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเงินโอน หรื อโดยการโอนเงินผ่านระบบ
BAHTNET ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
ที่เกี่ยวข้ องที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ องที่มีบริ การรับจองซื ้อ
ในวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อต้ องโอนเงินค่าจองซื ้อเข้ าบัญชีตามที่
ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
สาหรับกรณีจองซื ้อผ่านบล. ภัทร
(1)

ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้ าจองซือ้ หลักทรัพย์ "
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 039-1-89088-9 ซึ่งเปิ ดไว้ กับธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) สาขา รัชดาภิเษก-ห้ วยขวาง หรื อ

(2)

ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้ าจองซือ้ หลักทรัพย์ "
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่ 100-002-9451 ซึ่งเปิ ดไว้ กับธนาคารเกี ยรติ นาคิ น
จากัด (มหาชน) สาขา เมืองไทย-ภัทร

สาหรับผู้จองซื ้อผ่านบล.ภัทร ที่ประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อโดยการโอนเงินผ่านระบบโอนเงิน
อัตโนมัติ (ATS) บล.ภัทร ขอสงวนสิทธิ์ ในการรับชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้โดยการโอนเงินผ่าน
ระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) ได้ เฉพาะลูกค้ าของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) และ/หรื อ
บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีสญ
ั ญาซื ้อขาย
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ล่วงหน้ าอยู่กบั บล.ภัทร เท่านัน้ โดยการชาระเงินโดยวิธีดงั กล่าว รวมถึงวันและเวลาจองซื ้อให้
เป็ นไปตามที่ บล.ภัทร กาหนด
สาหรับกรณีจองซื ้อผ่านบล. เอเซี ย พลัส
ชื่อบัญชี
ธนาคาร
กรุงเทพ
กสิกรไทย
ไทยพาณิชย์
กรุงไทย
กรุงศรี อยุธยา
ยูโอบี

"บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด เพื่อจองซือ้ หลักทรัพย์ "
สาขา
สาทร
สีลม
ถนนสาทร
สวนพลู
สวนพลู
สาทร 2

ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี
142-310057-5
001-135928-0
101-301986-6
182-600362-2
040-003736-9
817-363081-6

ในการชาระเงินค่าจองซื ้อโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) ให้ ผ้ จู องซื ้อดาเนินการ
ตามวิธีการชาระเงินค่าจองซื ้อ ภายในวันและเวลาที่บล. เอเซีย พลัส กาหนด
กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อ เป็ นเช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค
(หรื อที่ เรี ยกว่า "เช็คธนาคาร") ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.30 น. หรื อ
เวลาเปิ ดทาการของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อหน่วยงานขาย หรื อสาขาของผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับ
จองซื ้อ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ที่ ผ้ จู ดั การ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อหน่วยงานขายของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ องที่มีบริ การ
รับจองซื ้อ ตังแต่
้ เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อ
หน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ องที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึงเวลา
12.00 น. หรื อเวลาปิ ดรับเช็คเคลียร์ ริ่งของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อหน่วยงานขาย
ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ องที่มีบริ การรับจองซื ้อ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 โดยเช็ ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชี ยร์ เช็ คดังกล่าวต้ องลงวันที่ไม่เกิ นวันที่ 20
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สาหรับกรณีจองซื ้อผ่านบล. ภัทร
ทังนี
้ ้ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คจะต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านัน้ และขีดคร่อมสัง่ จ่ายเข้ าบัญชีตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
ชื่อบัญชี

"บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้ าจองซือ้ หลักทรัพย์ "
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

สาหรับกรณีจองซื ้อผ่านบล. เอเซี ย พลัส
ทังนี
้ ้ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค จะต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชี
เดียวกันกับของสถานที่จองซื ้อเท่านัน้ และขีดคร่อมสัง่ จ่ายเข้ าบัญชีตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
ชื่อบัญชี

"บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด เพื่อจองซือ้ หลักทรัพย์ "

(จ)

การดาเนินการจองซื ้อจะต้ องปฏิบตั ิตามรู ปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
จัดเตรี ยมไว้ ในแต่ละสถานที่

(ฉ)

ผู้จองซื ้อที่แสดงความจานงในการจองซื ้อและได้ ทาการจองซื ้อหุ้นกู้ดงั กล่าวข้ างต้ นแล้ ว จะขอยกเลิกการ
จองซื ้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้ น กรณีที่ระบุในข้ อ 3.6(ซ) ด้ านล่างนี ้) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การการ
จัดจาหน่ายหุ้นกู้มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนดังที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น

(ช)

ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นกู้ก่อนกาหนด หากมีผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้เข้ า
มาครบตามจานวนที่กาหนดแล้ ว

(ซ)

ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แจ้ งให้ ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ทราบ (ภายในเวลาทาการของผู้จัดการการ
จัดจาหน่ายหุ้นกู้) ว่ามีเหตุที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ต้องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้
ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื อ้ ได้ ผ้ จู องซื ้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื ้อภายในวันทาการถัดไปนับจากวันที่
ผู้ออกหุ้นกู้แจ้ งระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้
ดังกล่าว ทังนี
้ ้ หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้นในวันจองซื ้อหุ้นกู้วนั สุดท้ าย ให้ ผ้ จู องซื ้อที่ประสงค์จะยกเลิก
การจองซื ้อหุ้นกู้ต้องดาเนินการภายในวันนัน้ ("กาหนดเวลายกเลิกการจองซือ้ หุ้นกู้")

(ฌ)

การจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเสียง (สาหรับผู้ลงทุนที่จองซื ้อผ่านธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน))
ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื ้อสามารถจองซื ้อหุ้นกู้ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเสียงกับเจ้ าหน้ าที่ผ้ แู นะนาการลงทุน
(Investment Consultant: IC) ของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ("บมจ. ธนาคารกสิกรไทย") โดย
ยืนยันการจองซื อ้ ผ่า นโทรศัพท์ บันทึก เสียง ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนที่ป ระสงค์ จะจองซือ้ หุ้นกู้ผ่านทางโทรศัพ ท์
บันทึกเสียงจะต้ องเป็ นผู้ที่สมัครบริ การ KBank Private Banking เพื่อยินยอมการทาธุรกรรมผ่าน
โทรศัพท์และลงนามในหนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีระยะยาวกับธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ได้ ผา่ น
ขันตอนการรู
้
้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จ จริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสี่ยง (Suitability Test) กับบมจ. ธนาคารกสิกรไทย ก่อนการจองซือ้ หุ้นกู้แล้ ว โดยผู้ลงทุนที่
ประสงค์จะจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเสี ยงจะต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี ้ชวนของผู้ออกหุ้นกู้และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนดังกล่าว ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุน
ที่ประสงค์จะจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเสียงสามารถจองซื ้อได้ ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้
และจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อตามจานวนหุ้นกู้ที่จองซื ้อ ในระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดย
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชาระด้ วยวิธีหกั บัญชีที่ลกู ค้ าลงนามยินยอมให้ หกั บัญชีระยะยาว โดยผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื ้อไม่ต้องยื่น
เอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื ้อ โดยจะต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
-

ผู้แนะนาการลงทุนของบมจ. ธนาคารกสิกรไทยต้ องแจ้ งจานวนหุ้นกู้ที่ผ้ ลู งทุนที่ประสงค์จะจอง
ซื ้อได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ลู งทุนที่ประสงค์จะจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเสียง โดยระบุจานวน
หุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จานวนเงิ น ที่ต้องชาระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการรั บชาระดอกเบีย้ และเงิ นต้ น
วิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้ งให้ ทราบว่าผู้ลงทุนที่ประสงค์ จะจองซื ้อสามารถศึกษา
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายจากหนังสือชี ้ชวนผ่าน www.sec.or.th

-

ผู้แนะนาการลงทุนของบมจ. ธนาคารกสิกรไทยต้ องตรวจสอบตัวตนของผู้ลงทุน ที่ประสงค์จะ
จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเสียง เช่น เลขประจาตัวประชาชน หรื อเลขที่หนังสือเดินทาง
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร (ถ้ ามี) วันเดือนปี เกิด หรื อชื่อผู้แนะนาการลงทุน เป็ นต้ น

-

ผู้แนะนาการลงทุนของบมจ. ธนาคารกสิกรไทยต้ องแจ้ งข้ อความเตือนให้ ผ้ ูจองซื ้อทราบว่ า
การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื ้อหุ้นกู้ ผู้จองซื ้อควรอ่านหนังสือชี ้ชวนหรื อ
สรุปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (Factsheet) อย่างรอบคอบ

-

ผู้แนะนาการลงทุนของบมจ. ธนาคารกสิกรไทยต้ องแจ้ งผู้จองซื ้อเรื่ องการยินยอมให้ แต่งตัง้
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ซึ่งได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ทาหน้ าที่
เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ เสนอแต่งตัง้

-

ผู้แนะนาการลงทุนของบมจ. ธนาคารกสิกรไทยต้ องแจ้ งผู้จองซื ้อเรื่ องการยินยอมผูกพันตาม
ข้ อกาหนดสิทธิทกุ ประการ หากผู้จองซื ้อได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้

-

ผู้แนะนาการลงทุนของบมจ. ธนาคารกสิกรไทยต้ องแจ้ งผู้จองซื ้อว่าสามารถตรวจดูข้อกาหนดสิทธิ
ได้ ที่สานักงาน ก.ล.ต. สานักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ ามี)

-

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื ้อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้
และยินยอมผูกพันในหนังสือชีช้ วน หรื อข้ อมูลสาคัญของตราสาร (Factsheet) ก่อนที่ผ้ ลู งทุนที่
ประสงค์จะจองซื ้อนันจะท
้ าการจองซื ้อ

-

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื ้อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้
และยินยอมผูกพันในหนังสือชี ้ชวนดังกล่าว

เมื่อรับคายืนยันพร้ อมรายละเอียดการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง ผู้แนะนาการลงทุนของบมจ.
ธนาคารกสิกรไทยต้ องบันทึกคาสัง่ การจองซื ้อผ่านระบบที่บมจ. ธนาคารกสิกรไทยจัดเตรี ยมให้ โดยระบบ
จะแสดงข้ อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเสียง ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื ้อ
ผ่านระบบ
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(ญ)

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป (สาหรับผู้ลงทุนที่จองซื ้อผ่านบล. ภัทร)
ผู้ประสงค์จะจองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านเจ้ าหน้ าที่ผ้ แู นะนาการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของ
บล. ภัทร โดยยืนยันการจองซื ้อผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทป ทังนี
้ ้ ผู้ประสงค์จะจองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่น ๆ กับบล. ภัทร และได้ ผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และ
ได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)
กับบล. ภัทร ก่อนการจองซื ้อแล้ ว โดยผู้ประสงค์จะจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้ องยืนยันทาง
วาจาว่าได้ ศกึ ษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี ้ชวน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวน
ดังกล่าว รวมถึงข้ อกาหนดต่าง ๆ ที่กาหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ประสงค์จะจองซื ้อไม่ต้องกรอกข้ อมูลและ
ลงนามในใบจองซื ้อ และไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื ้อ และบล. ภัทร จะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวน
ในเว็บไซต์ (Website) ของบล. ภัทร โดยจะต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
ผู้ประสงค์จะจองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านเจ้ าหน้ าที่ผ้ แู นะนาการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของ
บล. ภัทร โดยยืนยันการจองซื ้อผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทป ทังนี
้ ้ ผู้ประสงค์จะจองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่น ๆ กับบล. ภัทร และได้ ผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และ
ได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)
กับบล. ภัทร ก่อนการจองซื ้อแล้ ว โดยผู้ประสงค์จะจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้ องยืนยันทาง
วาจาว่าได้ ศกึ ษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี ้ชวน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวน
ดังกล่าว รวมถึงข้ อกาหนดต่าง ๆ ที่กาหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ประสงค์จะจองซื ้อไม่ต้องกรอกข้ อมูลและ
ลงนามในใบจองซื ้อ และไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื ้อ และบล. ภัทร จะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวน
ในเว็บไซต์ (Website) ของบล. ภัทร โดยจะต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
-

ผู้แนะนาการลงทุนของบล. ภัทร จะแจ้ งจานวนหุ้นกู้ที่รับจองซื ้อให้ ผ้ ปู ระสงค์จะจองซื ้อทราบ
ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจานวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จานวนเงินที่ต้องชาระ การ
ฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้ งให้ ทราบว่าผู้ประสงค์จะจองซื ้อสามารถศึกษา
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชีช้ วนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของบล. ภัทร หรื อผ่าน
www.sec.or.th

-

ผู้แนะนาการลงทุนของบล. ภัทร จะตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวประชาชน หรื อเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร (ถ้ ามี)
วันเดือนปี เกิ ด ธนาคารที่ใช้ ชาระเงิ นค่าจองซื ้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ
(ATS) หรื อชื่อผู้แนะนาการลงทุน เป็ นต้ น

-

ผู้แนะนาการลงทุนของบล. ภัทร จะแจ้ งผู้จองซื ้อเรื่ องการยินยอมผูกพันตามข้ อกาหนดสิทธิ
ทุกประการ หากผู้จองซื ้อได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้
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-

ผู้ประสงค์จะจองซื ้อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และ
ยิ น ยอมผูก พัน ตามข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขในหนัง สื อ ชี ช้ วนและข้ อ มูล ส าคัญ ของตราสาร
(Factsheet) ก่อนที่ผ้ ลู งทุนนันจะท
้ าการจองซื ้อ

-

ผู้แนะน าการลงทุนจะแจ้ งผู้จองซื อ้ เรื่ องการยิ นยอมให้ แต่งตัง้ ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุธ ยา จ ากัด
(มหาชน) ซึ่งได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ทาหน้ าที่ เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ เสนอแต่งตัง้

-

เมื่อได้ รับคายืนยันพร้ อมรายละเอียดการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผู้แนะนาการลงทุน
ของบล. ภัทร จะบันทึกคาสัง่ การจองซื ้อ ชื่อผู้แนะนาการลงทุน และวันและเวลาบันทึกการจองซื ้อ
ผ่านระบบที่บล. ภัทร จัดเตรี ยมให้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป

-

ผู้จองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์ บนั ทึกเทปจะต้ องชาระค่าจองซื อ้ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดย
อัตโนมัติ (ATS) โดยจะต้ องชาระภายในเวลา 12.00 น. หรื อตามเวลาอื่นใดที่บล. ภัทร กาหนด
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บล. ภัทร ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) ได้ ผู้จองซื ้อจะต้ อง
ชาระเงินค่าจองซื ้อตามวิธีการและเงื่อนไขที่ บล. ภัทร กาหนด

ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(ทังนี
้ ้วันและเวลาจองซื ้อให้ เป็ นไปตามที่ บล. ภัทร กาหนด)
(ฎ)

การจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป (สาหรับผู้ลงทุนที่จองซื ้อผ่านบล. เอเซีย พลัส)
การจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผู้ประสงค์จะจองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านเจ้ าหน้ าที่ผ้ แู นะนาการ
ลงทุน (Investment Consultant: IC) ของบล. เอเซีย พลัส ซึ่งเปิ ดรับการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึก
เทป โดยยืนยันการจองซื ้อผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทป ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อ
บัญชี ประเภทอื่ น ๆ กับบล. เอเซี ย พลัส และได้ ผ่ า นขัน้ ตอนการรู้ จัก ลูก ค้ า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรั บความเสี่ยง (Suitability Test) กับบล. เอเซีย พลัส
แล้ ว โดยผู้จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
หุ้นกู้ในหนังสือชี ้ชวน ทังนี
้ ้ผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื ้อ และบล. เอเซีย พลัส จะจัดให้ มี
หนังสือชี ้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของบล. เอเซีย พลัส โดยจะต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
-

ผู้แนะนาการลงทุนของบล. เอเซีย พลัส ต้ องแจ้ งจานวนหุ้นกู้ที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับให้ แก่ผ้ จู องซื ้อผ่าน
ทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจานวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จานวนเงินที่ต้องชาระ การฝากหุ้นกู้
วิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้ งให้ ทราบว่าผู้จองซื ้อสามารถศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอ
ขายในหนังสือชีช้ วนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของบล. เอเซีย พลัส หรื อจากหนังสือชีช้ วนผ่าน
www.sec.or.th
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-

ผู้แนะนาการลงทุนของบล. เอเซีย พลัส ต้ องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทป ได้ แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวประชาชนหรื อเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
อากร (ถ้ ามี) วันเดือนปี เกิด ธนาคารที่ใช้ ชาระโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (หรื อ
ที่เรี ยกว่า "Automatic Transfer System" หรื อ "ATS") กับบล. เอเซีย พลัส หรื อชื่อผู้แนะนาการ
ลงทุน เป็ นต้ น

-

ผู้แนะนาการลงทุนของบล. เอเซีย พลัส ต้ องแจ้ งข้ อความเตือนให้ ผ้ จู องซื ้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มี
ความเสีย่ ง และก่อนตัดสินใจจองซื ้อหุ้นกู้ ผู้จองซื ้อควรอ่านหนังสือชี ้ชวนหรื อสรุปข้ อมูลสาคัญของ
ตราสาร (Factsheet) อย่างรอบคอบ

-

ผู้แนะนาการลงทุนของบล. เอเซีย พลัส ต้ องแจ้ งผู้จองซื ้อเรื่ องการยินยอมให้ แต่งตังธนาคาร
้
กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ซึ่ง ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ทาหน้ าที่เป็ น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

-

ผู้แนะนาการลงทุนของบล. เอเซีย พลัส ต้ องแจ้ งผู้จองซื ้อเรื่ องการยินยอมผูกพันตามข้ อกาหนดสิทธิ
สาหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครัง้ นี ้ทุกประการ หากผู้จองซื ้อได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้

-

ผู้แนะนาการลงทุนของบล. เอเซีย พลัส ต้ องแจ้ งผู้จองซื ้อว่าสามารถตรวจดูข้อกาหนดสิทธิ ได้ ที่
สานักงาน ก.ล.ต. สานักงานแห่งใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ ามี)

-

ผู้ประสงค์จะจองซื ้อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และ
ยินยอมผูกพันในหนังสือชี ้ชวน หรื อข้ อมูลสาคัญของตราสาร (Factsheet) ก่อนที่ผ้ ลู งทุนนันจะ
้
ทาการจองซื ้อ

-

ผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันใน
หนังสือชี ้ชวนดังกล่าว

-

ผู้แนะนาการลงทุนของบล. เอเซีย พลัส เมื่อรับคายืนยันพร้ อมรายละเอียดการจองซื ้อผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคาสัง่ การจองซื ้อผ่านระบบที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จดั เตรี ยม
ให้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและ
เวลาบันทึกการจองซื ้อผ่านระบบ

ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ในระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(ทังนี
้ ้วันและเวลาจองซื ้อให้ เป็ นไปตามที่ บล. เอเซีย พลัส กาหนด)
3.7

การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้

ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ประชาชนเป็ นการทัว่ ไป (ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนทัว่ ไป) โดยการ
จัดสรรหุ้นกู้ดงั กล่าวให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ โดยในการจัดจาหน่ายหุ้นกู้รวมถึงการจัดสรรหุ้นกู้
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นัน้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้ วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้ างการบริ หารงาน ระบบงาน และการให้ บริ การของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ รวมทังแนวทาง
้
(guideline) การปฏิบตั ิในรายละเอียดของข้ อกาหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี ้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ รับจองซือ้ หุ้นกู้จากผู้เยาว์
รายละเอียดของวิธีการจัดสรรหุ้นกู้มีดงั ต่อไปนี ้
3.7.1

วิธีการจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนทัว่ ไป
ในการจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ูลงทุนสถาบัน ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะใช้ ดุลยพินิ จในการจัดสรรหุ้นกู้ตามแต่ที่
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะเห็นสมควร ซึ่งผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน
รายใดในจานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื ออาจปฏิเสธการจองซื ้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนสถาบันรายใด ๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อ
บางส่วนได้ ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้ การเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จสูงสุด
ในการจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไป ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะแบ่งจานวนหุ้นกู้ที่จดั สรรไว้ สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ กบั
หน่วยงานขายของตนที่มีบริ การรับจองซื ้อ เพื่อรองรับการจองซื ้อของผู้ประสงค์จะจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ตามจานวนหุ้นกู้ที่
เหมาะสมสาหรับแต่ละหน่วยงานขายและแต่ละสาขา โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิ ยกเว้ นการแบ่ง
จานวนหุ้นกู้ให้ แก่หน่วยงานหรื อสาขาบางแห่งได้ ตามที่เห็นสมควร ในการนี ้ หน่วยงานขายหรื อสาขาแต่ละแห่งของ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ดงั กล่าวจะจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปที่เป็ นลูกค้ าของตนหรื อผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับตนก่อนผู้ลงทุนทัว่ ไปอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของหน่วยงานขายหรื อ สาขาแต่ละแห่งของผู้จดั การการจัด
จาหน่ายหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้มีสทิ ธิที่จะปฏิเสธการจองซื ้อรายใด ๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้
ตามแต่จะเห็นสมควร และหากมีห้ นุ กู้เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว หน่วยงานขายหรื อสาขาแต่ละแห่งดังกล่าวจึง
จะจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปอื่น ๆ โดยใช้ หลักการจัดสรรให้ ผ้ จู องซื ้อที่เข้ ามาจองซื ้อก่อนมีสิทธิได้ รับ
การจัดสรรก่อน โดยข้ อมูลการจองซื ้อหุ้นกู้และจ่ายเงินในลาดับก่อนหรื อหลังนัน้ ให้ ดลู าดับก่อนหลังจากผู้จองซื ้อที่
เข้ ามาจองซื ้อในแต่ละหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย
ในการจัดสรรหุ้นกู้นนั ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

ผู้จัด การการจัด จ าหน่า ยหุ้น กู้ขอสงวนสิท ธิ์ ใ นการใช้ ดุลยพิ นิ จในการท าให้ ก ารจองซือ้ หุ้น กู้ป ระสบ
ความสาเร็ จในการขายสูงสุด โดยในกรณีที่หน่วยงานขายใดหรื อสาขาใดมีแนวโน้ มที่จะมีผ้ จู องซื ้อเข้ ามา
ไม่ครบเต็มจานวนตามที่รับมาจาหน่าย ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะโอนหุ้นกู้ในส่วนของ
หน่วยงานขายหรื อสาขาดังกล่าวตามจานวนที่เหลือดังกล่าวนันกลั
้ บมายังสานักงานใหญ่ เพื่อจัดแบ่ง
ให้ กบั หน่วยงานขายอื่น หรื อสาขาอื่นเพื่อนาไปจาหน่ายให้ กบั ผู้ประสงค์จะจองซื ้อต่อไป

(2)

ในกรณีที่มีการจองซื ้อเกินจากการจัดสรรของแต่ละหน่วยงานขายหรื อแต่ละสาขา หน่วยงานขายหรื อ
สาขาดังกล่าวก็จะส่งข้ อมูลของผู้จองซื ้อในส่วนที่เกินจากการจัดสรรดังกล่าวไปยังสานักงานใหญ่ของ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ โดยในกรณีดงั กล่าว ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ ให้ แก่
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ผู้จองซือ้ ดังกล่าว (หากยังมีจานวนหุ้นกู้ เหลืออยู่) ตามลาดับก่อนหลังตามข้ อมูลที่สานักงานใหญ่ ของ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ได้ รับจากแต่ละหน่วยงานขายหรื อแต่ละสาขาเช่นเดียวกัน ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่
ไม่สามารถเรี ยงลาดับก่อนหลังของข้ อมูลได้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อ
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ ตามที่เห็นสมควร รวมทังมี
้ สิทธิปฏิเสธการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อใด ๆ ไม่ว่าทังหมด
้
หรื อบางส่วนได้
(3)

3.7.2

ในกรณีที่การจาหน่ายหุ้นกู้ของแต่ละหน่วยงานขายหรื อสาขามีเศษเหลือน้ อยกว่า 100,000 (หนึ่งแสน)
บาท ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยหุ้ นกู้ จะรวบรวมเศษหุ้ นกู้ ส่ ว นที่ เ หลื อ ดั ง กล่ า วเพื่ อ จั ด สรรให้ แก่
ผู้จองซื ้อรายหนึง่ หรื อหลายรายของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควร และผู้จองซื ้อหุ้นกู้อนั ดับ
สุดท้ ายจะได้ รับการจัดสรรเท่ากับจานวนหุ้นกู้ที่เหลือซึง่ อาจจะน้ อยกว่าจานวนที่จองซื ้อ จานวนที่จองซื ้อ
ขันต
้ ่า หรื อจานวนทวีคณ
ู ที่กาหนด โดยผู้จองซื ้อจะได้ รับการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้ รับการ
จัดสรรต่อไป

บุคคลที่ถกู ห้ ามมิให้ จดั สรรหลักทรัพย์ให้
เนื่องจากการจัดสรรหุ้นกู้ที่เสนอขายครัง้ นี ้อยู่ภายใต้ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (รวมถึงที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทธ. 27/2559") ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอานาจ
ควบคุมของตนเอง บริ ษัทใหญ่หรื อบริ ษัทย่อยของตนเอง รวมทังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ และผู้มีอานาจควบคุมของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ จะสามารถจองซื ้อและได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ได้
ต่อเมื่อ (ก) ในขันตอนการส
้
ารวจความต้ องการซื ้อหุ้นกู้ (book building) ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ไม่มีการนา
ราคาเสนอซื ้อหุ้นกู้ของตนเอง ไปรวมคานวณกับราคาเสนอซื ้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนรายอื่นเพื่อใช้ กาหนดราคาเสนอขาย
หุ้นกู้ และ (ข) จานวนหุ้นกู้รวมทังหมดที
้
่ผ้ จู ดั การการจัดหน่ายหุ้นกู้ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มี
อานาจควบคุมของผู้จดั การการจัดหน่ายหุ้นกู้ บริ ษัทใหญ่หรื อบริ ษัทย่อยของผู้จดั การการจัดหน่ายหุ้นกู้ รวมทัง้
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอานาจควบคุมของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
ได้ รับการจัดสรร จะต้ องไม่เกินจานวนหุ้นกู้ ที่จดั สรรให้ กบั ผู้ลงทุนรายอื่นที่ได้ ทาการสารวจความต้ องการซื ้อหุ้นกู้
(book building) หารด้ วยจานวนผู้ลงทุนดังกล่าวที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ ใน
ประกาศที่ ทธ. 27/2559 เว้ นแต่เป็ นการจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซื ้อของผู้จองซื ้อหุ้นกู้ทงหมด
ั้
ซึ่งในกรณี
ดังกล่าวจะไม่นาเงื่อนไขเฉพาะสาหรับการจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ จู ดั การจัดจาหน่ายหุ้นกู้และบุคคลที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
มาใช้ บงั คับ

3.8

วิธีการจัดสรรหุ้นกู้กรณีท่ มี ีผ้ จู องซือ้ เกินกว่ าจานวนหุ้นกู้ท่ เี สนอขาย
ในกรณีที่มีผ้ ูจองซือ้ เกิ นกว่าจานวนหุ้ นกู้ที่เสนอขายให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ตามที่
เห็นสมควร โดยผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้อาจทาการจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่บคุ คลใดจานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อ
จะปฏิเสธการจัดสรรให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ ทังนี
้ ้ ตามแต่วิธีการที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การยกเลิกการจองซือ้ หุ้นกู้
(ก)

การยกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 3.6
และ/หรื อ ในกรณีที่มิได้ รับการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ครบถ้ วนจากผู้จองซื ้อ ณ เวลาที่ทาการจองซื ้อหุ้นกู้
ในกรณีชาระเงินโดยเงินสด (ยกเว้ นกรณีจองซื ้อผ่านบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย บล. ภัทร และบล. เอเซีย
พลัส) หรื อเงินโอน หรื อโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET (ยกเว้ นกรณีจองซื ้อผ่านบมจ. หลักทรัพย์
กสิกรไทย บล. ภัทร และบล. เอเซีย พลัส) หรื อโดยการโอนเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) (เฉพาะกรณี
จองซื ้อผ่านบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย บล. ภัทร หรื อบล. เอเชีย พลัส) หรื อในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้ลงทุนทัว่ ไป
ชาระค่าจองซื ้อโดยการหักเงินฝากในบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อ (เฉพาะกรณีผ้ ลู งทุนทัว่ ไปซึ่งจองซื ้อ
ผ่านบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย) หรื อในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ
ดร๊ าฟท์ แต่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่
จองซือ้ นัน้ ๆ (ยกเว้ นกรณีผ้ ูลงทุนทั่วไปซึ่งจองซื ้อผ่านบล. ภัทร ซึ่งผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะมีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้ในกรณีที่ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร)
ในกรณีที่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้เห็นว่ามีเหตุที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ต้องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้
หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ผู้จองซื ้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื ้อได้ ภายใน
วันทาการถัดไปนับจากวันที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้แจ้ งระงับ หรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรื อไม่สามารถ
ส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื ้อดังกล่าว ทังนี
้ ้หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้น ในวันจองซื ้อหุ้นกู้วนั สุดท้ าย
ให้ ผ้ จู องซื ้อที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้ต้องดาเนินการยกเลิกการจองซื ้อภายในวันเดียวกันนัน้

(ข)

การรับจองซื ้อหุ้นกู้เกินกว่าจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ ในการรับจองซือ้ หุ้นกู้เกินกว่าจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อ
สารองไว้ สาหรับกรณีที่ไม่สามารถเรี ยกชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้จากผู้จองซื ้อในลาดับที่จะได้ รับการจัดสรร
หุ้นกู้ หรื อในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อที่อยู่ในลาดับที่จะได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามวิธีการจองซื อ้ และการ
ชาระเงินค่าจองซื ้อตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.6 ซึ่งผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะตัดสิทธิ ในการได้ รับการ
จัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื ้อรายนัน้ ๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่ตดั ออกให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายถัดไปจนกว่าจะ
ครบตามจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

3.10

วิธีคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้ในกรณีท่ ไี ม่ ได้ รับการจัดสรรหรือได้ รับการจัดสรรไม่ ครบเต็มตามจานวนที่จองซือ้
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจานวนที่จองซื ้อ ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการ
ให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้สง่ คืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้ รับจัดสรรหรื อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร
เต็มตามจานวนที่จองซื ้อ โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ โดยวิธีการดังต่อไปนี ้
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(ก)

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กรณีผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอยู่กบั ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
รายที่รับจองซื ้อหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื ้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้โดย
หักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้รายดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (ATS) เข้ าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้นกู้ หรื อโดยโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อ
หุ้นกู้แจ้ งไว้ ภายใน 5 (ห้ า) วันทาการ นับตังแต่
้ วนั ปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้

(ข)

กรณีอื่นใดนอกจากข้ อ (ก)
ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื ้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้โดย
โอนเงิ น ให้ ผ้ ูจ องซื อ้ หุ้น กู้ผ่า นบัญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของผู้จองซื อ้ หุ้น กู้ต ามที่ ผ้ ูจองซื อ้ หุ้น กู้ร ะบุไว้ ใ น
ใบจองซื ้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ หรื อจัดทาเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อหุ้นกู้ โดยส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูข่ องผู้จองซื ้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันทาการ
นับตังแต่
้ วนั ปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ไม่สามารถคืนเงิ น ค่าจองซือ้ หุ้นกู้ ให้ แ ก่ผ้ ูจองซือ้ ได้ ภายในระยะเวลาดังกล่า วข้ า งต้ น
ผู้จองซื ้อดังกล่าวจะมีสทิ ธิได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงิน
ค่าจองซื ้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้นนั ้ นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม)
วันที่ได้ มีการชาระเงิ นคืน ทัง้ นี ้ ไม่ว่าในกรณี ใด ๆ หากได้ มีการดาเนินการคืนเงิ นค่าจองซือ้ หุ้นกู้ ตาม
วิธีการข้ างต้ นแล้ ว หรื อในกรณีคืนเงินค่าจองซื ้อโดยการสัง่ จ่ายเช็ค หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อ
แล้ วโดยถูกต้ องแล้ ว และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ ทังสิ
้ ้น

3.11

วิธีคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้ในกรณีท่ ีผ้ ูออกหุ้นกู้ระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรื อไม่ สามารถส่ งมอบ
หุ้นกู้ท่ เี สนอขายได้
ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้สง่ คืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
นัน้ ๆ รับมาจากผู้จองซื ้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่
เสนอขายได้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้แต่ละราย โดยวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก)

กรณีผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอยู่กบั ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
รายที่รับจองซื ้อหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื ้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้โดย
หักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้รายดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (ATS) เข้ าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้นกู้ หรื อโดยโอนเงินเข้ าบัญชีซื อ้ ขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อ
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ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

หุ้นกู้แจ้ งไว้ ภายใน 5 (ห้ า) วันทาการ นับตังแต่
้ วนั สิ ้นสุดกาหนดเวลายกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้ หรื อวันที่
ปรากฏข้ อเท็จจริ งที่เป็ นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี)
(ข)

กรณีอื่นใดนอกจากข้ อ (ก)
ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื ้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้โดย
โอนเงินให้ ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้นกู้ตามที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ
หุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ หรื อจัดทาเป็ นเช็ คขี ดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อหุ้นกู้ โดยส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันทาการ
นับตังแต่
้ วนั สิ ้นสุดกาหนดเวลายกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้ หรื อวันที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งที่เป็ นเหตุแห่งการ
ยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี)
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื ้อ
หุ้นกู้จะมีสทิ ธิได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้
ที่ต้องคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้นนั ้ นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวข้ างต้ น จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่
ได้ มีการชาระเงินคืน ทังนี
้ ้ ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ หากได้ มีการดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ตามวิธีการข้ างต้ น
แล้ ว หรื อในกรณีคืนเงินค่าจองซื ้อโดยการสัง่ จ่ายเช็ค หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดย
ถูกต้ องแล้ ว และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ ทังสิ
้ ้น

3.12

วิ ธี การคื นเงิ นค่ าจองซื อ้ หุ้ นกู้ ในกรณี ท่ ี ผ้ ู ออกหุ้ นกู้ ไม่ อาจแต่ งตั ้งผู้ แทนผู้ ถื อหุ้ นกู้ ตามค ายิ นยอมของ
ผู้ถอื หุ้นกู้
ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคายินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้สง่ คืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้พร้ อมดอกเบี ้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้
โดยวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก)

กรณีผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอยู่กบั ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
รายที่รับจองซื ้อหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื ้อหุ้นกู้คนื เงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ พร้ อม
ดอกเบี ้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ (ถ้ ามี) โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
รายดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (ATS) เข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้นกู้ หรื อโดยโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้แจ้ งไว้ ภายใน 5 (ห้ า) วันทาการ นับตังแต่
้ วนั ปิ ดการ
เสนอขายหุ้นกู้
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(ข)

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กรณีอื่นใดนอกจากข้ อ (ก)
ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื ้อหุ้นกู้คนื เงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ พร้ อม
ดอกเบี ้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ (ถ้ ามี) โดยโอนเงินให้ ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้จองซื ้อหุ้นกู้ตามที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ หรื อจัดทาเป็ นเช็ ค
ขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้
ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันทาการ นับตังแต่
้ วนั ปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้

3.12

วิธีการส่ งมอบหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จัดทาใบหุ้นกู้และส่งมอบให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ตามจานวนที่ได้ รับการ
จัดสรรภายใน 15 (สิบห้ า) วันทาการ นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อ
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยูข่ องผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏใน
ใบจองซื ้อหุ้นกู้ หรื อดาเนินการนาหุ้นกู้ที่ได้ รับการจัดสรรฝากไว้ กบั "บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด เพื่อผู้ฝาก" ภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ สาหรับผู้ลงทุนที่ได้ แจ้ งความประสงค์
ให้ ดาเนินการดังกล่าวไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้

3.13

ภาระภาษีเกี่ยวกับดอกเบีย้ หุ้นกู้และการโอนหุ้นกู้
สรุปภาระภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในหุ้นกู้นี ้เป็ นเพียงข้ อมูลทัว่ ไปสาหรับผู้ลงทุนเท่านัน้ และมิใช่คาแนะนาทาง
ภาษี อากรแต่อย่างใด ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงควรปรึ กษาที่ปรึ กษาทางภาษี อากรของตนเองถึงภาระภาษี ที่เกี่ยวข้ องใน
การลงทุนในหุ้นกู้ของตนสรุ ปภาระภาษี อากรนี ้จัดทาขึ ้นโดยอิงกับกฎหมายภาษี อากรที่ใช้ บงั คับอยู่ ณ วันที่มีการ
จัดทาเอกสารนี ้ ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงในภายหลังได้
อนึ่ง สรุ ปภาระภาษี อากรต่อไปนี ม้ ิได้ มีความมุ่งหมายที่จะให้ เป็ นข้ อมูลครบถ้ วนสมบูรณ์ ถึงภาระภาษี อากรที่
เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้แต่อย่างใด
ภาระภาษี อากรของผู้ลงทุนและอัตราภาษีอากรที่ต้องชาระจะขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ เช่น ผู้ลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
หรื อเป็ นนิติบคุ คล ผู้ลงทุนเป็ นผู้มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยหรื อเป็ นผู้ที่ถกู ถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรื อไม่
หรื อเป็ นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีความตกลงเพื่อการเว้ นการเก็บภาษี ซ้อนกับประเทศไทยหรื อไม่ นอกจากนี ้
ผลตอบแทนอื่นที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ เช่น ผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ อาจจะต้ องถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย และผู้ลงทุนดังกล่าวอาจจะต้ องชาระภาษี เงินได้ ภาษี มลู ค่าเพิ่ม และ/หรื อ ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขและเหตุในการจ่ายผลตอบแทนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ลู งทุน ซึง่ ต้ องพิจารณาข้ อเท็จจริ งในแต่ละกรณี
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(1)

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ภาษีเงินได้
(ก)

กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เป็ นผู้มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
1.

กรณีผถู้ ือหุน้ กู้เป็ นบุคคลธรรมดา
(1)

ดอกเบี ้ย
ดอกเบี ้ยซึง่ ผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริ ษัทจะถูกหักภาษี ณ
ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

(2)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
ผลประโยชน์ที่ได้ จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็ นเงินได้ เกินกว่าที่
ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

อย่างไรก็ตาม ผู้มีเงินได้ มีสิทธิ ที่จะเลือกเสียภาษี ในอัตราดังกล่าวที่ถกู หักภาษี ณ ที่
จ่ายไว้ ตาม (1) หรื อ (2) ข้ างต้ น โดยไม่ต้องนาดอกเบี ้ย หรื อ ผลประโยชน์ที่ได้ รับจาก
การโอนหุ้นกู้ ไปรวมกับเงินได้ อื่นเพื่อคานวณภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา โดยหากผู้มี
เงินได้ เลือกที่จะนาดอกเบี ้ยหรื อผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ดงั กล่าว ไปรวมกับเงิน
ได้ อื่นเพื่อคานวณภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดานัน้ ผู้มีเงินได้ สามารถนาภาษี หกั ณ ที่จ่าย
ข้ างต้ นมาเป็ นเครดิตในการคานวณภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาได้
2.

กรณีผถู้ ือหุน้ กู้เป็ นบริ ษัทหรื อห้างหุน้ ส่วนนิ ติบคุ คล
ในกรณี ที่ ผ้ ูลงทุนเป็ นบริ ษั ทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิ ติ บุคคลซึ่งจดทะเบี ยนจัดตัง้ ขึ น้ ตาม
กฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมที่เป็ นนิติบุคคลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายไทย หรื อเป็ น
บริ ษัทห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่
ประกอบกิจการในประเทศไทย หรื อมูลนิธิหรื อสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้
แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรื อสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกาหนดให้ เป็ นองค์ การ
หรื อสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนจะมีภาระ
ภาษี ดงั ต่อไปนี ้
(1)

ดอกเบี ้ย
ดอกเบีย้ ที่ผ้ ูลงทุนประเภทบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร
บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้ รับจะต้ องถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 1 (หนึ่ง) และต้ องนาดอกเบี ้ยไปรวมคานวณเป็ น
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

รายได้ เพื่อเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล โดยสามารถนาภาษี หกั ณ ที่จ่ายข้ างต้ นมา
เป็ นเครดิตในการคานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ดอกเบี ้ยที่ผ้ ลู งทุนประเภทมูลนิธิ หรื อสมาคมที่ไม่ใช่องค์การหรื อสถานสาธารณ
กุศลได้ รับจะต้ องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 10 (สิบ)
(2)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ผ้ ลู งทุนได้ รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่
ผู้ลงทุนจะต้ องนาผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็ นเงิน
ได้ เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้ อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคานวณภาษี เงินได้
นิติบคุ คล เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ลู งทุนเป็ นกองทุนรวมที่เป็ นนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตาม
กฎหมายไทย ไม่ต้องนาผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ได้ รับมารวมเป็ น
รายได้ ในการคานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล

(ข)

กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เป็ นผู้ไม่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
1.

กรณีผถู้ ือหุน้ กู้เป็ นบุคคลธรรมดา
ผู้ถือหุ้นกู้จะถูกถื อเป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยถ้ าผู้ถือหุ้นกู้ได้ อยู่ในประเทศไทย
ชัว่ ระยะเวลาหนึง่ หรื อหลายระยะเวลา รวมทัง้ หมดถึง 180 (หนึ่งร้ อยแปดสิบ) วันขึ ้น
ไปในปี ปฏิทินเดียวกัน ทังนี
้ ้ในการพิจารณาว่าบุคคลเป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
หรื อไม่ กฎหมายไทยไม่คานึงถึง สัญชาติของผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด
(1)

ดอกเบี ้ย
เว้ นแต่ข้อกาหนดและเงื่อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทาขึ ้นระหว่างประเทศไทย
กับประเทศที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้มีถิ่นที่อยูจ่ ะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ดอกเบี ้ยซึง่ ผู้ถือหุ้นกู้
ได้ รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

(2)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
เว้ นแต่ข้อกาหนดและเงื่อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทาขึ ้นระหว่างประเทศไทย
กับประเทศที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้มีถิ่นที่อยูจ่ ะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ผลประโยชน์จาก
การโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเงินได้ เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กรณีผถู้ ือหุน้ กู้เป็ นบริ ษัทหรื อห้างหุน้ ส่วนนิ ติบคุ คล
กรณี ที่ ผ้ ูลงทุน เป็ นบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้น ส่ว นนิ ติ บุค คลซึ่ ง จดทะเบี ย นจัด ตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายของต่างประเทศ ซึง่ รวมถึงกองทุนรวมที่เป็ นนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมาย
ของต่างประเทศ และมิได้ ประกอบกิจการหรื อถือว่าประกอบการในประเทศไทยหรื อ
มิได้ มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้ รับดอกเบี ้ย หรื อผลประโยชน์จาก
การโอนหุ้นกู้ซงึ่ จ่ายจากหรื อในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษี อากรดังนี ้
(1)

ดอกเบี ้ย
เว้ นแต่ข้อกาหนดและเงื่อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทาขึ ้นระหว่างประเทศไทย
กับประเทศที่ผ้ ูลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ดอกเบีย้ ที่ผ้ ูลงทุน
ได้ รับจะต้ องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

(2)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
เว้ นแต่ข้อกาหนดและเงื่อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทาขึ ้นระหว่างประเทศไทย
กับประเทศที่ผ้ ลู งทุนมีถิ่นที่อยู่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ผลประโยชน์จาก
การโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็ นเงินได้ เกินกว่าที่ลงทุนจะต้ องถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

(2)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ผู้ถือหุ้นกู้อาจต้ องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ ("ภาษีธุรกิจเฉพาะ") ในอัตราร้ อยละ 0.01 (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง)
(บวกด้ วยภาษี บารุงท้ องถิ่นในอัตราร้ อยละ 10 (สิบ) ของภาษี ธุรกิจเฉพาะดังกล่าว) จากยอดดอกเบี ้ยรับ
จากหุ้นกู้และกาไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการซื ้อขายหุ้นกู้ หากดอกเบี ้ยหรื อกาไรดังกล่าวที่ได้ รับจาก
การซื ้อขายหุ้นกู้เป็ นรายรับจากการประกอบธุรกิจธนาคารตามกฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิชย์หรื อ
กฎหมายเฉพาะ การประกอบกิจการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และการประกอบกิจการโดย
ปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุนในประเทศไทย

(3)

อากรแสตมป์
การโอนใบหุ้นกู้ได้ รับยกเว้ นอากรแสตมป์
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถอื หุ้นกู้
สาหรับ
"หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ มี ีลกั ษณะคล้ ายทุน ไถ่ ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนด
และมีสิทธิเลื่อนชาระดอกเบีย้ โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ
ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562"
ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้นี ้ ("ข้ อกาหนดสิทธิ") กาหนดหลักเกณฑ์ทวั่ ไปทังหมดที
้
่ใช้
บังคับกับ "หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริ ษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนด และ
มีสิทธิเลื่อนชาระดอกเบี ้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562" ("หุ้นกู้") ออก
โดยบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") ตามมติทปี่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของผู้ออกหุ้นกู้
เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 และมีธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ผู้ถือหุ้นกู้จะได้ รับสิทธิตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องผูกพันตามข้ อกาหนดสิทธิ
ทุกประการ และให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับทราบและเข้ าใจข้ อกาหนดต่าง ๆ ในข้ อกาหนดสิทธิเป็ นอย่างดีแล้ ว รวมทังได้
้ ให้
ความเห็นชอบกับการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้ อกาหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้
จะจัดให้ มีการเก็บรักษาสาเนาข้ อกาหนดสิทธิ สาเนาสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสาเนาสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้
ไว้ ณ สานักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสาเนาข้ อกาหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้
ในวันและเวลาทาการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
1.

คาจากัดความ
คาและข้ อความต่าง ๆ ที่ใช้ อยูใ่ นข้ อกาหนดสิทธิให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้
"Initial Credit Spread"

หมายถึง ส่วนต่างของอัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 5.00 (ห้ าจุดศูนย์ศนู ย์)
กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2562 ที่ร้อยละ 1.39 (หนึ่งจุดสามเก้ า) ซึ่งเท่ากับร้ อยละ 3.61
(สามจุดหกหนึง่ ) ต่อปี

"ก.ล.ต."

หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"ข้ อกาหนดสิทธิ"

หมายถึง ข้ อ กาหนดว่า ด้ ว ยสิท ธิ แ ละหน้ า ที่ข องผู้ออกหุ้น กู้แ ละ
ผู้ถือหุ้นกู้สาหรับหุ้นกู้ฉบับนี ้ (รวมถึงที่มีการแก้ ไข เพิ่มเติม หรื อ
เปลีย่ นแปลง)

"งวดการปรับดอกเบีย้ "

หมายถึ ง ช่ ว งเวลาตัง้ แต่ (โดยรวมถึ ง ) วัน แรกที่ สามารถใช้ สิท ธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันปรับอัตราดอกเบี ้ยถัดไป และ
งวดการปรับดอกเบี ้ยถัดไปภายหลังจากนันจะเริ
้
่ มตังแต่
้ (โดยรวมถึง)
วัน ปรั บ อัต ราดอกเบี ย้ ใด ๆ จนถึ ง (แต่ไ ม่ นับ รวม) วัน ปรั บ อัต รา

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 1

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ดอกเบี ้ยถัดไป
"งวดดอกเบีย้ "

(ก) สาหรับงวดดอกเบี ้ยงวดแรก หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่ มตังแต่
้
(โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันชาระดอกเบี ้ย
หุ้นกู้ถดั ไป และ
(ข) สาหรับงวดดอกเบี ้ยงวดถัดไป หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่ มตังแต่
้
(โดยรวมถึง) วันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี ้ยก่อนหน้ านี ้
จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้สาหรับงวดดอกเบี ้ย
งวดถัดไป หรื อวันไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี)

"ดอกเบีย้ ค้ างชาระ"

ให้ มีความหมายตามที่ได้ นิยามไว้ ในข้ อ 7.4 (ก)

"นายทะเบียนหุ้นกู้"

หมายถึง ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) หรื อผู้ที่ได้ รับแต่งตัง้
โดยชอบให้ ทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหุ้นกู้ และตัวแทนชาระเงิน

"บาท"

หมายถึง สกุลเงิ นบาทอันเป็ นสกุลเงินโดยชอบด้ วยกฎหมายของ
ประเทศไทย

"ใบหุ้นกู้"

หมายถึง ใบหุ้นกู้ที่ออกตามข้ อ 3.1 ตามแบบที่กาหนดไว้ ในเอกสาร
หมายเลข 1 แนบท้ ายข้ อกาหนดสิทธิ

"ผลกระทบอย่ างร้ ายแรง"

หมายถึง ผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อกิ จการ การดาเนินธุรกิ จ
ทรั พ ย์ สิน หรื อ สถานะทางการเงิ นของผู้ออกหุ้น กู้ ซึ่งเป็ นการ
พิ จ ารณาผลกระทบจากเหตุก ารณ์ ใ ดเหตุก ารณ์ ห นึ่ ง หรื อ หลาย
เหตุการณ์รวมกัน และส่งผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อความสามารถ
ของผู้ออกหุ้นกู้ในการชาระเงิ นใด ๆ ภายใต้ ห้ ุนกู้ที่มีต่อผู้ถือหุ้นกู้
ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ

"ผู้ถอื หุ้นกู้"

หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจานวนตามข้ อ 3.3

"ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้"

หมายถึง ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) หรื อผู้ที่ได้ รับแต่งตัง้
โดยชอบให้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน

"ผู้ออกหุ้นกู้"

หมายถึง บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

"วันชาระดอกเบีย้ หุ้นกู้"

หมายถึง วันที่ 22 พฤษภาคม และวันที่ 22 พฤศจิกายน ของทุกปี
ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะทาการชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้งวดแรก
ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และจะทาการชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 2

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
งวดสุดท้ ายในวันครบกาหนดชาระเงินต้ นหุ้นกู้ตามข้ อ 8.3
"วันทาการ"

หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทัว่ ไปเปิ ดทาการในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมิ ใช่วันเสาร์ ห รื อวันอาทิตย์ หรื อวัน ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศให้ เป็ นวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์

"วันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้"

หมายถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

"วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้นกู้"

ให้ มีความหมายตามที่ได้ ให้ คานิยามไว้ ในข้ อ 3.3(ก)

"วันปรับอัตราดอกเบีย้ "

หมายถึง วันแรกที่สามารถใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ และทุก ๆ วันครบกาหนด
5 (ห้ า) ปี นับจากวันแรกที่สามารถใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้

"วันแรกที่สามารถใช้ สิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้" ให้ มีความหมายตามที่ได้ ให้ คานิยามไว้ ในข้ อ 9.1
"วันออกหุ้นกู้"

หมายถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

"ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ "

หมายถึง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัดหรื อ
บุคคล หรื อนิติบุคคลอื่นที่ดาเนินกิ จการรั บฝากหลักทรั พย์ ได้ ตาม
กฎหมายซึง่ เข้ ารับทาหน้ าที่แทน

"สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ"

หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถื อที่ได้ รับการว่าจ้ างโดย
ผู้ออกหุ้นกู้ และจัดสรรเครดิตตราสารทุน (equity credit) ให้ แก่ห้ นุ กู้

"สมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้นกู้"

หมายถึ ง สมุด ทะเบี ย นหรื อ แหล่ง ข้ อ มูลทางทะเบี ย นซึ่ งบันทึ ก
รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยูข่ องผู้ถือหุ้นกู้
การโอน การจานา การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ไว้ ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง

"สัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้"

หมายถึง สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อสัญญาแต่งตัง้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทาหน้ าที่แทน (ถ้ ามี)

"สัญญาแต่ งตัง้ นายทะเบียนหุ้นกู้"

หมายถึง สัญญาแต่งตัง้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และตัวแทนชาระเงิ น
ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และ
นายทะเบียนหุ้นกู้ หรื อสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้ และตัวแทน
ชาระเงินรายใหม่เพื่อทาหน้ าที่แทน (ถ้ ามี)

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 3

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
"สานักงาน ก.ล.ต."

หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"สิทธิในหุ้นกู้"

หมายถึง สิทธิทงปวงในหุ
ั้
้ นกู้อนั รวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) สิทธิใน
การได้ รับชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ย และสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

"หุ้นกู้"

หมายถึง "หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริ ษัท
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนด และมีสิทธิ เลื่อนชาระ
ดอกเบี ้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562"

"หน่ วยงานกาหนดมาตรฐานรายงาน ให้ มีความหมายตามที่ได้ ให้ คานิยามไว้ ในข้ อ 9.4
ทางการเงิน"
"หลักทรัพย์ ของผู้ออกหุ้นกู้ท่ มี สี ถานะ หมายถึง ตราสาร หรื อหลักทรัพย์ใด ๆ (รวมถึงหุ้นบุริมสิทธิ ) ซึ่งออกหรื อ
ทางกฎหมายเท่ าเทียมกับหุ้นกู้"
เข้ าทาโดยผู้ออกหุ้นกู้ซงึ่ (1) มีการระบุอย่างชัดแจ้ ง (โดยข้ อกาหนดสิทธิ
หรื อโดยผลของกฎหมาย) ว่ามีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นกู้
และ (2) มีข้อกาหนดว่าผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ และดุลยพินิจแต่เพียง
ผู้เดียวที่จะกาหนดการชาระผลตอบแทนหรื อการชาระเงินอื่นใด
"หลักทรัพย์ ของผู้ออกหุ้นกู้ท่ มี ี
สถานะทางกฎหมายด้ อยกว่ าหุ้นกู้"

หมายถึง ทุนเรื อนหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ไม่ว่าในลาดับชันใด
้ ๆ ที่ถือเป็ น
ส่วนของผู้ถือหุ้น (แต่ไม่รวมหุ้นบุริมสิทธิ)

"เหตุผิดนัด"

ให้ มีความหมายตามที่นิยามไว้ ในข้ อ 10.1

"อัตราดอกเบีย้ หุ้นกู้"

หมายถึง อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 7.1

"อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี "

หมายถึง Yield Interpolation ของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ที่มีอายุ 5 (ห้ า) ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของ 2 (สอง) วันทาการก่อน
วันปรับอัตราดอกเบี ้ยใด ๆ ซึง่ จัดทาโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
หากภายหลังสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยมิได้ จดั ทาอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลดังกล่าว ให้ ใช้ เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ที่ จั ด ท าโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย หรื อ หน่ วยงานของรั ฐบาล
ที่ เ กี่ ย วข้ องอื่ น ๆ ซึ่ ง หากหน่ ว ยงานดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ จั ด ท า หรื อ
ไม่สามารถนามาใช้ อ้างอิงได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ ให้ ใช้ อตั ราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลตามที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้กาหนด

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 4

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
2.

ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่ าที่ตราไว้ และอายุของหุ้นกู้

2.1

หุ้นกู้เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเป็ นหุ้นกู้ประเภทด้ อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน ชาระคืนเงินต้ นเพียงครัง้ เดียว
เมื่อเลิกบริ ษัท หรื อเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนดตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้
มีสิทธิ เลื่อนการชาระดอกเบีย้ พร้ อมกับสะสมดอกเบีย้ จ่ ายไปชาระในวันใด ๆ ก็ ได้ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้โดยไม่จากัด
ระยะเวลาและจานวนครัง้ ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนด โดยหุ้นกู้จะมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยและ
มีอตั ราดอกเบี ้ยตามที่กาหนดในข้ อ 7

2.2

ในวันออกหุ้นกู้ มีห้ นุ กู้จานวนทังหมด
้
[] ([]) หน่วย มีมลู ค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็ น
มูลค่ารวม [] ([]) บาท

3.

ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

3.1

นายทะเบี ยนหุ้นกู้มีห น้ าที่ ตามสัญ ญาแต่ง ตัง้ นายทะเบีย นหุ้น กู้ที่ จะต้ องออกใบหุ้น กู้ตามแบบที่ กาหนดไว้
ในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ า ยข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น กู้ ทุก ราย โดยในส่ว นของหุ้น กู้ที่ ฝากไว้ กับ
ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ นัน้ นายทะเบี ย นหุ้น กู้ จะต้ องลงชื่ อ ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ เ ป็ นผู้ ถื อ หุ้ นกู้ แทนใน
สมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น กู้นัน้ นายทะเบี ย นหุ้น กู้จ ะออกใบหุ้น กู้ห รื อ ออกใบรั บ เพื่ อ ใช้ แ ทนใบหุ้น กู้ต ามแบบที่
นายทะเบียนหุ้นกู้กาหนดให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์

3.2

นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้ าที่ตามสัญญานายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้ องจัดทาและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้
จนกว่าหุ้นกู้ทงหมดจะได้
ั้
รับการไถ่ถอน

3.3

(ก)

ผู้ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้กรณี ที่ไม่ได้ ฝากหุ้นกู้ไว้ กับศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ สิทธิ ในหุ้นกู้จะตกได้ แก่บุคคล
ที่ปรากฏชื่อเป็ นเจ้ าของหุ้นกู้จานวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ ้นเวลาทาการในวันทาการ
ก่อนวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ เพื่อกาหนดรายชื่อ ผู้ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้ ("วันปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้") เว้ นแต่จะได้ มีการโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถใช้ ยนั กับผู้ออกหุ้นกู้ได้ ตามข้ อ 4.1(ก)
เกิดขึ ้นแล้ วก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ซึง่ สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้ แก่ผ้ รู ับโอนหุ้นกู้

(ข)

ผู้ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้กรณี ที่ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิ ในหุ้นกู้จะตกได้ แก่บุคคลที่
นายทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้จานวน
ดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ในวันทาการก่อน
วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เว้ นแต่จะมีการคัดค้ านโดยชอบตามกฎหมาย

3.4

เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้ งต่อผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้ าที่ตามสัญญา
แต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้ที่จะต้ องออกใบหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ทู รงสิทธิ ในหุ้นกู้ที่ฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ
ลงทะเบียนให้ ผ้ ทู รงสิทธิในหุ้นกู้รายดัง กล่าวเป็ นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจานวนที่ได้ รับแจ้ งจาก
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เมื่อได้ มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ ไข

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 5

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
จานวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจานวนหุ้นกู้
ที่ได้ แยกไปลงทะเบียนไว้ ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วนจานวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรื อใบรับ
เพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์นนั ้ หากนายทะเบียนหุ้นกู้ไม่ได้ ทาการแก้ ไข (ไม่ว่าด้ วยเหตุใด
ก็ตาม) ให้ ถือว่ามีจานวนลดลงตามจานวนของหุ้นกู้ที่ได้ แยกไปออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนไว้ ในชื่อของผู้ทรงสิทธิ
ในหุ้นกู้ดงั กล่าว
3.5

การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นประการอื่นในข้ อกาหนดสิทธิ นี ้ หรื อเว้ นแต่ข้อบังคับหรื อระเบีย บของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องจะกาหนดไว้ เป็ นประการอื่น ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นกู้เป็ นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้ าก่อนวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้แต่ละงวด วันไถ่ถอนหุ้นกู้
วันกาหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรื อ วันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กาหนด
ไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ หรื อตามที่ผ้ ูออกหุ้นกู้จะได้ แจ้ งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรื อ
ผู้ถือหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี) เพื่อกาหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้ รับหรื อใช้ สทิ ธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ในฐานะ
ผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ถ้ าวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทาการให้ เลื่อนเป็ นวันทาการถัดไป (ซึ่งใน
กรณีดงั กล่าวระยะเวลาปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้ อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน) ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้
จะแจ้ ง หรื อจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้ งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
7 (เจ็ด) วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วนั แรก
อนึง่ ระหว่างเวลาที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ

(ข)

นายทะเบียนหุ้นกู้อาจแก้ ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทยหรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ ยวข้ อ งประกาศกาหนดได้ โดย
ไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรื อที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้
จะต้ องแจ้ งการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงระยะเวลาการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
ทราบก่อนการแก้ ไข

4.

การโอนหุ้นกู้

4.1

การโอนหุ้นกู้ที่มิได้ ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
(ก)

แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ ซึ่งเป็ นผู้ที่
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ระบุชื่อเป็ นเจ้ าของหุ้นกู้ตามจานวนที่จะทาการโอน หรื อผู้รับโอนคนสุดท้ ายโดยมี
การสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้ วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) ได้ สง่ มอบใบหุ้นกู้
ให้ แก่ผ้ รู ับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ ไว้ ด้วยแล้ ว
ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะใช้ ยนั กับผู้ออกหุ้นกู้ได้ ก็ต่อเมื่อ
ผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับ

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 6

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
คาขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ พร้ อมทังใบหุ
้ ้ นกู้ที่ผ้ รู ับโอนหุ้นกู้ได้ ลงลายมือชื่อเป็ นผู้รับโอนในด้ านหลัง
ของใบหุ้นกู้นนครบถ้
ั้
วนแล้ ว
ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้ ยนั กับบุคคลภายนอกได้ ก็ต่อเมื่อ
นายทะเบียนหุ้นกู้ได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรี ยบร้ อยแล้ ว
(ข)

การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้ องกระทา ณ สานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทาการ
ของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้ องทาตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้กาหนด โดยผู้ขอลงทะเบียน
จะต้ องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 4.1(ก) พร้ อมทังหลั
้ กฐานอื่น ๆ ที่
ยืนยันถึงความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กาหนด
ให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้
แล้ วเสร็ จภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับคาขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้
พร้ อมทังใบหุ
้ ้ นกู้และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้ องส่งมอบครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว

4.2

สาหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นนให้
ั ้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ รวมทังศู
้ นย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง

4.3

ข้อจำกัดกำรโอนหุน้ กู้
ไม่มี

4.4

นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็ นการขัดกับข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้หรื อบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายหรื อคาสัง่ ศาลใด ๆ

5.

สถานะของหุ้นกู้

5.1

สถำนะและสิ ทธิ ได้รบั ชำระเงิ นตำมหุน้ กู้
หุ้นกู้เป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของผู้ออกหุ้นกู้ และมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย โดยการ
ด้ อยสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าวตามหุ้นกู้นี ้จะด้ อยกว่าสิทธิของเจ้ าหนี ้สามัญเฉพาะในเรื่ องการรับชาระหนี ้ตาม
หุ้นกู้เมื่อเกิดกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก)

ผู้ออกหุ้นกู้ถกู พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย คาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการตามกฎหมาย
ว่าด้ วยล้ มละลาย หรื อถูกศาลพิพากษาให้ ล้มละลายตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย หรื อ

(ข)

มีการชาระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษัท

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 7

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
5.2

กำรปลดเปลือ้ งภำระกำรชำระเงิ นตำมหุน้ กู้
ในกรณีตามข้ อ 5.1(ก) และ/หรื อ ข้ อ 5.1(ข) สิทธิในการรับชาระเงินใด ๆ ภายใต้ ห้ นุ กู้ของผู้ถือหุ้นกู้จะจากัดอยู่
เพียงเท่าจานวนทรัพย์ สินที่เหลืออยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายหลังจากการชาระหนีใ้ ห้ แก่เจ้ าหนี ้สามัญและเจ้ าหนี ้
บุริมสิทธิอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสทิ ธิได้ รับชาระหนี ้ก่อน แต่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้และอยู่
ในลาดับก่อนหน้ าผู้ถือหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ นแล้ วเท่านัน้ หากทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้
ที่เหลือจากการชาระหนี ้ดังกล่าวไม่เพียงพอชาระเงินต้ น และ/หรื อ ดอกเบี ้ย รวมทังค่
้ าเสียหายอื่นใดอันเกิดจาก
มูลเหตุตามหุ้นกู้ได้ ทงจ
ั ้ านวน ให้ ถือว่าจานวนเงินส่วนที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ยงั ไม่ได้ รับชาระนันเป็
้ นอันระงับไปโดยผู้ถือหุ้นกู้
ได้ ตกลงปลดเปลื ้องหน้ าที่ในการชาระเงินตามหุ้นกู้ที่ยงั ไม่ได้ ชาระนันให้
้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้

5.3

กำรสละสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ กู้
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ตามข้ อ 5.1(ก) หรื อ ข้ อ 5.1(ข) และตราบเท่าที่เจ้ าหนี ้สามัญและเจ้ าหนี ้บุริมสิทธิอื่น ๆ
ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสทิ ธิได้ รับชาระหนี ้ก่อนยังไม่ได้ รับชาระหนี ้จากผู้ออกหุ้นกู้ครบถ้ วน และอาจใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องให้
ผู้ออกหุ้นกู้ชาระหนี ้ดังกล่าวได้ ภายในอายุความตามกฎหมาย แม้ วา่ ผู้ถือหุ้นกู้จะยังได้ รับชาระเงินจากผู้ออกหุ้นกู้
ไม่ครบถ้ วน ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงว่าผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิ ตามข้ อกาหนดสิทธิ นี ้ที่จะดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ
ทังหมดดั
้
งต่อไปนี ้
(ก)

รับชาระเงินหรื อรับการแจกจ่ายทรัพย์สินอื่นใดจากผู้ออกหุ้นกู้ หรื อลูกหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อเป็ นการ
ชาระเงินอันเกิดจากมูลเหตุของหุ้นกู้นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้

(ข)

หักกลบลบจานวนเงินใด ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ควรได้ รับชาระอันเกิดจากมูลเหตุของหุ้นกู้เอากับหนี ้ใด ๆ ที่
ผู้ถือหุ้นกู้มีตอ่ ผู้ออกหุ้นกู้

(ค)

รับจานอง รับจานา หรื อ รับหลักประกันอื่นใด ๆ ไว้ จากผู้ออกหุ้นกู้หรื อบุคคลอื่นใดเพื่อเป็ นประกันการ
ชาระเงินตามหุ้นกู้อนั จะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้มีสิทธิได้ รับชาระเงินจากทรัพย์สินหรื อหุ้น หรื อตราสาร หรื อ
สิทธิอย่างใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เป็ นเจ้ าของ หรื อเป็ นผู้ทรงโดยชอบด้ วยกฎหมายก่อนเจ้ าหนี ้รายอื่นที่มี
ลาดับแห่งสิทธิในการได้ รับชาระหนี ้เหนือกว่าสิทธิในการได้ รับชาระเงินของผู้ถือหุ้นกู้ (ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหุ้นกู้
ได้ รับจานอง จานา หรื อรับหลักประกันใด ๆ ไว้ ผู้ถือหุ้นกู้ต้องยกเลิกการจานอง จานา หรื อสละสิทธิ
ยึดหน่วงหลักประกันที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ รับไว้ จากผู้ออกหุ้นกู้หรื อบุคคลอื่นใด)

(ง)

ยึดถือเงินหรื อทรัพย์สนิ ใด ๆ ที่ได้ รับชาระ หรื อแจกจ่าย หรื อพึงได้ รับชาระ หรื อแจกจ่ายจากผู้ออกหุ้นกู้
หรื อผู้แทนของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อพึงได้ รับชาระตามคาพิพากษา หรื อคาสัง่ ของศาล หรื อคาสัง่ ของ
เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อของผู้ทาแผนหรื อผู้บริ หารแผนไว้ มิได้ ทังนี
้ ้ จนกว่าเจ้ าหนี ้สามัญและ
เจ้ าหนี ้บุริมสิทธิอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีลาดับแห่งสิทธิในการชาระหนี ้เหนือกว่าสิทธิในการได้ รับชาระ
เงินของผู้ถือหุ้นกู้ดงั ที่กล่าวไว้ ข้างต้ นจะได้ รับชาระหนี ้จนครบถ้ วนแล้ ว

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 8

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
5.4

ผลผูกพันผูถ้ ือหุน้ กู้และผูร้ บั โอน
สิทธิ ในการได้ รับชาระเงินของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อกาหนดสิทธิ นี ้มีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับโอนทุกทอด (ถ้ ามี)
ตลอดอายุของหุ้นกู้นี ้

6.

หน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

ตราบเท่าที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ยงั ไม่ได้ ชาระเงินตามหุ้นกู้หรื อยังไม่มีการปลดเปลื ้องภาระการชาระเงินตามหุ้นกู้ตามข้ อ 5.2
6.1

6.2

ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม (ไม่วา่ กรรมการผู้มีอานาจกระทาการหรื อผู้รับมอบอานาจ)
ให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ได้ รับการร้ องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า
(ก)

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ มีการตรวจสอบการดาเนินการของตนเองในรอบปี บัญชี ที่ผ่านมาและการปฏิบัติตาม
ข้ อกาหนดสิทธิแล้ ว และ

(ข)

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนภายใต้ ข้อกาหนดสิทธิอย่างถูกต้ องครบถ้ วน และนับจากวันออก
หุ้น กู้ หรื อ วัน ออกหนัง สื อ รั บ รองตามข้ อ 6.1(ข) ฉบับ ล่า สุด ก่ อ นหน้ า นี ้ ไม่ ไ ด้ เ กิ ด เหตุผิ ด นัด หรื อ
เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัดหรื อการที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มิได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดสิทธิ และ
ไม่มีคดีความหรื อการอนุญาโตตุลาการที่ผ้ ูออกหุ้นกู้เป็ นจาเลยหรื อผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อความสามารถในการชาระเงินภายใต้ ห้ นุ กู้ตามข้ อกาหนดสิทธิ
ยกเว้ นกรณี ที่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ ว (ถ้ ามี) หรื อในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรื อ
เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัด หรื อหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดสิทธิประการ
ใด ให้ แจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ งที่เกิดขึ ้นดังกล่าว พร้ อมทังสถานะของเหตุ
้
ที่เกิดขึ ้นนันในหนั
้
งสือ
รับรองด้ วย

ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม (ไม่วา่ กรรมการผู้มีอานาจกระทาการหรื อผู้รับมอบอานาจ)
ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยโดยไม่ชกั ช้ าในกรณี ดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็ นเหตุให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่สามารถชาระเงินตามหุ้นกู้ได้ ถูกต้ อง
ครบถ้ ว น (ยกเว้ นเป็ นกรณี ก ารเลื่อนการช าระดอกเบี ย้ ตามข้ อ 7.4) หรื อ ไม่สามารถปฏิ บัติ ตาม
ข้ อกาหนดสิทธิได้

(ข)

กรณี เ กิ ดความเสียหายขึน้ กับทรั พย์ สิน ที่เป็ นสาระสาคัญในการประกอบธุร กิ จของผู้อ อกหุ้น กู้ ซึ่ง
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบในทางลบอย่ า งร้ ายแรงต่ อ ความสามารถในการช าระเงิ น ภายใต้ ห้ ุน กู้ ตาม
ข้ อกาหนดสิทธิ หรื อกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ

(ค)

กรณีผ้ อู อกหุ้นกู้เปลีย่ นแปลงบริ คณห์สนธิ และ/หรื อ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 9

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
(ง)

ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชาระหนี ้เป็ นการทัว่ ไปหรื อมีการเริ่ มเจรจากับเจ้ าหนี ้รายใดรายหนึ่งหรื อหลายราย
รวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้ างหนี ้อันมีลกั ษณะเป็ นการผ่อนผันการปฏิบตั ิการ
ชาระหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้

(จ)

ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรื อเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัด ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งถึงการ
กระทาใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ดาเนินการหรื อเสนอที่จะดาเนินการเพื่อแก้ ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวมาพร้ อม
กันด้ วย

(ฉ)

ผู้ ออกหุ้ นกู้ ถู ก ด าเนิ น คดี เ ป็ นจ าเลยในศาลหรื อ ถู ก กล่ า วหาให้ เป็ นฝ่ ายรั บ ผิ ด ในกรณี พิ พ าทที่
อนุญาโตตุลาการจะต้ องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อความสามารถในการ
ชาระเงินภายใต้ ห้ นุ กู้ตามข้ อกาหนดสิทธิ

6.3

หากมีกรณีที่จะต้ องเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตังให้
้ เป็ น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้ วแต่กรณี) โดยเร็ วที่สดุ เท่าที่จะสามารถกระทาได้ แต่ทงนี
ั้ ้
ต้ องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ดงั กล่าว

6.4

ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ ในการประกอบธุรกิจให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจะปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ
ข้ อบังคับ และคาสัง่ ต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้ตลอดอายุของหุ้นกู้

6.5

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดอายุห้ นุ กู้ ซึง่ อันดับความน่าเชื่อถือนี ้มิได้ จดั ขึ ้นเพื่อเป็ นข้ อแนะนาให้ ผ้ ลู งทุน
ทาการซือ้ ขาย หรื อถื อหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรื อเปลี่ยนแปลงโดยสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือดังกล่าว

6.6

ผู้ออกหุ้นกู้จะนาหุ้นกู้ไปขอขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย และ/หรื อ ตลาดรองของหุ้นกู้อื่นใดที่
ผู้ออกหุ้นกู้เห็นควร และจะคงให้ ห้ นุ กู้เป็ นหลักทรัพย์ขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยหรื อตลาดรอง
ของหุ้นกู้อื่นใดที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เห็นควรตลอดอายุห้ นุ กู้

6.7

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องส่งเอกสารหรื อข้ อมูลดังต่อไปนีใ้ ห้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
หรื อโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ ในข้ อ 13.1 หรื อตามที่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้ ง
การเปลี่ยนแปลงไว้ เป็ นหนังสือให้ แก่ผ้ ู ออกหุ้นกู้ ภายในกาหนดเวลาที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ ทังนี
้ ้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้
วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้ วให้ ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้ รับ
การยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
เตรี ยมเอกสารที่ได้ รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สานักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวัน
และเวลาทาการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 10

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
(ก)

คู่ฉบับข้ อกาหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันออกหุ้นกู้ เว้ นแต่ข้อตกลงหรื อข้ อ กาหนดสิทธิแก้ ไขเพิ่มเติมให้
ส่งภายในกาหนดเวลาที่ระบุไว้ ในข้ อ 14.2

(ข)

สาเนางบการเงินประจาปี ล่าสุดที่ผ้ สู อบบัญ ชีได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ ว ที่สง่ ให้ สานักงาน
ก.ล.ต. โดยจะส่งให้ ภายในวันเดียวกับที่ส่งให้ สานักงาน ก.ล.ต. และในกรณี ที่งบการเงินประจาปี
ดังกล่าวมีการแก้ ไขเพิ่มเติมให้ นาส่งงบการเงินประจาปี ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้ วภายในวันเดียวกับที่สง่ ให้ สานักงาน ก.ล.ต. ด้ วย

(ค)

สาเนางบการเงิ นรายไตรมาสที่ผ้ ูสอบบัญชี ได้ สอบทานและแสดงความเห็นแล้ ว ที่ส่ง ให้ สานักงาน
ก.ล.ต. โดยจะส่งให้ ภายในวันเดียวกับที่สง่ ให้ สานักงาน ก.ล.ต.

(ง)

รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ของหุ้นกู้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

ทังนี
้ ้ รายการตามข้ อ 6.7(2) และข้ อ 6.7(3) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทางบการเงินรวม ก็ให้ นาส่งสาเนางบการเงิน
รวมด้ วย
อนึ่ง ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้ รายงานข้ อมูลใดตามวรรคแรกต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็ นการทัว่ ไปแล้ ว ให้ ถือว่า ผู้ออกหุ้นกู้ได้
ส่งเอกสารหรื อข้ อมูลนัน้ ให้ ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ ว ณ วันที่ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยได้ เผยแพร่ ข้อมูล
ดังกล่าวต่อสาธารณชน
ในกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรื อรายงานใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จดั ส่งให้ มีข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อมีข้อความ
คลุมเครื อหรื อไม่ชดั เจน หรื อมีข้อมูลอื่นใดที่ผ้ แู ทนถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจาเป็ นให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้จดั ส่งเพิ่มเติมหรื อ
มีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิ ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบเป็ น
หนังสือพร้ อมทังแจ้
้ งเหตุผลในการขอข้ อมูลหรื อการชี ้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องส่งข้ อมูลหรื อชี ้แจงตามที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
7.

ดอกเบีย้

7.1

อัตรำดอกเบีย้ และวันชำระดอกเบีย้ หุน้ กู้
ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชาระดอกเบีย้ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้บนจานวนเงิ นต้ นคงค้ างทัง้ หมดของหุ้นกู้ตงั ้ แต่ (โดยรวมถึง)
วันออกหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ โดยจะมีการชาระดอกเบี ้ยทุก 6 (หก) เดือน ในวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่
ผู้ออกหุ้นกู้เลือ่ นการชาระดอกเบี ้ยตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 7.4
อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้สาหรับงวดดอกเบี ้ยทุก ๆ งวดตังแต่
้ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้เป็ นต้ นไปให้ อตั ราดอกเบี ้ยบนหุ้นกู้
เป็ นดังนี ้

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 11

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ช่ วงเวลา

อัตราดอกเบีย้

1.

ตังแต่
้ วนั ออกหุ้นกู้จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันแรก ร้ อยละ 5.00 (ห้ าจุดศูนย์ศนู ย์) ต่อปี
ที่สามารถใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้

2.

ตัง้ แต่ วั น แรกที่ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ ไ ถ่ ถ อนหุ้ นกู้ ผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ
จนถึ ง (แต่ไม่ นับรวม) วันครบก าหนดปี ที่ 25 5 (ห้ า) ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของ 2 (สอง) วันทาการก่อน
(ยี่สบิ ห้ า) นับจากวันออกหุ้นกู้
วันแรกที่สามารถใช้ สิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ หรื อ ณ สิ ้นสุด
วันทาการของ 2 (สอง) วันทาการก่อนวันเริ่ มต้ นของ
งวดการปรับดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ องตามข้ อ 7.2 (แล้ วแต่
กรณี) (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้ อยละ
0.25 (ศูนย์จดุ สองห้ า) ต่อปี

3.

ตัง้ แต่ว ัน ครบกาหนดปี ที่ 25 (ยี่สิบ ห้ า ) นับ ผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ
จากวันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันครบ 5 (ห้ า) ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของ 2 (สอง) วันทาการก่อน
กาหนดปี ที่ 50 (ห้ าสิบ) นับจากวันออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดปี ที่ 25 (ยี่สิบห้ า) นับจากวันออกหุ้นกู้
หรื อ ณ สิ ้นสุดวันทาการของ 2 (สอง) วันทาการก่อน
วันเริ่ มต้ นของงวดการปรับดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ องตาม
ข้ อ 7.2 (แล้ วแต่กรณี) (ข) Initial Credit Spread และ
(ค) อัตราร้ อยละ 1.00 (หนึง่ จุดศูนย์ศนู ย์) ต่อปี

4.

วัน ครบก าหนดปี ที่ 50
วันออกหุ้นกู้เป็ นต้ นไป

(ห้ าสิ บ ) นับ จาก ผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ
5 (ห้ า) ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของ 2 (สอง) วันทาการก่อน
วันครบกาหนดปี ที่ 50 (ห้ าสิบ) นับจากวันออกหุ้นกู้
หรื อ ณ สิ ้นสุดวันทาการของ 2 (สอง) วันทาการก่อน
วันเริ่ มต้ นของงวดการปรั บดอกเบี ้ยที่เกี่ ยวข้ องตาม
ข้ อ 7.2 (แล้ วแต่กรณี) (ข) Initial Credit Spread และ
(ค) อัตราร้ อยละ 2.00 (สองจุดศูนย์ศนู ย์) ต่อปี

ทังนี
้ ้ ในการชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้อาจต้ องมีการหักเงินไว้ ณ ที่จ่ายหรื อการหักเงินใด ๆ ที่กาหนดให้ พึงหักไว้
ตามข้ อ 8.5 อนึง่ ในการคานวณดอกเบี ้ยนันจะท
้ าการคานวณบนจานวนเงินต้ นคงค้ างทังหมดของหุ
้
้ นกู้

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 12

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
7.2

กำรปรับอัตรำดอกเบีย้
ผู้ออกหุ้นกู้จะทาการปรับอัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ทกุ ๆ วันปรับอัตราดอกเบี ้ย
นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะเป็ นผู้คานวณการปรับอัตราดอกเบีย้ หุ้นกู้ดังกล่าวโดยอ้ างอิงจากอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของ 2 (สอง) วันทาการก่อนวันเริ่ มต้ นของงวดการปรับ
ดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ อง และแจ้ งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทราบโดยวิธีการตามที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร

7.3

กำรคำนวณดอกเบีย้
จานวนดอกเบี ้ยที่จะต้ องชาระตามหุ้นกู้สาหรับงวดดอกเบี ้ยใด ๆ จะคานวณโดยนา (ก) ผลคูณของจานวนเงินต้ น
ของหุ้นกู้ในแต่ละหน่วย ณ วันแรกของงวดดอกเบี ้ยนันกั
้ บอัตราดอกเบี ้ยที่มีผลใช้ บงั คับสาหรับงวดนันไปคู
้ ณกับ
(ข) จานวนวันสาหรับงวดดอกเบี ้ยนันหารด้
้
วย 365 (สามร้ อยหกสิบห้ า) โดยจานวนดอกเบี ้ยจะกาหนดทศนิยม
ไม่เกิน 6 (หก) ตาแหน่ง (ถ้ าตาแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 5 (ห้ า) ให้ ทาการปั ดทศนิยมตาแหน่งที่
6 (หก) ขึ ้นหนึง่ ตาแหน่ง)

7.4

กำรเลือ่ นกำรชำระดอกเบีย้
(ก)

ภายใต้ ข้อ 7.5 ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิและดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเลือ่ นการชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
ในวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือบอกกล่าวการเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยให้ แก่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 5 (ห้ า) วันทาการก่อนวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ อง และให้ เรี ยกจานวน
ดอกเบี ้ยที่เลือ่ นการชาระดอกเบี ้ยนันว่
้ า "ดอกเบีย้ ค้ างชาระ" โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพียง
ผู้เดียวที่จะเลือ่ นการชาระดอกเบี ้ยค้ างชาระออกไปอีก โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวตามรายละเอียดที่
ระบุไว้ ในข้ อนี ้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยและดอกเบี ้ยค้ างชาระได้ โดยไม่จากัด
จานวนครัง้

(ข)

ผู้ออกหุ้นกู้จะสะสมดอกเบี ้ยที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ได้ ชาระและดอกเบี ้ยค้ างชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ แต่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
ไม่มีสทิ ธิได้ รับดอกเบี ้ยหรื อผลตอบแทนอื่นใดในดอกเบี ้ยที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ได้ ชาระและดอกเบี ้ยค้ างชาระ
สะสมดังกล่าว

(ค)

การเลือ่ นการชาระดอกเบี ้ยตามข้ อ 7.4 นี ้ไม่ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัดตามข้ อ 10.

(ง)

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะชาระดอกเบี ้ยค้ างชาระ (ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน) ไม่ว่าในเวลาใด ๆ (โดย
ไม่จากัดว่าจะต้ องเป็ นวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้) โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า
25 (ยี่สบิ ห้ า) วันทาการแต่ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันทาการ โดยหนังสือบอกกล่าวนันจะต้
้
องระบุจานวน
ของดอกเบี ้ยค้ างชาระที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ประสงค์จะชาระและวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ค้างชาระดังกล่าว

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 13

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
7.5

ข้อห้ำมปฏิ บตั ิ ของผูอ้ อกหุน้ กู้ระหว่ำงกำรเลือ่ นกำรชำระดอกเบีย้
ตราบเท่าที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีการเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยหรื อดอกเบีย้ ค้ างชาระตามข้ อ 7.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ อง
ไม่กระทาการดังต่อไปนี ้
(ก)

ประกาศหรื อจ่ายเงินปั นผล

(ข)

ชาระดอกเบี ้ยหรื อแจกจ่ายทรัพย์สินใด ๆ แก่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมาย
เท่าเทียมกับหุ้นกู้ หรื อผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายด้ อยกว่าหุ้นกู้ และ

(ค)

ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื ้อ หรื อ ซื ้อคืนซึ่งหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นกู้
หรื อหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายด้ อยกว่าหุ้นกู้โดยมีคา่ ตอบแทน

ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ฝ่าฝื นข้ อกาหนดในข้ อ 7.5 นี ้ ให้ ถือว่าดอกเบี ้ยค้ างชาระถึงกาหนดชาระทันทีในวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้
กระทาการฝ่ าฝื นดังกล่าว และผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถเลือ่ นการชาระดอกเบี ้ยค้ างชาระดังกล่าวนันออกไปได้
้
อีก
8.

วิธีการ เวลา และสถานที่สาหรับการชาระหนีต้ ามหุ้นกู้

8.1

กำรชำระเงิ นต้น
(ก)

กรณีทวั่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินต้ นตามหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การ
ออกเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงิน โดยให้
นายทะเบียนหุ้นกู้จดั ส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail)
(ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (2) การโอนเงิน
เข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ หรื อที่
ผู้ถือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการ
ก่อนวันชาระเงินนัน้ ๆ หรื อ (3) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้
ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนาใบหุ้นกู้ของตนมาเวนคืนให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อรับชาระคืนเงินต้ น เว้ นแต่กรณี
ที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ ดลุ ยพินิจเรี ยกให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้รายใด ๆ นาใบหุ้นกู้
มาเวนคืนได้ ซึง่ ในกรณีดงั กล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จาต้ องชาระเงินจนกว่าจะได้ รับใบหุ้นกู้แล้ ว

(ข)

กรณีของหุ้นกู้ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินต้ นตามหุ้นกู้ผ่านทาง
นายทะเบียนหุ้นกู้ให้ แก่บคุ คลที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้ งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้
ว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จานวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงิน
โดยให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จดั ส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail)
(ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้ รับแจ้ ง
จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 14

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้หรื อที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการก่อนวันชาระเงินนัน้ ๆ หรื อ (3) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลง
กันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ เว้ นแต่กรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชาระเงินจนกว่า
จะได้ รับใบหุ้นกู้หรื อใบรั บเพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรั พย์แล้ วก็ ได้ ในกรณีดังกล่าว
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนาส่งใบหุ้นกู้หรื อใบรับ เพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกาหนดชาระเงินก็ได้
โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ ไว้ เป็ นหลักฐาน
8.2

กำรชำระดอกเบีย้ หรื อเงิ นจำนวนอืน่ ใด (ถ้ำมี )
(ก)

กรณีทวั่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินตามข้ อ 8.2 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การ
ออกเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงิน โดยให้
นายทะเบียนหุ้นกู้จดั ส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail)
(ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ใน ต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (2) การโอนเงิน
เข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ หรื อ
ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการ
ก่อนวันชาระเงินนัน้ ๆ หรื อ (3) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้
ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนาใบหุ้นกู้ของตนมาเวนคืนให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อรับชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย
เว้ นแต่กรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ ดลุ ยพินิจเรี ยกให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้รายใด ๆ
นาใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้ ซึง่ ในกรณีดงั กล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จาต้ องชาระเงินจนกว่าจะได้ รับใบหุ้นกู้แล้ ว

(ข)

กรณีของหุ้นกู้ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินตามข้ อ 8.2 ผ่านทาง
นายทะเบียนหุ้นกู้ให้ แก่บคุ คลที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้ งมายังผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้
ว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จานวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
โดย (1) การออกเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงิน
โดยจะให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จดั ส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail)
(ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้ รับแจ้ ง
จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่
ผู้ถือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้หรื อที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการก่อนวันชาระเงินนัน้ ๆ หรื อ (3) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกัน
ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ เว้ นแต่กรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชาระเงินจนกว่าจะ
ได้ รั บ ใบหุ้น กู้ห รื อ ใบรั บ เพื่ อ ใช้ แ ทนใบหุ้น กู้ จากศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ แ ล้ ว ก็ ได้ ในกรณี ดัง กล่า ว
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนาส่งใบหุ้นกู้หรื อใบรับ เพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกาหนดชาระเงินก็ได้
โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ ไว้ เป็ นหลักฐาน

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 15

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
8.3

วันครบกำหนดชำระเงิ นต้นหุน้ กู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระคืนเงินต้ นตามหุ้นกู้ทงหมดเพี
ั้
ยงครัง้ เดียว เมื่อมีการชาระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษัท เว้ นแต่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะ
ใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนดตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในข้ อ 9

8.4

กำรเลือ่ นวันชำระเงิ น
หากวันครบกาหนดชาระเงินตามหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทาการ ให้ เลื่อนวันชาระเงินไปเป็ นวันทาการ
ถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชาระเงินเพิ่มใด ๆ สาหรับการเลื่อนวันชาระเงินตามข้ อ 8.4 นี ้ เว้ นแต่ในกรณีการ
ชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย ซึง่ จะต้ องนาจานวนวันทังหมดที
้
่เลือ่ นออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้
ที่เลือ่ นออกไปมารวมคานวณดอกเบี ้ยด้ วย

8.5

กำรชำระเงิ นตำมบังคับของกฎหมำยภำษี
การชาระเงิ นใด ๆ ภายใต้ ห้ ุนกู้ให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ ยวกับภาษี หรื อกฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์ อื่นใด
นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่มีสทิ ธิเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ สาหรับการชาระเงินภายใต้ ข้อกาหนดสิทธินี ้

8.6

ลำดับกำรชำระหนีต้ ำมหุน้ กู้
ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ ชาระเงินตามหุ้นกู้แล้ ว การจัดสรรเงินที่ได้ รับชาระหนี ้มานันให้
้ เป็ นไป
ตามลาดับดังต่อไปนี ้

9.

(ก)

ลำดับที ่หนึ่ง ชาระค่าใช้ จ่ายและภาระหนี ้ทังหมดที
้
่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทดรองจ่ายไปเพื่อดาเนินการเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ ค่าใช้ จ่ายเพื่อการบังคับชาระหนี ้ภายใต้ ห้ ุนกู้

(ข)

ลำดับทีส่ อง ชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ที่คงค้ างและยังไม่ได้ ชาระภายใต้ ห้ นุ กู้ตามที่คานวณจนถึงวันที่มีการชาระ

(ค)

ลำดับทีส่ ำม ชาระเงินต้ นคงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้ และ

(ง)

ลำดับทีส่ ี ่ จานวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ ชาระคืนแก่ผ้ อู อกหุ้นกู้โดยไม่ชกั ช้ า

การไถ่ ถอนหุ้นกู้และการซือ้ คืนหุ้นกู้
หุ้นกู้นี ้เป็ นหุ้นกู้ประเภทด้ อยสิทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน ชาระคืนเงินต้ นเพียงครัง้ เดียวโดยการไถ่ถอนเมื่อเลิก
บริ ษัท (Perpetual) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อ 9 นี ้เท่านัน้

9.1

กำรไถ่ถอนหุน้ กู้ตำมดุลยพิ นิจของผูอ้ อกหุน้ กู้
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้
จะต้ องไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดในวั
ั้
นครบกาหนด 5 (ห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ซึ่งคือวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
("วันแรกที่สามารถใช้ สิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้") หรื อวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้แต่ละครัง้ ภายหลังจากวันแรกที่สามารถใช้
(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 16

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ราคาเท่ากับเงินต้ นตามหุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องชาระดอกเบี ้ยที่
เกิดขึ ้นแล้ วซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่ต้องชาระแต่ยงั มิได้ ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงดอกเบี ้ยค้ างชาระ (ถ้ ามี)
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 7.4) จนถึงแต่ไม่รวมวันที่กาหนดว่าจะทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือบอกกล่าว
การไถ่ถอนหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ลว่ งหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ)
วันแต่ไม่เกินกว่า 60 (หกสิบ) วันก่อนวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถเพิกถอน
หนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ และการส่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะทาให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้มีหน้ าที่ที่จะต้ องไถ่ถอน
หุ้นกู้ในวันที่กาหนดว่าจะทาการใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ และในราคาที่ระบุไว้ ในหนังสือบอกกล่าวดังกล่าว
9.2

กำรไถ่ถอนหุน้ กู้ดว้ ยเหตุผลทำงภำษี
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลือกที่จะทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดในเวลาใด
ั้
ๆ ก็ได้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้ พิสจู น์จนเป็ นที่พอใจ
แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่หรื อจะไม่สามารถนาดอกเบี ้ยที่ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้มาหักเป็ นค่าใช้ จ่ายเพื่อ
ประโยชน์ในการคานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในประเทศไทยของผู้ออกหุ้นกู้ได้ ทงจ
ั ้ านวน ณ วันออกหุ้นกู้หรื อ
ภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายไทย (หรื อกฎหรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง)
หน่วยงานทางการเมือง หรื อหน่วยงานที่มีอานาจในการจัดเก็บภาษี ที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีสาเหตุมาจากการ
เปลี่ยนแปลงในการตีความหรื อการบังคับใช้ กฎหมาย กฎ หรื อระเบียบ โดยหน่วยงานที่มีอานาจในการออก
กฎหมาย ศาล หน่วยงานรัฐ หรื อหน่วยงานกากับดูแลใด ๆ (ซึ่งรวมถึงการประกาศใช้ กฎหมาย หรื อการเผยแพร่
คาพิพากษา หรื อคาตัดสินของหน่วยงานกากับดูแล) ในกรณีดงั กล่าว ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวนที่
ราคาเท่ากับเงินต้ นตามหุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องชาระดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นแล้ วซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่
ต้ องชาระแต่ยงั มิได้ ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึง ดอกเบี ้ยค้ างชาระ (ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 7.4) จนถึงแต่ไม่
รวมวันที่กาหนดว่าจะทาการไถ่ถอน โดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ลว่ งหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแต่ไม่เกินกว่า 60 (หกสิบ) วันก่อน
วันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถเพิกถอนหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ได้
ทังนี
้ ้ ก่อนส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้ งการไถ่ถอนตามความในวรรคแรก ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องนาส่งหนังสือซึ่งลงนาม
โดยกรรมการผู้มีอานาจของผู้ออกหุ้นกู้ (หรื อผู้รับมอบอานาจ) ที่ระบุว่ามีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.2 นี ้
เกิดขึ ้น และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดงั กล่าว รวมทังหลั
้ กฐานที่แสดงให้ เห็นว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถนา
ดอกเบี ้ยที่ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้มาหักค่าใช้ จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคานวณภาษี ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ ตามกฎหมาย
กฎ หรื อระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจพิจารณาว่าหนังสือและหลักฐานดังกล่าวเป็ นหลักฐานอันเป็ นที่สดุ ว่าได้ มีเหตุการณ์ตามที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 9.2 นี ้เกิดขึ ้นแล้ ว ซึง่ หลักฐานนี ้ถือเป็ นที่สดุ และมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ราย ทังนี
้ ้ เมื่อระยะเวลาบอกกล่าว
ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 9.2 นี ้ สิ ้นสุดลง ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่จะต้ องไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อ 9.2 นี ้

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 17

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
9.3

กำรไถ่ถอนหุน้ กู้ดว้ ยเหตุกำรณ์เปลีย่ นแปลงในวิ ธีกำรจัดอันดับของหุน้ กู้
ผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดในเวลาใด
ั้
ๆ ก็ได้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้ พิสจู น์จนเป็ นที่พอใจแก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ว่าได้ มีการเปลีย่ นแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้หรื อการตีความในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ ทาให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้
ได้ น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้ หรื อไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้
ได้ เลยไม่ว่าด้ วยเหตุผลใด ๆ โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ราคาเท่ากับเงินต้ นตามหุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้ อง
ชาระดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นแล้ วซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่ต้องชาระแต่ยงั มิได้ ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึง ดอกเบี ้ย
ค้ างชาระ (ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 7.4) จนถึงแต่ไม่รวมวันที่กาหนดว่าจะทาการไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่ง
หนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้ าเป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแต่ไม่เกินกว่า 60 (หกสิบ) วันก่อนวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้
ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถเพิกถอนหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ได้
ทังนี
้ ้ ก่อนที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งและจัดให้
มีการส่งเอกสารเหล่านี ้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
(ก)

หนังสือซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอานาจของผู้ออกหุ้นกู้ (หรื อผู้รับมอบอานาจ) ที่ระบุว่ามีเหตุการณ์
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.3 นี ้เกิดขึ ้น รวมทังรายละเอี
้
ยดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดงั กล่าว และ

(ข)

ประกาศหรื อหลักฐานใด ๆ ที่ออกโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึง่ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เปลีย่ นแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้หรื อการตีความในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจพิจารณาว่าหนังสือและประกาศหรื อหลักฐานดังกล่าวเป็ นหลักฐานอันเป็ นที่สุดว่าได้ มี
เหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.3 นี ้เกิดขึ ้นแล้ ว ซึ่งหลักฐานนี ้ถือเป็ นที่สดุ และมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ราย ทังนี
้ ้
เมื่อระยะเวลาบอกกล่าวตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 9.3 นี ้ สิ ้นสุดลง ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่จะต้ องไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวิธีการ
ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 9.3 นี ้
9.4

กำรไถ่ถอนหุน้ กู้ดว้ ยเหตุกำรณ์เปลีย่ นแปลงในหลักกำรบัญชี
ผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดในเวลาใด
ั้
ๆ ก็ได้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้ พิสจู น์จนเป็ นที่พอใจแก่ผ้ แู ทน
ผู้ถือหุ้นกู้วา่ ได้ มีการเปลีย่ นแปลงในหลักการบัญชีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ต้องปฏิบตั ิตามหรื อการตีความหลักการบัญชีโดย
หน่วยงานที่มีหน้ าที่กาหนดมาตรฐานรายงานทางการเงิน เช่น สภาวิชาชีพบัญชี ("หน่ วยงานกาหนดมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน") ทาให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้ น้อยลงกว่า
ณ วันออกหุ้นกู้ หรื อไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้ เลยไม่ว่าด้ วยเหตุผลใด ๆ
โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ราคาเท่ากับเงินต้ นตามหุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องชาระดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นแล้ วซึ่ง
ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่ต้องชาระแต่ยงั มิได้ ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงดอกเบี ้ย ค้ างชาระ (ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 7.4) จนถึงแต่ไม่รวมวันที่กาหนดว่าจะทาการไถ่ถอน โดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 18

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ลว่ งหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแต่ไม่เกินกว่า
60 (หกสิบ) วันก่อนวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถเพิกถอนหนังสือบอกกล่าว
การไถ่ถอนหุ้นกู้ได้
ทังนี
้ ้ ก่อนที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรื อจัดให้
มีการส่งเอกสารเหล่านี ้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
(ก)

หนังสือซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอานาจของผู้ออกหุ้นกู้ (หรื อผู้รับมอบอานาจ) ที่ระบุว่ามีเหตุการณ์
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.4 นี ้เกิดขึ ้น รวมทังรายละเอี
้
ยดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดงั กล่าว และ

(ข)

ประกาศหรื อหลักฐานใด ๆ ที่ออกโดยผู้สอบบัญชีอิสระที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป ซึ่งระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหลักการบัญชี หรื อการตีความหลักการบัญชี ดงั กล่าว หรื อประกาศหรื อ
เอกสารใด ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานกาหนดมาตรฐานรายงานทางการเงิ นซึ่งมีผลให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการรายงานทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อการตีความหลักการบัญชีดงั กล่าว

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิ พิจารณาว่าหนังสือและประกาศหรื อหลักฐานดังกล่าวเป็ นหลักฐานอันเป็ นที่สดุ ว่าได้ มี
เหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.4 นี ้เกิดขึ ้นแล้ ว ซึ่งหลักฐานนี ้ถือเป็ นที่สดุ และมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ราย ทังนี
้ ้
เมื่อระยะเวลาบอกกล่าวตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 9.4 นี ้ สิ ้นสุดลง ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่จะต้ องไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวิธีการ
ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 9.4 นี ้
9.5

กำรซื ้อคืนหุน้ กู้โดยผูอ้ อกหุน้ กู้
ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ ในตลาดรองหรื อแหล่งอื่น ๆ ได้ ไม่วา่ ในเวลาใด ๆ ที่ราคาหรื อ
เงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทาคาเสนอซื ้อคืนหุ้นกู้เป็ นการทัว่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องทาคาเสนอซื ้อคื น
หุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ราย และจะต้ องทาการซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

9.6

กำรยกเลิ กหุน้ กู้
เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทาการไถ่ถอนหรื อซื ้อคืนหุ้นกู้แล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องยกเลิกหุ้นกู้ดังกล่าว และจะนาหุ้นกู้ดงั กล่าว
ออกและเสนอขายต่อไปอีกมิได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อดาเนินการยกเลิกหุ้นกู้
ดังกล่าว

9.7

ควำมประสงค์ในกำรออกหลักทรัพย์เพือ่ ทดแทนหุน้ กู้
ในการไถ่ถอนหรื อซื ้อคืนหุ้นกู้ที่ไม่ใช่การไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้ อ 9.2 ข้ อ 9.3 และ ข้ อ 9.4 ตราบเท่าที่สถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือยังนับหุ้นกู้ให้ เป็ นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะ (แต่ไม่ถกู ผูกพัน
ให้ ต้องดาเนินการ) ชาระคืนเงินต้ นของหุ้นกู้ด้วยจานวนเงินที่ได้ จากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ที่สถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือนับให้ เป็ นเครดิตตราสารทุน (equity credit) (หรื ออันดับเครดิตตราสารที่คล้ ายคลึงกันที่
(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 19

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้ เป็ นครัง้ เป็ นคราว) ที่เท่าเทียมกับหรื อดีกว่าเครดิตตราสารทุน (equity credit)
ของหุ้นกู้ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะไถ่ถอนหรื อซื ้อคืนได้ รับ ณ วันออกหุ้นกู้ดงั กล่าว (โดยจะต้ องคานึงถึงการ
เปลีย่ นแปลงในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับตราสารที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนหรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องหรื อการเปลี่ยนแปลงในการ
ตีความกฎเกณฑ์ดงั กล่าวตังแต่
้ วนั ออกหุ้นกู้)
10.

การผิดนัดและผลของการผิดนัด

10.1

ถ้ าเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัด ("เหตุผิดนัด") ภายใต้ ห้ นุ กู้

10.2

(ก)

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชาระเงินไม่วา่ เงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยหรื อเงินจานวนอื่นใดในวันถึงกาหนดชาระตามเงื่อนไข
ในข้ อกาหนดสิทธิ เว้ นแต่ความล่าช้ าอันเกิ ดจากการส่งมอบเช็คหรื อการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งพิสจู น์ได้ ว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ ชาระเงินต้ น และ/หรื อ ดอกเบี ้ยภายในกาหนดชาระแล้ ว หรื อ
เกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความล่าช้ าของการส่งไปรษณีย์
หรื อความผิดพลาดของระบบการชาระเงิน เป็ นต้ น และความล่าช้ าหรื อความผิดพลาดดังกล่าวยังคงมีอยู่
อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 5 (ห้ า) วันทาการนับจากวันถึงกาหนดชาระนัน้

(ข)

ผู้ออกหุ้นกู้มีการชาระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษัท

เมื่อเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึง่ และเหตุผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่ และหาก
(ก)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรื อ

(ข)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือ หุ้น กู้ที่ถื อหุ้นกู้ร วมกัน ไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 25
(ยี่สบิ ห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ทาการไถ่ถอนทังหมด
้
หรื อ

(ค)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 11 หรื อ

(ง)

เกิดเหตุการณ์ตามข้ อ 10.1(ข)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเรี ยกให้ ห้ นุ กู้ทงหมดถึ
ั้
งกาหนดชาระโดยพลันเป็ นจานวนเท่ากับเงินต้ น รวมถึงดอกเบี ้ยที่ค้าง
ชาระตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิโดยการส่งคาบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผู้ออกหุ้นกู้เพื่อให้ ทาการ
ชาระเงินทัง้ หมดดังกล่าวข้ างต้ นทันที โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึน้ นัน้ ด้ วย ทัง้ นี ้ ในเวลาใด ๆ หลังจากการที่
จานวนเงินที่จะต้ องชาระตามหุ้นกู้ถกู เรี ยกให้ ถึงกาหนดชาระโดยพลันตามข้ อ 10.2 นี ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ อง
ดาเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้เพื่อบังคับตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ โดยมิต้องส่งคาบอกกล่าวใด ๆ อีก
ทังนี
้ ้ ตามที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร
10.3

ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้ องโดยตรงต่อผู้ออกหุ้นกู้ ก็ต่อเมื่อหลังจากระยะเวลา 60 (หกสิบ) วันนับจาก
วันที่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ มีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้ อ 10.2 แล้ วยังไม่มีการชาระหนี ้ที่ค้างชาระให้ แก่
ผู้ถือหุ้นกู้ และขณะที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ฟ้องคดีนนั ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยงั มิได้ ดาเนินการฟ้ องร้ องผู้ออกหุ้นกู้ในหนี ้ที่ค้างชาระ

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 20

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
10.4

ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง และโดยไม่คานึงถึงข้ อกาหนดและเงื่ อนไขอื่นใดที่ระบุไว้
ในข้ อกาหนดสิทธิ นี ้ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิ ฟ้องร้ องเพื่อให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ล้มละลายตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย หรื อ
เพื่อให้ มีการชาระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษัท เฉพาะในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้ อ 10.1(ก) เท่านัน้

11.

การประชุมผู้ถอื หุ้นกู้

11.1

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ วซึ่งจะต้ องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายราย
รวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมดมี
้
คาขอเป็ นหนังสือให้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรื อนับแต่วนั ที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบหรื อควรจะทราบถึงการเกิดกรณีใด
กรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 10.1 เว้ นแต่เป็ นกรณีที่มีการผ่อนผันหรื อ
ยกเว้ นให้ แล้ วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 12.2 (ข)(3) และในขณะนันผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ยงั มิได้ มีการส่ง
หนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ ให้ ทาการชาระหนี ้ที่ค้างชาระตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 10.2 วรรคสอง

(ข)

หากมีการเสนอขอแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิในสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 14.1

(ค)

หากมีกรณีที่จะต้ องแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม เว้ นแต่เป็ นกรณีที่มีการ
ออกหนังสือเพื่อขออนุมตั ิเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 13.3(ข) หรื อ

(ง)

หากมีเหตุการณ์สาคัญซึง่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดี ยวหรื อหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สบิ ห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมด
้ (โดยหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่าอาจ
กระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรื อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิ

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้มิได้ เริ่ มดาเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาอันสมควร ผู้ถือหุ้นกู้มี
สิทธิดาเนินการเรี ยกและจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เองได้
11.2

มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรี ยกประชุม และดาเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้ บงั คับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้
ทุกรายไม่วา่ จะได้ เข้ าร่วมประชุมหรื อไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นนจะเป็
ั้
นไปตามเอกสาร
หมายเลข 2 แนบท้ ายข้ อกาหนดสิทธิ

11.3

ยกเว้ นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 10.1 ผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ วิธีการลงมติเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยมติในลักษณะดังกล่าวจะต้ องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกู้มีมติ และ
ลงลายมือชื่ อในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นผู้เก็ บรั กษาไว้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดโดย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ ถื อหุ้นกู้จะต้ องเก็ บรั กษามติซึ่งลงลายมือชื่ อโดยผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว โดยถื อเป็ น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทัง้ นี ้ คะแนนเสียงที่จะต้ องได้ รับเพื่อการอนุมตั ิในแต่ละเรื่ องนันให้
้ เป็ นไปตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 6 ของเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ ายข้ อกาหนดสิทธิ นี ้เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับ

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 21

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
คะแนนเสียงจากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็ นการนับคะแนนเสียงจาก
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นกู้ทกุ ราย
11.4

ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อกาหนดนี ้ ไม่ว่าจะ
เรี ยกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ หรื อที่เป็ นการลงมติเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามข้ อ 11.3

12.

อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

12.1

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน เว้ นแต่
บรรดาความเสียหายซึง่ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้จากการที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วย
ความจงใจหรื อโดยมิได้ ใช้ ความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้ จากบุคคลที่ประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขดั หรื อแย้ งกับขอบเขตความรับผิดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าวข้ างต้ น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรื อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการกระทาที่กระทาลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

12.2

นอกเหนือจากบรรดาอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ
หน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(ก)

ดาเนินการต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธินี ้ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งในกรณีที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ ดลุ ยพินิจของตนตามข้ อกาหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ ดลุ ยพินิจได้
โดยอิสระโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็ นหลัก

(ข)

ทาความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

(ค)

(1)

การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิ และ/หรื อ สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรื อไม่ทาให้ สิทธิ ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
ด้ อยลง

(2)

การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิ และ/หรื อ สัญญาที่ เกี่ ยวข้ องกับหุ้นกู้ในประเด็น ที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่า เป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เห็นได้ โดยชัดแจ้ ง หรื อกรณีเป็ นการแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงเพื่อให้ ถกู ต้ องสอดคล้ องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
หรื อแนวปฏิบตั ิอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้ าที่กากับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
ที่ใช้ บงั คับกับหุ้นกู้ และ

(3)

ผ่อนผันหรื อยกเว้ นไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ ้นตามข้ อ 10.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็ นเหตุผิดนัดที่
จะต้ องดาเนินการตามข้ อ 10.2 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผัน หรื อยกเว้ นดังกล่าว
เป็ นเรื่ องที่เหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็ นหลัก

หากมีกรณีตามข้ อ 12.2(ข)(1) หรื อ ข้ อ 12.2(ข)(2) หรื อ ข้ อ 12.2(ข)(3) เกิดขึ ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ อง
มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทุกรายทราบโดยไม่ชักช้ า ซึ่งการกระทาของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีผลผูกพัน
(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 22

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รายไปจนกว่า จะถูกยกเลิกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งได้ จดั ให้ มีขึ ้นจากการร้ องขอ
ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 11.1(ง) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้
จัดส่งหนังสือแจ้ งดังกล่าว (ถ้ ามี)
(ง)

รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินใด ๆ (ถ้ ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องรับไว้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม
ข้ อกาหนดสิทธิ และ/หรื อ สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้

(จ)

เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิและเข้ าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ทุกครัง้ และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะดาเนินการอย่างไร ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้ อก าหนดสิทธิ หรื อในกรณี อื่ น ๆ ที่ มี หรื ออาจมี ผลกระทบต่อผลประโยชน์ ของผู้ถื อหุ้นกู้อย่างมี
นัยสาคัญ

(ฉ)

จัดทารายงานส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่ องสาคัญที่ได้ ดาเนินการไปตามอานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
โดยไม่ชกั ช้ า

(ช)

อานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ในการตรวจสอบเอกสาร ข้ อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ จดั ไว้
ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อกาหนดสิทธิ ณ สานักงานที่ระบุไว้ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทาการ
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ

(ซ)

ในกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และไม่สามารถดาเนินการแก้ ไขคุณสมบัติของตนให้ ถกู ต้ อง
ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินนั ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบ
เป็ นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ ารับทาหน้ าที่เป็ น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถื อหุ้นกู้ตามข้ อ 11.1(ค) หรื อออก
หนังสือขออนุมตั ิเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 13.3(ข) โดยไม่ชกั ช้ า

12.3

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
ตามที่จะพึงคาดหมายได้ จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบ
ต่อบุคคลใด ๆ สาหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดย
กรรมการผู้มีอ านาจ (หรื อผู้รั บมอบอานาจ) ของผู้ออกหุ้ นกู้ หรื อความเห็ น ค าแนะนา หรื อข้ อมูลที่ จัดท าโดย
ผู้เชี่ยวชาญให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็ นการเชื่อถือด้ วยความสุจริ ต และด้ วยความระมัดระวัง
อันจะพึงคาดหมายได้ จากบุคคลที่ประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้ จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรั บรอง
ความเห็น คาแนะนา หรื อข้ อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรื อไม่เป็ นความจริ ง

12.4

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิ เรี ยกให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้ชดใช้ เพื่อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกใช้ ไปเนื่องจาก
ดาเนินการตามข้ อกาหนดสิทธิหรื อการใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นกู้ซงึ่ รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการทางกฎหมายและค่าใช้ จ่ายในการว่าจ้ างที่ปรึกษาหรื อผู้เชี่ยวชาญ
ด้ วย

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 23
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13.

การแต่ งตัง้ และเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

13.1

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ แต่งตังธนาคารกรุ
้
งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) มีที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่อยู่ที่เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) [●]
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและมีความเป็ นอิสระให้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว และให้ ถือว่า ผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รายยินยอมให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แต่งตังธนาคารกรุ
้
ง
ศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

13.2

กรณีที่จะต้ องทาการเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีดงั ต่อไปนี ้

13.3

(ก)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และ/หรื อ มีผลประโยชน์ขดั แย้ งในการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และสานักงาน ก.ล.ต .กาหนด และการขาดคุณสมบัตินนเป็
ั ้ นเหตุให้ สานักงาน ก.ล.ต .สัง่ ให้ งดเว้ นการ
ทาหน้ าที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อสัง่ พักหรื อเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรื อ การเกิดประโยชน์ขดั แย้ งขึ ้นนันไม่
้ ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต.

(ข)

ที่ประชุมผู้ถือ หุ้น กู้มี มติ ให้ เปลี่ย นตัว ผู้แ ทนผู้ถื อหุ้นกู้หรื อผู้ถือ หุ้น กู้ (ไม่ว่า รายเดีย วหรื อ หลายราย
รวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ ถอนได้ แจ้ งให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้
เปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ไม่เหมาะสมหรื อบกพร่องต่อหน้ าที่

(ค)

เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ฝ่าฝื นข้ อกาหนดของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อข้ อกาหนดสิทธิ
และการฝ่ าฝื นนัน้ ยังคงไม่ได้ รับการแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทาการแก้ ไข

(ง)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกการทาหน้ าที่โดยถูกต้ องตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้

(จ)

เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทาให้ สญ
ั ญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ระงับไปตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เมื่อเกิดกรณีที่จะต้ องทาการเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อผู้ออกหุ้นกู้ดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก)

เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ ลงมติอนุมตั ิการเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่เสนอโดย
ผู้ออกหุ้นกู้เข้ าทาหน้ าที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรื อ

(ข)

ออกหนังสือขออนุมตั ิเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และแต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้ า ทาหน้ าที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ราย ซึง่ หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรื อถือหุ้นกู้รวมกันเกินกว่าร้ อยละ
10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมดยื
้
่นหนังสือคัดค้ านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจาก
วันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทงหมดอนุ
ั้
มตั ิการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เสนอไว้ ในหนังสือแจ้ งนันแล้
้ ว
(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 24
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ทัง้ นี ้ ในระหว่า งที่ ยัง ไม่มี ผ้ ูแ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ร ายใหม่ป ฏิบัติ ห น้ า ที่ ต ามข้ อ ก าหนดสิท ธิ ไม่ว่า ด้ ว ยเหตุใ ดก็ ต าม
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้ องรับปฏิบตั ิหน้ าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตาม
ข้ อกาหนดสิทธิ
13.4

การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นี ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องขอความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งและใช้ บัง คับ อยู่ใ นขณะนัน้ ด้ ว ย ซึ่ง เมื่ อ ผู้อ อกหุ้น กู้ได้ ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การแต่ง ตัง้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตัง้ นัน้ ภายใน 30
(สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ได้ มีการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ พร้ อมทังส่
้ งสาเนาสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
รายใหม่ให้ แก่สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั แต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่นนั ้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้
ต้ องจัดการให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมทาการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทังหมดให้
้
แก่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้ โดยเร็ ว และให้ ความร่ วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้ อย่างเต็มที่
เพื่อให้ การดาเนินการตามหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้ เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย อนึ่ง สัญญาแต่งตัง้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่จะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อกาหนดสิทธิ หรื อมีข้อตกลงใด ๆ ที่ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้มีสิทธิด้อยลง
กว่าสิทธิที่มีอยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญาฉบับเดิม

14.

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ

14.1

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ (นอกจากกรณีตามข้ อ 3.5(ข) ข้ อ 12.2 (ข)(1) และ ข้ อ 12.2(ข)(2)) ต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

14.2

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้ อกาหนดสิทธิ ที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสานักงาน ก.ล.ต.
โดยเร็ วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่ข้อกาหนดสิทธิ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม มีผลใช้
บังคับ และจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เมื่อได้ รับการร้ องขอ

15.

การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่
หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรื อชารุดด้ วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
มีสิทธิ ยื่นคาขอให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายตาม
สมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กาหนด ในการนี ้ นายทะเบี ยนหุ้นกู้จะต้ องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับคาขอให้ ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่และเอกสารอื่น ๆ
ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กาหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้ องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิก
ใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้ วย

16.

การติดต่ อและการบอกกล่ าว

16.1

เว้ นแต่ในกรณีที่ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คาบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อไปรษณีย์
อากาศ (Air Mail) (กรณีสง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) หรื อทางโทรสารก็ได้ ทังนี
้ ้ การติดต่อสือ่ สารใด ๆ ระหว่าง
บุคคลหนึง่ ไปยังอีกบุคคลหนึง่ ภายใต้ ข้อกาหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 25

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

16.2

(ก)

หากเป็ นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้ รับในรูปแบบที่อา่ นหรื อเข้ าใจได้

(ข)

หากเป็ นการส่งโดยไปรษณี ย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณี ย์อากาศ (Air Mail) (กรณี ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ใน
ต่างประเทศ) ให้ ถือว่าได้ สง่ ถึงผู้รับในวันส่ง

การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ให้ เป็ นไปดังต่อไปนี ้
(ก)

คาบอกกล่าวหรื อเอกสารใด ๆ (เว้ นแต่การส่งเอกสารหรื อข้ อมูลตามข้ อ 6.7) ถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่า
ได้ สง่ โดยชอบ หากได้ สง่ ไปยังที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 13.1

(ข)

คาบอกกล่าวหรื อเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้จะถือว่าได้ สง่ โดยชอบ หากได้ สง่ ไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้
ดังต่อไปนี ้ หรื อตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะแจ้ งการเปลีย่ นแปลงไว้ เป็ นหนังสือให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
อาคาร ดร. เกฮาร์ ด ลิงค์
เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรี ฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรสาร
[0-2379-4258]
บุคคลติดต่อ
[●]

16.3

17.

การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้ให้ เป็ นไปดังต่อไปนี ้
(ก)

คาบอกกล่าวหรื อเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ (ยกเว้ นหนังสือเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ) จะถือว่าได้ ส่งโดย
ชอบหากได้ สง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรื อการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน ) หรื อทางไปรษณีย์อากาศ
(Air Mail) (กรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นกู้ หรื อในกรณีห้ นุ กู้ที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุโดยศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ ซึง่ จะถือได้ วา่ เป็ นการส่งโดยชอบแล้ วในวันที่ 3 (สาม) นับจากวันที่ได้ สง่ ทางไปรษณีย์
ไปยังที่อยูข่ องผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย หรื อในวันที่ 7 (เจ็ด) นับจากวันที่สง่ ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ใน
ต่างประเทศ

(ข)

กรณีมิได้ สง่ คาบอกกล่าวให้ กบั หรื อมีความบกพร่ องใด ๆ ในคาบอกกล่าวหรื อเอกสารที่สง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นกู้
รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ ต่อการส่งคาบอกกล่าวหรื อเอกสารใด ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นกู้รายอื่น

ข้ อตกลงอื่น ๆ
(ก)

หากมีข้อความใด ๆ ในข้ อกาหนดสิทธินี ้ขัดหรื อแย้ งกับกฎหมาย หรื อประกาศ หรื อหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่
มีผลใช้ บงั คับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ซึง่ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย ให้ ใช้
(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 26

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ข้ อความตามกฎหมายหรื อประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้ อความของกาหนดสิทธิเฉพาะในส่วน
ที่ขดั หรื อแย้ งกันนัน้

18.

(ข)

การไม่ใช้ สิทธิ หรื อการใช้ สิทธิลา่ ช้ า หรื อการใช้ สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ ายใด ไม่ถือว่าเป็ นการสละสิ ทธิ
หรื อทาให้ เสือ่ มสิทธินนั ้ ๆ หรื อตัดสิทธิในอันที่จะใช้ สทิ ธิสว่ นอื่น ๆ ของฝ่ ายนัน้

(ค)

การผ่อนผันหรื อยกเว้ นการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้เพื่อเหตุแห่งการฝ่ าฝื นข้ อกาหนดสิทธิ
ประการใด ๆ ไม่วา่ จะกระทาโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ กระทาโดยชอบแล้ ว
ให้ ถือว่ามีผลเป็ นการผ่อนผันหรื อยกเว้ นนับแต่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ บอกกล่าวไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามวิธีการ
บอกกล่าวที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ หรื อเมื่อมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้ ถือเสมือนว่าเหตุแห่ง
การฝ่ าฝื นข้ อกาหนดสิทธินนั ้ ๆ ไม่เคยเกิดขึ ้น และจะยกเหตุในคราวนันที
้ ่ได้ มีการผ่อนผันหรื อยกเว้ นนัน้
แล้ วขึ ้นมาบังคับเอากับผู้ออกหุ้นกู้อีกไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ มีการสงวนสิทธิ์ หรื อมีการกาหนดเงื่อนไขหรื อ
เงื่อนเวลาสาหรับการผ่อนผันหรื อการยกเว้ นนันไว้
้ โดยชัดแจ้ งและได้ แจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบไปพร้ อม
กับการบอกกล่าวข้ างต้ นหรื อเมื่อมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แล้ ว

ผลบังคับของข้ อกาหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้ บังคับ
ข้ อ ก าหนดสิทธิ นี จ้ ะมี ผลใช้ บัง คับ ในวัน ออกหุ้น กู้ไปจนถึง วัน ที่มี ก ารช าระหนี ต้ ามหุ้น กู้แ ละข้ อ ก าหนดสิท ธิ
ครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยข้ อกาหนดสิทธินี ้จะใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย
ผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ลงชื่อ __________________________________
([])
ผู้มีอานาจลงนามผูกพัน

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 27

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
เอกสารหมายเลข 1
แบบของใบหุ้นกู้

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 28

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน ชาระคืนเงินต้ นเพียงครัง้ เดียวเมื่อ
เลิกบริ ษัท หรื อเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้ สิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนดตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยพร้ อมกับสะสมดอกเบี ้ยจ่ายไปชาระในวันใด ๆ ก็ได้
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้โดยไม่จากัดระยะเวลาและจานวนครัง้ ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว
ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนด /
Unsecured, Unconvertible and Subordinated Perpetual Debentures with Bullet Payment
upon Dissolution of the Issuer or upon the Exercise of the Issuer's Early Redemption
Right pursuant to the Terms and Conditions, with the Issuer's Sole Right to Unconditional
Interest Deferral and Cumulative Interest and with a Debentureholders' Representative and the
Issuer's Right to Early Redemption in the Name-Registered Certificate
ชาระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ ว / Fully Paid Up

(แบบของใบหุ้นกู้)
(FORM OF DEBENTURE CERTIFICATE)

เลขทะเบียนบริ ษัท
Company Registration No.
จดทะเบียนเมื่อ
Registered on

0107559000427
0107559000427
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559
9 September 2016

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ มี ีลักษณะคล้ ายทุน ไถ่ ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนด และมีสิทธิเลื่อนชาระดอกเบีย้ โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562
SUBORDINATED PERPETUAL DEBENTURES OF B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2562
PAYABLE UPON DISSOLUTION WITH THE ISSUER'S RIGHT TO EARLY REDEMPTION AND UNCONDITIONAL INTEREST DEFERRAL
วันออกหุ้นกู้ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
Issue Date 22 November 2019

วันไถ่ถอนหุ้นกู้ ไถ่ถอนเมื่อมีการชาระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษัท
Maturity Date Redemption when liquidate upon dissolution

อายุ
Term

ไม่มีกาหนด
Perpetual

มูลค่าที่ตราไว้
Face Value

1,000 บาท ต่อหน่วย
1,000 Baht/Unit

จานวนที่ออก [] หน่วย
Offering Amount [] Units

มูลค่ารวม []
Total Amount []

บาท
Baht

อัตราดอกเบี ้ยปี ที่ 1 - 5 เท่ากับร้ อยละ 5.00 ต่อปี / From 1st - 5th year, the Interest Rate shall be 5.00% p.a.
อัตราดอกเบี ้ยปี ที่ 6 - 25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้ อยละ 0.25 ต่อปี / From 6th – 25th year, the Interest Rate shall equal the sum of (a) 5-Year Government Bond Yield (b) Initial Credit Spread and (c) a rate of 0.25% p.a.
ชาระปี ละสอง (2) ครัง้
อัตราดอกเบี ้ยปี ที่ 26 - 50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้ อยละ 0.50 ต่อปี / From 26th – 50th year, the Interest Rate shall equal the sum of (a) 5-Year Government Bond Yield (b) Initial Credit Spread and (c) a rate of 0.50% p.a.
Payable semi-annually
อัตราดอกเบี ้ยตั ้งแต่ปีที่ 51 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้ อยละ 1.00 ต่อปี / From 51st year onwards, the Interest Rate shall equal the sum of (a) 5-Year Government Bond Yield (b) Initial Credit Spread and (c) a rate of 1.00% p.a.
อัตราดอกเบี ้ยจะปรั บทุก ๆ 5 ปี โดยอ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของ 2 วันทาการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี ้ย / The Interest Rate shall be adjusted every 5 years based on 5-Year Government Bond Yield at the end of 2 Business Days preceding the interest adjustment date.

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") จะดาเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดเมื
ั้
่อเกิดเหตุการณ์ตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ได้ ยื่นไว้ กบั สานักงาน ก.ล.ต. (ตามที่อาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (ต่อไปนี ้เรี ยกว่า "ข้ อกาหนดสิทธิ") /
B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED (the "Issuer") will redeem the Debentures upon an occurrence of any of the events specified in the terms and conditions of the Debentures submitted to the Office of the Securities and Exchange
Commission (as maybe amended) (the "Terms and Conditions").
ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ / Name of Debentureholder
[]
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / Debentureholder Registration No.
[]
จานวนหน่วยหุ้นกู้ / No. of Debentures
[]
หน่วย/ Units
เลขที่ใบหุ้นกู้ / Certificate No.
[]
วันที่ออกใบหุ้นกู้ / Issue Date of the Certificate
[]
ใบหุ้นกู้นี ้อยู่ภายใต้ ข้อกาหนดสิทธิ / This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions.
จานวนเงินต้ น / Total Principal Amount
[]
บาท/Baht
หุ้นกู้เป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิซงึ่ มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย โดยการด้ อยสิทธิดงั กล่าวของผู้ถือหุ้นกู้ตามหุ้นกู้นี ้จะเป็ นการด้ อยสิทธิเฉพาะในเรื่ องการได้ รับชาระเงินตามหุ้นกู้ต่อเจ้ าหนี ้บุริ มสิทธิ เจ้ าหนี ้สามัญ และเจ้ าหนี ้อื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ มีสิทธิได้ รับชาระหนี ้
ก่อน แต่ก่อนหน้ าผู้ถือหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้ (แต่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ ามี)) เมื่อเกิดกรณีตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ /
The Debentures are subordinated debentures, and enjoy equal legal status for all units. The Debentureholders' right under these Debentures is subordinated to that of the Issuer's other preferred creditors and ordinary creditors only in respect of
the payment obligations under the Debentures, but is ranked at a higher level of priority than that of the Issuer's ordinary shareholders (excluding preferred shareholders), upon the occurrence of any of the events specified in the Terms and Conditions.
กรรมการ / นายทะเบียนหุ้นกู้
Director / Registrar

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 29

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
เว้ นแต่จะได้ นิยามไว้ เป็ นอย่างอื่นในใบหุ้นกู้นี ้ คานิ ยามที่ ใช้ ในใบหุ้นกู้นี ้ ให้ มีความหมายตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ / 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.
สรุปสาระสาคัญของข้ อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้ / Summary of the Terms and Conditions of the Debentures
1. หุ้นกู้นีเ้ ป็ นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้ อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ไถ่ ถอนหุ้นกู้ได้ ก่อนกาหนด / The Debentures are unsecured and
subordinated debentures with a debentureholders' representative with the issuer's right to early redemption in the name-registered certificate.
นายทะเบียนหุ้นกู้ / Registrar: ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) / Bank of Ayudhya Public Company Limited
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ / Debentureholders' Representative: ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) / Bank of Ayudhya Public Company Limited
2. ระยะเวลาในการคานวณดอกเบี ้ยและวิธีการในการชาระดอกเบี ้ยและไถ่ถอนหุ้นกู้ / Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of
the Debentures
2.1 การกาหนดวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ มีการกาหนดชาระดอกเบี ้ยปี ละ 2 (สอง) ครัง้ ทุกวันที่ 22 พฤษภาคม และวันที่ 22 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุห้ นุ กู้ โดยจะทาการ
ชาระดอกเบี ้ยงวดแรกในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยหากวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทาการจะเลื่อนวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้เป็ นวันทาการถัดไป / Interest
shall be payable semi-annually and shall be paid on 22 May and 22 November of each year throughout the term of the Debentures and the first payment
of interest shall be made on 22 May 2020. If the Interest Payment Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day.
2.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดเมื
ั้
่อเกิดเหตุการณ์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ โดยการชาระเงินต้ นทังหมดภายใต้
้
ห้ นุ กู้และดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย
/ The Issuer will redeem the Debentures upon an occurrence of any of the events in accordance with the details specified in the Terms and Conditions by
making payments of all principal under the Debentures and the final interest.
2.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี ้ยตามข้ อ 2.1 แต่ละงวดและชาระคืนเงินต้ นตามข้ อ 2.2 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้โดย (ก) การออกเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่
ตรงกับวันทาการซึง่ เป็ นวันครบกาหนดชาระเงินโดยส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ใ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (ข) การโอนเงินเข้ า
บัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้หรื อที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการ ก่อนวันชาระเงินนัน้ ๆ หรื อ (ค) วิธีการอื่นใดที่ได้ ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ สาหรับการชาระหนีเ้ งิน
ต้ นและการชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนาใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ / The Issuer shall pay interest in each installment (specified in
Clause 2.1) and principal (specified in Clause 2.2) to the Debentureholders by (a) 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 in advance addressing to the
addresses of the Debentureholders as specified in the Register, (b) transferring the payment into the bank account of the Debentureholders as informed
in the subscriptin form or in writing by Debentureholders to the Registrar 15 (fifteen) Business Days prior to the relevant payment day or (c) in such other
way as may be agreed by the Issuer and the Registrar. For the payment of the principal and final interest, the Debentureholders shall not be required to
surrender the Debenture Certificate to the Registrar.
3. การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / The closure of the Register
ผู้อ อกหุ้น กู้จ ะด าเนิ น การให้ น ายทะเบี ย นหุ้น กู้ปิดสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น กู้เ ป็ นเวลา 14 (สิ บสี่ ) วัน ก่ อ นหน้ า วัน ช าระดอกเบี ย้ วัน ไถ่ ถ อนหุ้น กู้ วัน ประชุม ผู้ถื อ หุ้น กู้ หรื อ
วันอื่นใดเพื่อประโยชน์ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ เพื่อพักการโอนหุ้นกู้ในการกาหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวไม่ตรงกับวันทาการ
ก็ให้ เลื่อนเป็ นวันทาการถัดไป / The Issuer shall cause the Registrar to close the Register for 14 (fourteen) days prior to the interest payment date, the Maturity
Date, the meeting date of the Debentureholders or any other date for any other purpose as specified in the Terms and Conditions in order to suspend the
transfer of the Debentures for the purpose of determining the rights of the Debentureholders. If the closure date of the Register is not a Business Day, the
Register shall be closed on the following Business Day.
4. ข้ อกาหนดอื่นๆ เป็ นไปตามข้ อกาหนดสิทธิ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.
โปรดอ่าน
Please read

(1) ให้ ผ้ ขู อลงทะเบียนรั บโอนหุ้นกู้ทาแบบคาขอลงทะเบียนรั บโอนหุ้นกู้ทุกครั ง้ ที่ยื่นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ / 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.
(2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้ าของใบหุ้นกู้ ให้ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน
1 ปี พร้ อมกับภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจไปพร้ 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) ในกรณี ที่ผ้ รู ั บโอนหุ้นกู้จ ะทาการโอนหุ้นกู้ ผู้รับโอนหุ้นกู้จะต้ อ งลงลายมือ ชื่อแบบเดียวกับลายมือ ชื่อที่เคยลงไว้ เมื่อ รั บโอนหุ้นกู้ ในกรณี เปลี่ยนผู้ลงลายมือ ชื่อให้ แสดงหลักฐาน
ประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้ 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.

ลงลายมือชื่อผู้โอน
Signature of transferor

1 ลงลายมือชื่อผู้โอน /
Signature of transferor

ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้) /
Signature of Transferee (who wishes to have his name entered in the registered book of
Debentureholders)

นายทะเบียนหุ้นกู้ลงลายมือชื่อผู้มอี านาจพร้ อม
ประทับตราของนายทะเบียนหุ้นกู้ (ถ้ ามี) /
Authorised Signature of the Registrar
with the seal of the Registrar (if any)

ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง)Full name of transferee in block letters
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of transferee)
ตัวบรรจง / (Block letters)

2 ลงลายมือชื่อผู้โอน /
Signature of transferor

ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of transferee)
ตัวบรรจง / (Block letters)

3 ลงลายมือชื่อผู้โอน /
Signature of transferor

ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of transferee)
ตัวบรรจง / (Block letters)

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 30

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
เอกสารหมายเลข 2
หลักเกณฑ์ ในการประชุมผู้ถอื หุ้นกู้
1.

การเรียกประชุม
ผู้อ อกหุ้น กู้ หรื อ ผู้ แทนผู้ ถื อ หุ้น กู้ ซึ่ ง ประสงค์ จ ะเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น กู้ แล้ ว แต่ ก รณี จะต้ อ งด าเนิ น การให้
นายทะเบียนหุ้นกู้จดั ส่งหนังสือเรี ยกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีที่สง่
ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ถึงผู้ออกหุ้นกู้ หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้ เป็ นผู้ประสงค์ จะเรี ยกประชุม) และ
ผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ ด) วัน ก่อนวันนัดประชุม (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรี ยกประชุมและวันนัดประชุม)
หนังสือเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องระบุ วัน เวลา สถานที่สาหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่ขอให้ เรี ยก
ประชุม ทังนี
้ ้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งหนังสือเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทกุ รายตามรายชื่อและที่อยู่
ซึง่ ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วนั แรก

2.

ผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
ผู้มีสทิ ธิเข้ าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละครัง้ จะประกอบด้ วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(ข)

ผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตังให้
้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้รายอื่นหรื อบุคคลใด ๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้ าร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กาหนด และ
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้พร้ อมกับหนังสือนัดประชุม)

(ค)

ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรื อบุคคลซึง่ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ที่ประชุมจะพิจารณาซึ่ง
ได้ รับการร้ องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ เข้ าร่วมประชุมเพื่อทาการชี ้แจงและแสดง
ความเห็นต่อที่ประชุม

(ง)

บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้ เข้ าร่วมประชุมในฐานะผู้สงั เกตการณ์

3.

องค์ ประชุม

3.1

ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่ องต่าง ๆ นอกจากที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.3 และข้ อ 6.4 จะต้ อง
มีผ้ ถู ือหุ้นกู้ตงแต่
ั ้ 2 (สอง) รายขึ ้นไปซึง่ ถือหุ้นกู้เป็ นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั
ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมดเข้
้
าร่วมประชุมจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็ นการประชุมครัง้ ใหม่
ที่เลื่อนมาจากการประชุมครัง้ ก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้ เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้ อ 3.1 นี ้ องค์ประชุม
สาหรับการประชุมครัง้ ใหม่ที่เลื่อนมานี ้ จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นกู้ตงแต่
ั ้ 2 (สอง) รายขึ ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นกู้
รวมกันเป็ นจานวนเท่าใดก็ตามเข้ าร่วมประชุม

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 31

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
3.2

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.3 จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นกู้ตงแต่
ั้ 2
(สอง) รายขึ ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็ นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมด
้
เข้ าร่ วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็ นการประชุมครัง้ ใหม่ที่เลื่อนมาจาก
การประชุมครั ง้ ก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้ เนื่องจากขาดองค์ ประชุมตามข้ อ 3.2 นี ้ องค์ประชุมสาหรั บการ
ประชุมครัง้ ใหม่ที่เลือ่ นมานี ้จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นกู้ตงแต่
ั ้ 2 (สอง) รายขึ ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็ นจานวนรวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 (ยี่สบิ ) ของหุ้นกู้ที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมดเข้
้
าร่วมประชุม

3.3

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.4 จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นกู้ตงแต่
ั้ 2
(สอง) รายขึ ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็ นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน
ทังหมดเข้
้
าร่วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็ นการประชุมครัง้ ใหม่ที่เลื่อน
มาจากการประชุมครัง้ ก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้ เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้ อ 3.3 นี ้ องค์ประชุมสาหรับ
การประชุมครัง้ ใหม่ที่เลื่อนมานี ้จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นกู้ตงแต่
ั ้ 2 (สอง) รายขึ ้นไปซึ่งถื อหุ้นกู้เป็ นจานวน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 (ยี่สบิ ) ของหุ้นกู้ที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมดเข้
้
าร่วมประชุม

4.

ประธานในที่ประชุม
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมในกรณีที่
ผู้ที่จะทาหน้ าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 45 (สีส่ บิ ห้ า) นาที ให้ ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นกู้
รายหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม

5.

การเลื่อนประชุม

5.1

ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่วา่ ครัง้ ใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 45 (สีส่ บิ ห้ า) นาทียงั มีผ้ ถู ือหุ้นกู้เข้ า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้ องสัง่ เลิกประชุมโดย

5.2

(ก)

ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นผู้เรี ยกประชุม ให้ ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซงึ่ ประธานกาหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้ องอยูภ่ ายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี)่ วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ผ้ อู อกหุ้นกู้และ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะตกลงกันให้ ไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ นอกจากนี ้ เรื่ องที่พิจารณาและลงมติในที่
ประชุมครัง้ ใหม่ จะต้ องเป็ นเรื่ องเดิมที่อาจพิจารณาได้ โดยชอบในการประชุมครัง้ ก่อนเท่านัน้

(ข)

ในกรณี ที่ผ้ ูถื อ หุ้น กู้ เ ป็ นผู้ร้ องขอให้ เ รี ย กประชุม จะไม่มีก ารเรี ย กประชุม ใหม่ต ามที่กาหนดไว้ ใ น
ข้ อ 5.1(ก)

(ค)

ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี ้ เป็ นการประชุมที่ได้ เรี ยกประชุมเนื่องจากการประชุมในครัง้
ก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 5.1(ก)

นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้ องจัดส่งหนังสือเรี ยกประชุมสาหรับการประชุมครัง้ ใหม่ที่จะจัดขึ ้นเนื่ องจากการประชุมครัง้
ก่อนขาดองค์ประชุมให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้ เคยจัดส่งหนังสือ
(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 32

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ ในครัง้ ที่ขาดองค์ประชุมนันทุ
้ กรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันนัดประชุม
ครัง้ ใหม่ (ไม่นบั วันที่สง่ หนังสือเรี ยกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จะต้ องระบุวนั
เวลา สถานที่สาหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสาหรับการประชุม ครัง้ ใหม่
6.

มติของที่ประชุม

6.1

การลงมติในเรื่ องต่าง ๆ ของที่ ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ ตดั สินโดยการชูมือหรื อลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่
ประชุมกาหนด ซึง่ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ ถือว่าหุ้นกู้หนึ่งหน่วยมี
หนึง่ เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชีข้ าด (ทังกรณี
้ การลงมติโดยการชูมือ
และลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็ นผู้ถือหุ้นกู้ หรื อผู้รับมอบ
ฉันทะ

6.2

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่ องต่าง ๆ นอกจากที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.3 และ 6.4 จะต้ องเป็ นมติโดยคะแนนเสียง
ข้ างมากไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

6.3

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่ องต่างๆ ต่อไปนี ้ จะต้ องเป็ นมติโดยคะแนนเสียงข้ างมากไม่น้อยกว่าร้ อยละ 66
(หกสิบหก) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นกู้ซงึ่ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.4

(ก)

การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิซงึ่ ไม่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.4

(ข)

การเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการแต่งตังบุ
้ คคลใดเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่ องต่าง ๆ ต่อไปนี ้จะต้ องเป็ นมติโดยคะแนนเสียงข้ างมากไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ า)
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นกู้ซงึ่ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การชาระหนี ้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็ นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรื อทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรื อ
บุคคลใด ๆ

(ข)

การแก้ ไขวันไถ่ถอนหุ้นกู้ หรื อวันครบกาหนดชาระเงินไม่ว่าจานวนใด ๆ ตามหุ้นกู้ (ยกเว้ นกรณี การ
เลือ่ นการชาระดอกเบี ้ยตามข้ อ 7.4 ของข้ อกาหนดสิทธิ)

(ค)

การลด ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงแก้ ไขจานวนเงินต้ น และ/หรื อ ดอกเบี ้ย และ/หรื อเงินจานวนอื่นใด
ที่ค้างชาระหรื อที่จะต้ องชาระตามหุ้นกู้

(ง)

การเปลีย่ นแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่วา่ จานวนใด ๆ ที่จะต้ องชาระตามหุ้นกู้

(จ)

การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้ อ 3) และ
มติของที่ประชุม (ข้ อ 6)

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 33

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
(ฉ)

การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิเพื่อให้ สามารถดาเนินการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งตามข้ อ (ก) ถึง (จ)
ข้ างต้ น

6.5

ผู้ถือหุ้นกู้รายใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ๆ

7.

รายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และให้ ประธานในที่ประชุมครัง้ นันลงนามรั
้
บรอง
ภายใน 14 (สิบสี)่ วันนับจากวันประชุม และเก็บรักษาต้ นฉบับไว้ รวมทังจั
้ ดให้ มีสาเนาเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตรวจสอบ
ไว้ ณ สานักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทาการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 34

(ร่ าง) สัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
"หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ มี ีลักษณะคล้ ายทุน ไถ่ ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้
ก่ อนกาหนด และมีสิทธิเลื่อนชาระดอกเบีย้ โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ของ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2562"

ระหว่ าง

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กับ

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
สัญญานีจ้ ัดทาขึน้ เมื่อวันที่ [●] พ.ศ. 2562

(ร่ าง) สัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
"หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ มี ีลกั ษณะคล้ ายทุน ไถ่ ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนด
และมีสิทธิเลื่อนชาระดอกเบีย้ โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562"
สัญญานี ้ทาขึ ้น เมื่อวันที่ [●] พ.ศ. 2562 ระหว่าง บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) สานักงานหหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่
อาคาร ดร. เกฮาร์ ด ลิงค์ เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรี ฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ("ผู้ออกหุ้นกู้")
ฝ่ ายหนึง่ กับ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สานักงานหหญ่ตงอยู
ั ้ เ่ ลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 (ซึง่ ต่อไปหนสัญญานี ้จะเรี ยกว่า "ธนาคาร" หรื อ "ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้") อีกฝ่ ายหนึง่
โดยที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สานักงาน ก.ล.ต.")
หห้ ออกและเสนอขาย "หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริ ษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนด
และมีสทิ ธิเลือ่ นชาระดอกเบี ้ยโดยไม่มเี งื่อนไขหด ๆ ของบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562" ("หุ้นกู้") ซึง่ จะ
ทาการเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่ องการขออนุญาต
และการอนุญาตหห้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกหหม่ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมถึงที่อาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
ประกาศอื่นหดที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
ตามที่กาหนดไว้ หนเอกสารแนบท้ ายของสัญญานี ้ รวมทังที
้ ่อาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปหนภายหน้ า (ถ้ ามี) ("ข้ อกาหนดสิทธิ")
และหห้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญานี ้
โดยที่ ผ้ ูแ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ ได้ ห ห้ ค ารั บ รองว่ า ผู้แ ทนผู้ ถื อ หุ้น กู้ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ วนตามที่ ก าหนดไว้ ห นประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2552 เรื่ อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทาตามอานาจหน้ าที่ของ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศอื่นหดที่เกี่ยวข้ อง และได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ หห้ เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ ว
โดยที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีความประสงค์จะแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้หห้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
มีความประสงค์ จะทาหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยหห้ ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้มีอานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ตามความที่กาหนดไว้ หนสัญญานี ้ ข้ อกาหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวกับหุ้นกู้ รวมถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ) และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ หรื อคาสัง่ ต่าง ๆ ของ
สานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ หน่วยงานหรื อองค์กรหด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้ อง
(ต่อไปนี ้รวมเรี ยกว่า "กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง")
เพื่อหห้ เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และโดยความประสงค์ของคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย
จึงตกลงทาสัญญานี ้ ดังต่อไปนี ้
1.

คานิยาม

เว้ น แต่จะได้ ก าหนดไว้ เป็ นการเฉพาะหนสัญญานี ้ คาและข้ อความตามที่ ปรากฏหนสัญญานีห้ ห้ มี ความหมาย
เช่นเดียวกับที่กาหนดไว้ หนข้ อกาหนดสิทธิ
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2.

การแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้โดยความยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ หนข้ อกาหนดสิทธิ ตกลงแต่งตัง้ หห้ ผ้ ูแทนผู้ถือ หุ้นกู้เป็ น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เป็ นไปตามความที่กาหนดไว้ หนสัญญานี ้ ข้ อกาหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง โดยที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้หนนามของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้ถือ หุ้นกู้ตามข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ หนสัญญานี ้ ข้ อกาหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับหุ้นกู้ และตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
3.

อัตราและวิธีการชาระค่ าตอบแทน บาเหน็จ หรือเงินทดรองจ่ ายให้ แก่ ผ้ แู ทนผู้ถอื หุ้นกู้

3.1
ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชาระค่าตอบแทนการหห้ บริ การเป็ นรายปี หห้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้หนอัตราร้ อยละ [●] ([●])
ต่อปี ของจานวนเงินต้ นคงค้ างทังหมดภายหต้
้
ห้ นุ กู้ (Outstanding Principal Amount) บวกด้ วยภาษี มลู ค่าเพิ่มหนอัตราตามที่
กฎหมายกาหนด หนกรณีที่คา่ ธรรมเนียมซึ่งคานวณโดยหช้ อตั ราดังกล่าวมีจานวนน้ อยกว่า [●] ([●]) บาท ต่อปี ผู้ออกหุ้นกู้
ตกลงชาระค่าธรรมเนียมหห้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้หนจานวน [●] ([●]) บาท ต่อปี บวกด้ วยภาษี มลู ค่าเพิ่มหนอัตราตามที่ กฎหมาย
กาหนด โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชาระหห้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหน 15 (สิบห้ า) วันทาการ นับจากวันออกหุ้นกู้ สาหรับงวดแรก และ
สาหรับงวดถัดไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระค่าตอบแทนดังกล่าวหห้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหน 15 (สิบห้ า) วันทาการ นับจากวันครบรอบปี ของ
วันออกหุ้นกู้หนแต่ละปี ตลอดอายุห้ นุ กู้ ทังนี
้ ้ หนกรณีที่วนั ชาระค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ตรงกับวันทาการของผู้ออกหุ้นกู้และ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หห้ เลือ่ นไปชาระค่าตอบแทนหนวันทาการแรกถัดไป
การชาระค่าตอบแทนตามวรรคก่อน ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชาระค่าภาษี มลู ค่าเพิ่มสาหรับค่าตอบแทนดังกล่าว
หห้ แก่ ผ้ ูแทนผู้ถื อ หุ้น กู้ห นอัต ราตามที่ ก ฎหมายกาหนด โดยชาระพร้ อมกับ เงิ น ค่า ตอบแทน และผู้แ ทนผู้ถือ หุ้นกู้จ ะออก
หบเสร็ จรับเงินค่าตอบแทนและหบกากับภาษี หห้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้
อย่างไรก็ดี หนกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้จะยังคงต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนต่อไปภายหลังวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
สาหรั บหุ้นกู้แล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดาเนินการตกลงค่าตอบแทนและวิธีการชาระค่าตอบแทนที่ผ้ อู อกหุ้นกู้
จะต้ องชาระหห้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอีกครัง้ ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้สาหรับหุ้นกู้ดงั กล่าว
3.2
ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะชาระหห้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือ หุ้นกู้ซึ่งเงินทดรองจ่ายที่ผ้ แู ทนผู้ถือ หุ้นกู้ได้ จ่ายไปตามที่จ่าย
จริ งเท่าที่จาเป็ นและสมควรอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้อย่างถูกต้ องตามสัญญานี ้ ข้ อกาหนดสิทธิ
และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชาระคืนหห้ แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้ อมแสดงรายละเอียดตลอดจนหลักฐานหนการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
ทังนี
้ ้ หากเงินทดรองจ่ายหด ๆ ดังกล่าวมีจานวนรวมกันเกินกว่า [50,000] ([ห้ าหมื่น]) บาท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จะต้ องได้ รับความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้ าจากผู้ออกหุ้นกู้ก่อนการจ่ายเงินทดรองจ่ายจานวนดังกล่าวของ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ งผลการพิจารณาเป็ นหนังสือมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หห้ ทราบภายหน 10 (สิบ) วันทาการ
นับแต่วนั ที่ได้ รับคาขอความเห็นชอบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่หห้ ความเห็นชอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถทดรองจ่ายเงินดังกล่าวได้
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อย่างไรก็ดี หนกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ขอเวลาเพิ่มเติมเนื่องจากมีข้อสงสัยหรื อรายละเอียดของการจ่ายเงินทดรองจ่าย
ดังกล่าวไม่ชดั เจน และจาเป็ นต้ องขอคาชีแ้ จง รายละเอียด หรื อหลักฐานเพิ่มเติมหนการจ่ายเงินทดรองจ่ายนัน้ ๆ ก็หห้ ผ้ อู อกหุ้นกู้
ชาระคืนเงินทดรองจ่ายหห้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือ หุ้นกู้ภายหลังจากวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ รับคาชีแ้ จงเพิ่มเติม รายละเอียด หรื อหลักฐาน
เพิ่มเติมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าว
3.3
หนกรณีที่มีการเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หนระหว่างอายุของหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ หนข้ อ 6.2 ข้ อ 6.3
หรื อข้ อ 6.4 (แล้ วแต่กรณี) ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชาระเงินค่าตอบแทนหห้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมตามส่วนของระยะเวลาที่ผ่านพ้ น
ไปจริ งที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่จนถึงวันที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมได้ สิ ้นสุดการทาหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
และได้ มีการส่งมอบบรรดาทรัพย์สนิ เอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทังหมดหห้
้
กบั ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายที่ได้ รับการแต่งตังหหม่
้ แล้ ว
โดยหากผู้ออกหุ้นกู้ได้ ชาระเงินค่าตอบแทนหห้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือ หุ้นกู้รายเดิมล่วงหน้ าไปแล้ วเป็ นจานวนเกินกว่าระยะเวลาที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่จริ ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องคืนเงินค่าตอบแทนส่วนเกินดังกล่าว หห้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ โดยไม่มีการ
คิดดอกเบี ้ยหด ๆ ภายหน 7 (เจ็ด) วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุดการทาหน้ าที่ผ้ แู ทนผู้ถือ หุ้นกู้ ทังนี
้ ้ หนกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือ หุ้นกู้
ไม่คืนเงินค่าตอบแทนส่วนเกินภายหนระยะเวลาที่กาหนดไว้ ข้างต้ น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงชาระดอกเบี ้ยหนจานวนเงินดังกล่าวหห้ แก่
ผู้ออกหุ้นกู้หนอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี ("อัตราดอกเบีย้ ผิดนัด") โดยหห้ คานวณดอกเบี ้ยหนอัตราดอกเบี ้ยผิดนัด
หนวันที่ครบกาหนดระยะเวลา 7 (เจ็ด) วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุดการทาหน้ าที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ จนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะได้ รับ
ชาระเงินค่าตอบแทนส่วนเกินคืนครบถ้ วน ทังนี
้ ้ หนกรณีที่อตั ราดอกเบี ้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี ้ยผิดนัดสูงสุดที่
กฎหมายอนุญาตหห้ เรี ยกเก็บหนขณะหด ๆ หห้ อตั ราดอกเบี ้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี ้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตหห้
เรี ยกเก็บได้
หากการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ดงั กล่าว เป็ นเหตุมาจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อการ
ประพฤติผิดโดยจงหจของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชาระเงินค่าตอบแทนหห้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือ หุ้นกู้รายเดิมตามส่วนของ
ระยะเวลาที่ผา่ นพ้ นไปนับแต่วนั ที่มีการผิดสัญญาเกิดขึ ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องคืนเงินค่าตอบแทนส่วนเกินที่ผ้ อู อกหุ้นกู้
ได้ ชาระหห้ ลว่ งหน้ า (ถ้ ามี) หห้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ นับแต่วนั ที่มีการผิดสัญญาเกิดขึ ้น จนถึงวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ได้ รับชาระเงินค่าตอบแทน
ส่วนเกินคืน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ หนข้ างต้ น
3.4
หากผู้อ อกหุ้น กู้ไม่ช าระค่า ตอบแทนหด ๆ และ/หรื อ เงิ น ทดรองจ่ า ยหด ๆ โดยไม่มี เ หตุอัน ควรหห้ แ ก่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหนระยะเวลาที่กาหนดไว้ หนสัญญานี ้ และข้ อกาหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้ยินยอมหห้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เรี ยกเก็บ
ดอกเบี ้ยผิดนัดหนอัตราดอกเบี ้ยผิดนัด โดยหห้ คานวณดอกเบี ้ยหนอัตราดอกเบี ้ยผิดนัดดังกล่าว นับตังแต่
้ (ก) วันที่ครบกาหนด
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันท าการ นับ แต่วัน ที่ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ได้ รั บแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อัก ษรจากผู้แทนผู้ถื อหุ้นกู้หห้ ชาระ
เงินทดรองจ่ายที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ จ่ายไปตามข้ อ 3.2 ของสัญญานี ้ หรื อ (ข) วันที่ครบกาหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันทาการ
นับแต่วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ รับคาชี ้แจงเพิ่มเติม หรื อรายละเอียดหรื อหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้ วนแล้ วจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่
ระบุไว้ หนข้ อ 3.2 ของสัญญานี ้ (แล้ วแต่กรณี) จนถึงวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ชาระเงินคืนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนเสร็ จสิ ้นครบถ้ วน
3.5
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสทิ ธิหนการหักกลบลบหนี ้หด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เป็ นหนี ้ต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กบั เงินจานวนหด ๆ
ที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับไว้ หรื อครอบครองไว้ หนนามหรื อเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
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3.6
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสทิ ธิเรี ยกหห้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ชดหช้ เพื่อค่าหช้ จ่ายหด ๆ ที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกหช้ ไปเนื่องจาก
ดาเนินการตามข้ อกาหนดสิทธิหรื อการหช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องหห้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่ง
รวมถึงค่าหช้ จ่ายหนการดาเนินการทางกฎหมายและค่าหช้ จ่ายหนการว่าจ้ างที่ปรึกษาหรื อผู้เชี่ยวชาญด้ วย
4.

อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดของคู่สัญญา

4.1
ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดตามที่กาหนดไว้ หนสัญญานี ้ ข้ อกาหนดสิทธิ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะต้ องหห้ ความร่ วมมือและความช่วยเหลือ
หนการดาเนินการหด ๆ ตามจาเป็ นและสมควร เพื่อหห้ เป็ นไปตามสัญญานี ้ ข้ อกาหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวข้ างต้ นอย่างเคร่ งครัด โดยสุจริ ตด้ วยความรอบคอบ
และระมัดระวังเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามทีจ่ ะพึงคาดหมายได้ จากบุคคลที่ประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
4.2
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับผิดและชดหช้ ค่าเสียหายต่อผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ หนความเสียหายซึ่งเกิดขึ ้น
จากการที่ผ้ ูแ ทนผู้ถือ หุ้นกู้ ละเลยไม่ป ฏิบ ตั ิห น้ าที่ ห รื อ ปฏิบ ตั ิห น้ า ที่ด้ ว ยความประมาทเลิน เล่อ หรื อ ปฏิบ ตั ิห น้ า ที่มิช อบ
ตามที่กาหนดไว้ หนสัญญานี ้ ข้ อกาหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หรื อจงหจกระทาผิดหน้ าที่
หรื อโดยมิได้ หช้ ความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้ จากบุคคลที่ประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ต้องรับผิดชอบหนความเสียหายหด ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการตัดสินหจดาเนินการตามอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยถูกต้ อง หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิสจู น์ได้ วา่ การดาเนินการดังกล่าวได้ กระทาไปโดยสุจริ ตด้ วยความรอบคอบและ
ระมัดระวังตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อความเสียหายหด ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการกระทาที่กระทาตามมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
4.3
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มี อานาจและหน้ าที่หนการดาเนินการหด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทงปวง
ั้
ซึ่งรวมถึง
(แต่ไม่จากัดเพียง) อานาจและหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(ก)
ส่งหนังสือบอกกล่าวหห้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ด้ วยค่าหช้ จ่ายของผู้ออกหุ้นกู้) หนกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้หช้ สิทธิ
เลื่อนการชาระดอกเบี ้ยหห้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้หนวันครบกาหนดชาระดอกเบี ้ย ภายหลังจากที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับแจ้ งจากผู้ออกหุ้นกู้
ตามข้ อกาหนดสิทธิ
(ข)
พิจารณาและตกลงร่วมกับนายทะเบียนหุ้นกู้เกี่ยวกับวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้จะแจ้ งการปรับ
อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้สาหรับงวดการปรับดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ องหห้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทราบ
(ค)
พิจารณาเอกสารหรื อหลักฐานต่าง ๆ ที่ผ้ ูออกหุ้นกู้จัดส่ งหห้ เพื่อการหช้ สิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ตาม
ข้ อกาหนดสิทธิ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจพิจารณาว่าเอกสารและหลักฐานตามที่กาหนดหนข้ อกาหนดสิทธิเป็ นหลักฐานอันเป็ น
ที่สดุ และมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ราย
(ง)
กระทาการหนนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทงปวง
ั ้ ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ)
การเก็บรักษาต้ นฉบับข้ อกาหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ การรับจานา การรับจานอง การรับการค ้าประกัน หรื อ
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การรับหลักประกันอื่นหด (ถ้ ามี) รวมทังหช้
้ สทิ ธิบงั คับชาระหนี ้เอากับผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จานา ผู้จานอง ผู้ค ้าประกัน และ/หรื อ บังคับ
หลักประกันดังกล่าว (ถ้ ามี) เพื่อและหนนามของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
(จ)
ดาเนินการหด ๆ หห้ ผ้ ูออกหุ้นกู้ปฏิบัติหห้ เป็ นไปตามหน้ าที่ที่ระบุไว้ หนข้ อกาหนดสิทธิ รวมทัง้
การดาเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และการหห้ คาแนะนาหรื อหห้ คาปรึ กษาตามสมควร ตลอดจนทาการเรี ยก
ค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
(ฉ)
ดาเนินการหด ๆ อันเป็ นอานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ตามประเพณีปฏิบตั ิและตามที่ระบุไว้
หนข้ อกาหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(ช)
จัดทารายงานส่งหห้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทกุ รายเกี่ยวกับเรื่ องสาคัญที่ได้ ดาเนินการไปตามอานาจหน้ าที่
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหต้ สญ
ั ญานี ้ ข้ อกาหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้โดยไม่ชกั ช้ า
(ซ)
อานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้หนการตรวจสอบเอกสาร ข้ อมูล และรายงานหด ๆ ที่ ผ้ อู อกหุ้นกู้
ได้ จดั ไว้ หห้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อกาหนดสิทธิ ณ สานักงานที่ระบุไว้ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หนวันและเวลาทาการของผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้
(ฌ)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้ าที่ชาระเงินคืนหห้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แต่ละรายตามสัดส่วนหนี ้หุ้นกู้ เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ได้ รับชาระเงินมาจากการบังคับชาระหนี ้ตามหุ้นกู้จากผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดจนจากการบังคับหลักประกันอื่น ๆ (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ภายหลัง
จากที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ หกั ค่าหช้ จ่าย เงินทดรองจ่าย และค่าตอบแทนของตนแล้ ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องจัดทาบันทึก
ขันตอนการรวบรวมและการช
้
าระคืนเงินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงค่าหช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องด้ วย เพื่อเป็ นหลักฐานหห้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้สามารถ
ขอตรวจสอบดูได้ ทังนี
้ ้ หากมีเงินเหลือหลังจากการชาระเงินคืนหห้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องส่งเงินที่เหลือดังกล่าวคืน
หห้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้โดยไม่ชกั ช้ า
(ญ)
การกระทาของผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้อย่างถูกต้ องตามที่ระบุไว้ หนสัญญานี ้ หห้ ถือว่าเป็ นการกระทา
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ และหห้ ถือเสมือนหนึง่ ผู้ถือหุ้นกู้กระทาการดังกล่าวด้ วยตนเอง
(ฎ)
แจ้ งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายทราบหนกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิ (ซึง่ รวมถึงกรณีที่
เกิดเหตุผิดนัดหรื อเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัดตามข้ อกาหนดสิทธิด้วย) รวมทัง้ การหด ๆ ที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ กระทา
ลงไปตามอานาจหน้ าที่หนกรณีที่เกิดเหตุดงั กล่าวข้ างต้ นด้ วย
5.

วันมีผลใช้ บังคับของสัญญา
สัญญานี ้มีผลบังคับหช้ นบั แต่วนั ออกหุ้นกู้เป็ นต้ นไป

6.

การสิน้ สุดของสัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้และการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

6.1
หห้ สญ
ั ญานี ส้ ิ ้นสุดลงทันที (ก) เมื่ อผู้อ อกหุ้น กู้ได้ ทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ ทัง้ หมดโดยการชาระหนี ้ เงิ นต้ น
ดอกเบี ย้ และเงิ น จ านวนอื่ น หด (ถ้ ามี ) ตามหุ้ นกู้ ทัง้ หมดจนครบถ้ วนแล้ ว และผู้ แทนผู้ ถื อ หุ้ นกู้ ได้ ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข อง
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ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้ วนตามข้ อกาหนดสิทธิ และสัญญานี ้แล้ ว หรื อ (ข) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ ซื ้อคืนหุ้นกู้ทงหมด
ั้
โดยผู้ออกหุ้นกู้
และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ ยกเลิกหุ้นกู้ทงหมดนั
ั้
นแล้
้ ว หรื อ (ค) เมื่อหนี ้ตามหุ้นกู้ทงหมดระงั
ั้
บสิ ้นไปไม่วา่ โดยสาเหตุหด
6.2
หห้ สญ
ั ญานี ้สิ ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์หดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ และหห้ การสิ ้นสุดของสัญญานี ้มีผล
ต่อเมื่อได้ มีการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายหหม่แล้ วตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ หนข้ อ 7 โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมต้ องส่งมอบบรรดา
ทรัพย์สนิ เอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทังหมดหห้
้
แก่ผ้ แู ทนผู้ถือ หุ้นกู้รายหหม่หห้ แล้ วเสร็ จโดยเร็ ว แต่ทงนี
ั ้ ้ จะต้ องไม่เกิน 7
(เจ็ด) วันทาการ นับแต่วนั ที่มีการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายหหม่
(ก)
เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติหนการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถแก้ ไข
การขาดคุณสมบัติภายหน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ขาดคุณสมบัตินนั ้
(ข)
เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติหห้ เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ไม่เหมาะสมหรื อบกพร่องต่อหน้ าที่ ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ หนข้ อกาหนดสิทธิ
(ค)
เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดหรื อเงื่อนไขของสัญญานี ้
ข้ อกาหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และ/หรื อ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด
หรื อเงื่อนไขนันยั
้ งคงไม่ได้ รับการแก้ ไขหห้ ถกู ต้ องภายหนระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ได้ มีหนังสือแจ้ ง
หห้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทาการแก้ ไข
(ง)
เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว หรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกเจ้ าพนักงานยึดหรื อ
อายัดทรัพย์ตามกฎหมายล้ มละลาย หรื อร้ องขอหรื อถูกร้ องขอหห้ มีการฟื น้ ฟูกิจการตามกฎหมายล้ มละลาย หรื อ กระทาการหด ๆ
อันจะเป็ นเหตุหห้ ถกู ฟ้ องล้ มละลาย ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อมีการยื่นคาร้ องขอหห้ มีการฟื น้ ฟูกิจการ
6.3
ภายหต้ เงื่อนไขที่ระบุไว้ หนข้ อ 7 หนกรณีที่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายหดฝ่ ายหนึง่ ประสงค์จะบอกเลิกสัญญานี ้ จะต้ องทา
เป็ นหนังสือแจ้ งหห้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน หนกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นฝ่ ายขอเลิกสัญญานี ้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องเสนอรายชื่ อของบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกาหนดหห้ แก่
ผู้ออกหุ้นกู้ทราบไปพร้ อมกับหนังสือแจ้ งฉบับดังกล่าวด้ วย เพื่อหห้ ผ้ อู อกหุ้นกู้พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายหหม่ โดยเมื่อ
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลหดเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายหหม่แล้ ว และได้ แจ้ งหห้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบเรื่ องดังกล่าวแล้ ว
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องดาเนินการเพื่อหห้ มีการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อหห้ ลงมติอนุมตั ิการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ
แต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้ าทาหน้ าที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แทนหรื อออกหนังสือขออนุมตั ิเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
และแต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้ าทาหน้ าที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รายภายหนเวลาอันสมควร ตาม
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ หนข้ อกาหนดสิทธิ
เมื่อได้ รับความยินยอมดังกล่าวแล้ ว และผู้ออกหุ้นกู้ได้ แต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายหหม่แล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ งชื่อและ
ที่อยูข่ องผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายหหม่ พร้ อมทังวั
้ นที่ของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายหหม่ หห้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมทราบ
และเมื่อได้ รับแจ้ งเรื่ องดังกล่าวแล้ ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งหห้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายหหม่
ดังกล่าว และแจ้ ง หห้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่มีรายชื่ อปรากฏอยู่ห นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการ
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เปลี่ย นแปลงตัว ผู้แทนผู้ถื อหุ้นกู้ พร้ อมทัง้ ชื่ อและที่ อยู่ข องผู้แ ทนผู้ถือ หุ้น กู้รายหหม่ ภายหนกาหนดระยะเวลาและตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ หนข้ อกาหนดสิทธิ
6.4
นอกเหนือไปจากกรณีดงั กล่าวตามข้ อ 6.1 ข้ อ 6.2 และข้ อ 6.3 แล้ ว หห้ เหตุแห่งการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หห้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ หนข้ อกาหนดสิทธิ
6.5
หากหนที่สดุ แล้ วไม่มีการออกหุ้นกู้นี ้ หห้ ถือว่าสัญญานี ้สิ ้นสุด โดยหนกรณีดงั กล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิ
ได้ รับชาระค่าตอบแทน ค่าเสียหาย และ/หรื อ เงินทดรองจ่ายหด ๆ ตามที่ระบุไว้ หนสัญญานี ้
6.6
หนกรณีที่สญ
ั ญาสิ ้นสุดไม่วา่ ด้ วยเหตุหด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงชาระค่าตอบแทนที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ จา่ ยหห้ ตาม
ข้ อ 3.1 คืนหห้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ตามส่วนสาหรับระยะเวลาที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ยงั มิได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญา ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์
และรายละเอียดที่ระบุไว้ หนข้ อ 3.3 ของสัญญานี ้
7.

ผลของการสิน้ สุดของสัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

หนกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ หนข้ อ 6.2 และข้ อ 6.3 ข้ างต้ น ซึ่งส่งผลหห้ ต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หนขณะที่ยงั มีหนี ้คงค้ างภายหต้ ห้ นุ กู้อยู่ แต่หนระหว่างนันยั
้ งไม่มีการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายหหม่เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่แทน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมไม่วา่ ด้ วยเหตุหดก็ตาม หรื อหนกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมยังไม่ได้ สง่ มอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร
หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทังหมดหห้
้
แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายหหม่อย่างครบถ้ วน หห้ ถือว่าการสิ ้นสุดลงของสัญญานี ้ยังคงไม่มีผล
และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนตามที่กาหนดไว้ หนสัญญานี ้ ข้ อกาหนดสิทธิ และเอกสาร อื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อไป จนกว่าจะได้ มีการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายหหม่โดยถูกต้ องตามกฎหมายและได้ มีการส่งมอบบรรดา
ทรัพย์สนิ เอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทังหมดหห้
้
แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายหหม่แล้ ว
ทังนี
้ ้ เมื่อมีการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายหหม่แล้ ว หห้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมมีหน้ าที่สง่ มอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร
หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทังหมดหห้
้
แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายหหม่โดยเร็ ว ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันทาการ นับจากวันที่มี
การแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายหหม่ ตลอดจนหห้ ความร่วมมือและช่วยประสานงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อหห้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายหหม่
เข้ าเริ่ มปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างราบรื่ น
8.

การประชุมผู้ถอื หุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงปฏิบตั ิการตามหน้ าที่ของตนเพื่อหห้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดและวิธีการต่าง ๆ
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กาหนดไว้ หนข้ อกาหนดสิทธิทกุ ประการ และตกลงผูกพันด้ วยหนมติและการดาเนินการต่าง ๆ
ตามวิธีการและขันตอนที
้
ถ่ กู ต้ องที่เกิดขึ ้นจากการนัน้
9.

อากรแสตมป์

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงรับผิดชอบหนค่าอากรแสตมป์หด ๆ ที่ต้องปิ ดบนสัญญานี ้ และค่าอากรแสตมป์อื่นหดที่อาจเกิดขึ ้น
จากการกระทาหรื อดาเนินการหด ๆ ตามความหนสัญญานี ้ (ถ้ ามี) โดยจะชาระด้ วยตนเอง หรื อชาระโดยบุคคลอื่นที่ผ้ อู อกหุ้นกู้
กาหนด เว้ นแต่กรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องระบุหห้ หน้ าที่การชาระอากรแสตมป์เป็ นหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ แต่ไม่รวมถึง
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ค่า ภาษี เ งิน ได้ ข องค่า ตอบแทนการหห้ บ ริ ก าร ซึ่ง ผู้อ อกหุ้น กู้ จ ะต้ อ งหัก ไว้ ต ามอัต ราที่ ก ฎหมายก าหนด เมื่ อ มี ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนการหห้ บริ การดังกล่าวหห้ แก่ธนาคาร และไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
10.

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญา

สัญญานี ้มีผลเหนือข้ อตกลงหรื อการดาเนินการอื่นหด ไม่ว่าด้ วยวาจาหรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของคู่สญ
ั ญา ที่ได้
ทาขึ ้นก่อนการลงนามหนสัญญานี ้ โดยหห้ ถือสัญญานี ้เป็ นข้ อตกลงทังหมดที
้
่คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงผูกพันกัน
การแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมสัญญานี ้จะต้ องได้ รับมติเห็นชอบโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุหนข้ อกาหนดสิทธิ เว้ นแต่
กรณีการแก้ ไข เพิ่มเติม หนประเด็นซึ่ง ไม่กระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรื อไม่ทาหห้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง
หรื อหนประเด็นที่เป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ ง หรื อเป็ นการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อหห้ ถกู ต้ องสอดคล้ องกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรื อแนวปฏิบตั ิอื่นหดของหน่วยงานที่มีหน้ าที่กากับดูแลรวมถึงสมาคมตลาด
ตราสารหนี ้ไทย ที่หช้ บงั คับกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถทาความตกลงเห็นชอบร่ วมกันได้ โดยไม่ต้องได้ รับ
ความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
หนกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงระเบียบ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
หรื อแนวปฏิบตั ิอื่นหดของหน่วยงานที่มีหน้ าที่กากับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย ที่หช้ บังคับกับหุ้นกู้ อันมีผล
ขัดแย้ งต่อข้ อกาหนดหรื อเงื่อนไขหด ๆ ตามสัญญานี ้ คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงที่จะร่ วมกันแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดหรื อ
เงื่อนไขหด ๆ ตามสัญญานี ้เพื่อหห้ สอดคล้ องหรื อเป็ นไปตามข้ อกาหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว
ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงผูกพันตามสัญญานี ้ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหนภายหน้ าตามเงื่อนไขหนวรรคหนึง่
11.

การส่ งหนังสือบอกกล่ าว

การติดต่อสื่อสารหรื อการบอกกล่าวหด ๆ ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หห้ ทาเป็ นหนังสือและส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อส่งทางโทรสาร และยืนยันโทรสารนันด้
้ วยการส่งเป็ นจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อส่งโดย
บุคคลซึ่งลงนามรับทราบสาเนาโดยคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง โดยส่งไปยังที่อยู่ของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
หรื อที่อยูซ่ งึ่ ได้ มีการเปลีย่ นแปลงและได้ แจ้ งหห้ แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ทราบเป็ นหนังสือแล้ ว
ผู้ออกหุ้นกู้:
บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
อาคาร ดร. เกฮาร์ ด ลิงค์ เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรี ฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์ โทรศัพท์
[0-2710-3503-4]
เบอร์ โทรสาร
[0-2379-4258]
บุคคลติดต่อ
[คุณนพเดช กรรณสูต]
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ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้:
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
ชัน้ AA เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์ โทรศัพท์
[0-2296-3582]
เบอร์ โทรสาร
[0-2683-1298]
บุคคลติดต่อ
[คุณศรี สนุ นั ท์ ทุติยะโพธิ]
12.

การโอนสิทธิ

สิทธิและหน้ าที่ภายหต้ สญ
ั ญานี ้ถือเป็ นสิทธิ เฉพาะตัวของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่สามารถโอนสิทธิ
และ/หรื อ หน้ าที่ภายหต้ สญ
ั ญานี ้ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนหห้ แก่บคุ คลภายนอก เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจาก
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ทังนี
้ ้ ภายหต้ บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และข้ อกาหนดสิทธิ
13.

ความรับผิดชดใช้

หนกรณีที่มีความเสียหายเกิดแก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายหดฝ่ ายหนึ่งอันเนื่องมาจากการที่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่ก่อหห้ เกิดความเสียหาย
ซึ่งรวมถึง ลูกจ้ างหรื อตัวแทนที่ได้ รับการแต่งตั ้งอย่างถูกต้ องของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ก่อหห้ เกิดความเสียหายนั ้น ฝ่ าฝื นหรื อ
ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของสัญญานี ้ หรื อประพฤติผิดโดยจงหจหรื อประมาทเลินเล่อ คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ปฏิบตั ิผิดสัญญาตกลงที่จะ
ดาเนินการแก้ ไข เยียวยา และรับผิดชดหช้ ความเสียหายดังกล่าวตามทีเ่ กิดขึ ้นจริ งโดยไม่ชกั ช้ า (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะค่าหช้ จ่าย
อันสมควรที่จ่ายไปจริ งหนการดาเนินคดี ค่าจ้ างที่ปรึ กษากฎหมายและทนายความ) หห้ แก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่ได้ รับความเสียหายนัน้
เว้ นแต่ความเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ นหนส่วนทีเ่ กิดจากการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของสัญญานี ้หรื อการประพฤติผิด
จงหจหรื อประมาทเลินเล่อของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ได้ รับความเสียหายนันเอง
้
ทังนี
้ ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงปฏิบตั ิหน้ าที่หนฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเต็มความสามารถและด้ วยความซื่อสัตย์ สจุ ริ ต
ถูกต้ อง และด้ วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะพึงกระทา
รวมถึงต้ องบอกกล่าวหห้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบโดยทันทีกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติหนการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด หรื อกรณีมีความเสียหายหด ๆ เกิดขึ ้น หรื อกรณีถกู ดาเนินคดีอนั เนื่องมาจากการทาหน้ าที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับผิดชดหช้ คา่ เสียหายและค่าหช้ จ่ายหด ๆ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
ค่าหช้ จ่ายหนการดาเนินคดีและค่าที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกิดขึ ้นจากการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของสัญญานี ้ หรื อ
การประพฤติผิดจงหจหรื อประมาทเลินเล่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สัญญาข้ อ 13 นี ้หห้ มีผลบังคับหช้ ต่อไปแม้ ว่าสัญญานี ้จะได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว ทังนี
้ ้ คู่สญ
ั ญาไม่ต้องรับผิดชดหช้ สาหรับ
ค่าเสียหายและค่าหช้ จ่ายหด ๆ ที่เกิดขึ ้นต่อคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายภายหต้ สญ
ั ญาข้ อ 13 นี ้ ภายหลังจากที่สญ
ั ญานี ้สิ ้นสุดลง
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14.

ทางเยียวยาแก้ ไข

ทางเยียวยาแก้ ไขหด ๆ ตามที่กาหนดไว้ หนสัญญานี ้หรื อข้ อกาหนดสิทธิหห้ ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของทางเยียวยาแก้ ไข
อื่นหดที่คสู่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายอาจมีอยูก่ บั คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ภายหต้ บทบัญญัติของกฎหมาย
15.

ค่ าใช้ จ่าย

เว้ นแต่จะได้ มีข้อตกลงไว้ เป็ นอย่างอื่น คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายตกลงที่จะรับผิดชอบหนค่าหช้ จ่ายหนการจัดทาสัญญานี ้หน
ส่วนของตน ซึง่ รวมถึงค่าหช้ จ่ายสาหรับที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่น ๆ
16.

ความไม่ สมบูรณ์ ของสัญญา

หากบทบัญญัติหด ๆ แห่งสัญญานี ้ข้ อกาหนดสิทธิ และ/หรื อ เอกสารอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับหุ้นกู้ ตกเป็ นโมฆะ โมฆียะ ผิดกฎหมาย
หรื อพ้ นวิสยั ไม่อาจหช้ บงั คับได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุหด บทบัญญัตินนั ้ ๆ ไม่มีผลทาหห้ ส่วนอื่น ๆ ของสัญญานี ้ต้ องตกเป็ นโมฆะ โมฆียะ
ผิดกฎหมาย หรื อหช้ บงั คับไม่ได้ ซึง่ คูส่ ญ
ั ญาคงตกลงหห้ บทบัญญัติหนส่วนอื่นดังกล่าวของสัญญานี ้ยังคงมีผลผูกพันและหช้ บงั คับได้ หน
ระหว่างคูส่ ญ
ั ญาทุกฝ่ าย
17.

การขัดกัน

หนกรณีที่มีข้อกาหนดหด ๆ ภายหต้ สญ
ั ญานี ้ขัดหรื อแย้ งกับข้ อกาหนดสิทธิ ก็หห้ ปฏิบตั ิตามข้ อความที่ระบุไว้ หน
ข้ อกาหนดสิทธิเฉพาะหนส่วนที่ขดั หรื อแย้ งกันดังกล่าว
หนกรณี ที่ มี ข้ อ กาหนดหด ๆ ภายหต้ สญ
ั ญานี ข้ ัดหรื อแย้ ง กับ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งก็ ห ห้ ป ฏิ บัติ ต ามข้ อความตาม
กฎหมายทีเกี่ยวข้ องดังกล่าวเฉพาะหนส่วนที่ขดั หรื อแย้ งกันนัน้
18.

กฎหมายที่ใช้ บังคับแก่ สัญญา

สัญญานี ้และเอกสารภายหต้ สญ
ั ญานี ้ สิทธิและข้ อผูกพันต่าง ๆ ของคู่สญ
ั ญาที่มีอยู่ตามสัญญานี ้ หห้ หช้ บงั คับและ
ตีความตามกฎหมายไทยหนทุก ๆ ประการ
19.

การรักษาความลับ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงที่จะเก็บรักษาข้ อมูล ข่าวสาร หบแสดงรายการ หรื อเอกสารอื่นหดที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มอบหห้ กบั ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ไว้ เป็ นความลับ และไม่เปิ ดเผยกับบุคคลหด ๆ ที่ไม่หช่การปฏิบตั ิตามอานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี ้
ยกเว้ นเป็ นการเปิ ดเผยโดยคาสัง่ ศาลหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยราชการหรื อหน่วยงานอื่นหดมีอานาจตามกฎหมาย
หรื อตามที่กฎหมายกาหนด โดยหนกรณีที่ต้องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลตามคาสัง่ ดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งและหารื อ
ร่วมกับผู้ออกหุ้นกู้ลว่ งหน้ าก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลหด ๆ ดังกล่าว ทังนี
้ ้ หห้ ข้อตกลงหนการรักษาความลับนี ้มีผลบังคับหช้ ต่อไป
ภายหนกาหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับจากวันที่สญ
ั ญานี ้สิ ้นสุดลง
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้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้

หน้ าที่ 10

สัญ ญานี ท้ าขึน้ เป็ น 2 (สอง) ฉบับ มี ข้ อความถูก ต้ อ งตรงกัน คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายได้ อ่า นและเข้ า หจข้ อความ
ทังหมดแล้
้
วเห็นว่าถูกต้ องตามเจตนารมณ์ทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี ้จึงได้ ลงลายมื อชื่อ พร้ อมทังประทั
้
บ
ตราสาคัญบริ ษัท (ถ้ ามี) ไว้ เป็ นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้ น
เพื่อและในนามของผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

_______________________________
([นายนพเดช กรรณสูต])
[ผู้มีอานาจกระทาการแทน]

_______________________________
([นายสาคร สุริยาภิวฒ
ั น์])
พยาน
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เพื่อและในนามของผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

_______________________________
([นางคัจรี ยา จงไพศาลสกุล])
ผู้รับมอบอานาจ

_______________________________
([นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล])
ผู้รับมอบอานาจ

_______________________________
([นางสาวเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์])
พยาน
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เอกสารแนบท้ าย
ข้ อกาหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถอื หุ้นกู้
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม
ผู้ที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิ ดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิ น
ผู้ที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิ ดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
และเลขานุการบริ ษทั

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม ผูท้ ี่ ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิ ดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิ น
ผูท้ ี่ ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริ ษทั
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
นายฮาราลด์ ลิ งค์
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
อายุ
ประวัตกิ ารศึกษา

26 กรกฎาคม 2536
64 ปี
₋ บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
₋ Master of Business Administration, University of St. Gallen Switzerland
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
₋ หลักสูตร DAP 2560
ประวัตกิ ารอบรมอืน่ ๆ
₋ ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 17) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร ปี 2547
₋ หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11
₋ หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2
₋ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 1
ตาแหน่ งอื่นๆ ในปัจจุบนั
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จานวน 2 แห่ง
กรรมการบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
จานวน 75 แห่ง
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ ซิต้ี จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุร)ี 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุร)ี 2 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุร)ี 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุร)ี 2 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (บ่อวิน) 2 จากัด
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กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิง้ (แหลมฉบัง) จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิง้ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เสนา โซลาร์ เพาเวอร์ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีว1ี จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ (แหลมฉบัง) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริมแอนโก จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม แอร์คอนดิชนนิ
ั ่ ่ง จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม แอร์คอนดิชนนิ
ั ่ ่ง โฮลดิง้ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม อัลม่า ลิงค์ บิลดิง้ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม อัลม่า ลิงค์ บิลดิง้ เซอร์วสิ เซส จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม คันทรี คลับ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ บิลดิง้ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม อินเตอร์แนชันแนล
่
เซอร์วสิ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิง้ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม มารีไทม์ จากัด
กรรมการ บริษทั เอ็มบีเอ็ม เมทัลเวิรค์ ส จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม มัลติ โปรดักส์ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เทรดดิง้ คอร์เปอเรชัน่ จากัด
กรรมการ บริษทั ฮาม่อน บี.กริม จากัด
กรรมการ บริษทั เอช แอนด์ โก จากัด
กรรมการ บริษทั พุดน้า จากัด
กรรมการ บริษทั อนาคต จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม คูลลิง่ จากัด
กรรมการ บริษทั ลิงค์ แมนูแฟคเจอริง่ 1999 จากัด
กรรมการ บริษทั นิวโก้มาร์เก็ตติ้ง จากัด
กรรมการ บริษทั แพนเรล (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการ บริษทั พีซเี อ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จากัด
กรรมการ บริษทั เอื้องนาง จากัด
กรรมการ บริษทั เอื้องสาย จากัด
กรรมการ บริษทั กริม อินสตอลเลชัน่ เซอร์วสิ เซส จากัด
กรรมการ บริษทั บี. กริม เฮ็ลธแคร์ จากัด
กรรมการ บริษทั ไบโอมอนเด้ (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการ บริษทั เมอร์ค จากัด
กรรมการ บริษทั ชับบ์ (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการ บริษทั ซีเมนส์ จากัด
กรรมการ บริษทั พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จากัด
กรรมการ บริษทั เมทัลเวิรค์ เซอร์วสิ เซส จากัด
กรรมการ บริษทั แคเรียร์ (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม แบบคอค เพาเวอร์ จากัด
กรรมการ B.Grimm Energy Investments Corporation
กรรมการ B.Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.
กรรมการ B.Grimm Industrial Investments Corporation
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กรรมการ B.Grimm Investments Pte. Ltd.
กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Limited
กรรมการ Viet Thai Solar Joint Stock Company
กรรมการ B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd.
กรรมการ บริษทั โกลว์ เอสพีพ ี 1 จากัด
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั
-ไม่ม-ี
ประวัติการทางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2536 - ปจั จุบนั
ประธานกรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
อ้างอิงตามทีร่ ะบุในส่วนของตาแหน่งอืน่ ๆ ในปจั จุบนั
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (รวมคู่สมรสและบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ตนเอง
635,399,700 หุน้ (ร้อยละ 24.37)
คู่สมรส
หุน้
บุตร
หุน้
รวม
635,399,700 หุน้
มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติ และไม่มปี ระวัตกิ ารถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฏหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร หรือผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อย
บิดานางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์
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นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร / ประธานคณะกรรมการจัดการ / ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง / กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนาม
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
อายุ
ประวัตกิ ารศึกษา

3 สิงหาคม 2539
62 ปี
₋ ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
₋ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
₋ หลักสูตร DAP 2559
ประวัตกิ ารอบรมอืน่ ๆ
₋ หลักสูตร วิทยาการการจัดการสาหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุน่ ที่ 1
₋ หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับ ผูบ้ ริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 6
₋ หลักสูตร หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3
₋ หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 18
₋ หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3
₋ หลักสูตรนักบริหารการยุตธิ รรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 4
₋ หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นที่ 5
(TEPCOT 5)
₋ หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 (วตท.9)
₋ ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) ปี 2550
₋ Advance Management Course Harvard School of Business, บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
₋ Strategic Finance IMD, โลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
₋ International Financial Report Conference ROCHE Group ประเทศสิงคโปร์
₋ หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตาแหน่ งอื่นๆ ในปัจจุบนั
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่ม-ี
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
จานวน 91 แห่ง
กรรมการ บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุร)ี 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุร)ี 2 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (บ่อวิน) 2 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุร)ี 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุร)ี 2 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จากัด
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กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีว1ี จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิง้ จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จากัด
กรรมการ บริษทั กริม อินสตอลเลชัน่ เซอร์วสิ เซส จากัด
กรรมการ บริษทั โซลาร์วา จากัด
กรรมการ บริษทั ทีพเี อส คอมเมอร์เชีย่ ล จากัด
กรรมการ บริษทั นิวโก้มาร์เก็ตติ้ง จากัด
กรรมการ บริษทั บ่อทองวินด์ฟาร์ม จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิง้ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชนแดน) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชะอา) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชัยบาดาล) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ซับใหญ่) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (บาเหน็จณรงค์) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ยางตลาด) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟท็อป จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (วานรนิวาส) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ศรีบุญเรือง) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (สระแก้ว) 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ บิลดิง้ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เทรดดิง้ คอร์เปอเรชัน่ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ (แหลมฉบัง) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิง้ (แหลมฉบัง) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม มัลติ โปรดักส์ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม มารีไทม์ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม รีนวิ เอเบิล เพาเวอร์ 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม รีนวิ เอเบิล เพาเวอร์ 2 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม รีนวิ เอเบิล เพาเวอร์ 3 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม แอลเอ็นจี จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม สเปคตรัม โซลาร์ เพาเวอร์ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เสนา โซลาร์ เพาเวอร์ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม อัลม่า ลิงค์ บิลดิง้ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม อัลม่า ลิงค์ บิลดิง้ เซอร์วสิ เซส จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม อินเตอร์แนชันแนล
่
เซอร์วสิ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริมแอนโก จากัด
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กรรมการ บริษทั บี.กริม แอร์คอนดิชนนิ
ั ่ ่ง โฮลดิง้ จากัด
กรรมการ บริษทั บี. กริม เฮ็ลธแคร์ จากัด
กรรมการ บริษทั ไบโอมอนเด้ (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการ บริษทั พีซเี อ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จากัด
กรรมการ บริษทั พุดน้า จากัด
กรรมการ บริษทั ลิงค์ แมนูแฟคเจอริง่ 1999 จากัด
กรรมการ บริษทั อนาคต จากัด
กรรมการ บริษทั เอ็มบีเอ็ม เมทัลเวิรค์ ส จากัด
กรรมการ บริษทั เอื้องนาง จากัด
กรรมการ บริษทั เอื้องสาย จากัด
กรรมการ บริษทั ไทย วินด์ เพาเวอร์ (มุกดาหาร) จากัด
กรรมการ บริษทั บริทริช แฟชัน่ จากัด
กรรมการ บริษทั โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการ บริษทั เอ็ม แอนด์ อี อินสตอลเลชัน่ จากัด
กรรมการ B.Grimm Energy Investments Corporation
กรรมการ B.Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.
กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Limited
กรรมการ B.Grimm Power (Lao) Company Limited
กรรมการ Nam Che 1 Hydropower Company Limited
กรรมการ Nam Khao Hydropower Company Limited
กรรมการ Xenamnoy and Xekatam Hydro Power Company Limited
กรรมการ Viet Thai Solar Joint Stock Company
กรรมการ Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company
กรรมการ Phu Yen TTP Joint Stock Company
กรรมการ B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd.
กรรมการ B.Grimm Investments Pte. Ltd.
กรรมการ B.Grimm Power Korea Limited
กรรมการ บริษทั โกลว์ เอสพีพ ี 1 จากัด
กรรมการ B.Grimm Solar Power, Inc.
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั
-ไม่ม-ี
ประวัติการทางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2539 - ปจั จุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
อ้างอิงตามทีร่ ะบุในส่วนของตาแหน่งอืน่ ๆ ในปจั จุบนั
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (รวมคู่สมรสและบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ตนเอง
6,762,150 หุน้ (ร้อยละ 0.2539) หุน้
คู่สมรส
หุน้
บุตร
หุน้
รวม
6,762,150 หุน้
มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติ และไม่มปี ระวัตกิ ารถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฏหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร หรือผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อย
- ไม่ม ี -
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นางสาวคาโรลีน โมนิ คมารีครีสตีน ลิ งค์
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
1 มกราคม 2552
อายุ
37 ปี
ประวัตกิ ารศึกษา
₋ ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย European Business School Madrid (EPS)
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
₋ หลักสูตร DAP 2559
ประวัตกิ ารอบรมอืน่ ๆ
-ไม่ม-ี
ตาแหน่ งอื่นๆ ในปัจจุบนั
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่ม-ี
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
จานวน 29 แห่ง
กรรมการ B.Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.
กรรมการ B.Grimm Investments Pte. Ltd.
กรรมการ B.Grimm Industrial Investments Corporation
กรรมการ B.Grimm Energy Investments Corporation
กรรมการ บริษทั อนาคต จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ บิลดิง้ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม อัลม่า ลิงค์ บิลดิง้ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม อัลม่า ลิงค์ บิลดิง้ เซอร์วสิ เซส จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม อินเตอร์แนชันแนล
่
เซอร์วสิ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิง้ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม มารีไทม์ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริมแอนโก จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม คูลลิง่ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีว1ี จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จากัด
กรรมการ บริษทั แคเรียร์ (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการ บริษทั เมอร์ค จากัด
กรรมการ บริษทั ออมรูม จากัด
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั
-ไม่ม-ี
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ประวัติการทางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2552-ปจั จุบนั
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
อ้างอิงตามทีร่ ะบุในส่วนของตาแหน่ งอืน่ ๆ ในปจั จุบนั
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (รวมคู่สมรสและบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ตนเอง
28,350,000 หุน้ (ร้อยละ 1.0875)
คู่สมรส
หุน้
บุตร
หุน้
รวม
28,350,000 หุน้
มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติ และไม่มปี ระวัตกิ ารถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฏหมายว่าด้วยสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร หรือผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อย
บุตรสาวนายฮาราลด์ ลิงค์
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นายสมเกียรติ ศิ ริชาติ ไชย
กรรมการอิ สระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน / กรรมการกากับดูแลกิ จการ
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
อายุ
ประวัตกิ ารศึกษา

8 มิถุนายน 2559
54 ปี
₋ ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance), University of Pennsylvania
(Wharton), USA
₋ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
₋ หลักสูตร AACP 2561
₋ หลักสูตร ITG 2560
₋ หลักสูตร RCP 2559
₋ หลักสูตร DCP 2556
₋ หลักสูตร DAP 2553
₋ หลักสูตร RCC 2553
ประวัตกิ ารอบรมอืน่ ๆ
₋ Advanced Management Program, Harvard Business School, USA, ปี 2558
₋ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง, ปี 2557
₋ ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2553
₋ High Performance Leadership, IMD, Lausanne Switzerland, ปี 2551
₋ Advanced HR Executive, Michigan Ross School of Business, USA, ปี 2550
ตาแหน่ งอื่นๆ ในปัจจุบนั
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จานวน 1 แห่ง
กรรมการ / กรรมการอานวยการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสีย่ ง
บริษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
จานวน 4 แห่ง
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสีย่ ง บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด
(มหาชน)
กรรมการ บริษทั เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จากัด
กรรมการ บริษทั ฮิวแมน รีซอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการอานวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา และหัวหน้าคณะทีป่ รึกษาของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั
-ไม่ม-ี
ประวัติการทางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2559 - ปจั จุบนั
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
2557 – 2562
กรรมการ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
2560 – 2561
อนุกรรมการวิสามัญเกีย่ วกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกาลังคนภาครัฐ สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2556 – 2561
อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2551 – 2561
อนุกรรมการวิสามัญเกีย่ วกับการบริหารจัดการกาลังคนคุณภาพของราชการ สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2556 – 2558
กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์การ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
2554 – 2555
ประธานกรรมการ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
2554 – 2555
ประธานกรรมการ บริษทั ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย จากัด
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2553 – 2556
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (รวมคู่สมรสและบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ตนเอง
121,200
หุน้ (ร้อยละ 0.0046)
คู่สมรส
หุน้
บุตร
หุน้
รวม
121,200
หุน้
มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติ และไม่มปี ระวัตกิ ารถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฏหมายว่าด้วยสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร หรือผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อย
- ไม่ม ี -
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นางเกตุวลี นภาศัพท์
กรรมการอิ สระ / กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
8 มิถุนายน 2559
อายุ
64 ปี
ประวัตกิ ารศึกษา
₋ ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Fairleigh Dickinson University
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
₋ ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
₋ หลักสูตร DCP 2546
ประวัตกิ ารอบรมอืน่ ๆ
₋ หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2547 (วปอ. 2547)
₋ หลักสูตรการป้องกันภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
₋ หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (วตท. 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
₋ หลักสูตรภูมพิ ลังแผ่นดิน สาหรับผูบ้ ริหารระดับสูงของประเทศ รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
₋ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม รุ่นที่ 2 (นมธ. 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
₋ หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน
ตาแหน่ งอื่นๆ ในปัจจุบนั
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่ม ี องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
จานวน 26 แห่ง
ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ส.นภา (ประเทศไทย) จากัด
ประธานกรรมการ บริษทั โกลบอล ยูทลิ ติ ้ี เซอร์วสิ จากัด
ประธานกรรมการ บริษทั เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จากัด
ประธานกรรมการ บริษทั ทรู ไอคอนสยาม จากัด
กรรมการ บริษทั ส.นภา พร็อพเพอร์ต้ี จากัด
กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษทั สยามพิวรรธน์ จากัด
กรรมการ บริษทั สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
กรรมการ บริษทั สยามพารากอน รีเทล จากัด
กรรมการ บริษทั ไอคอนสยาม จากัด
กรรมการ บริษทั ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
กรรมการ บริษทั ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกั ซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
กรรมการ บริษทั กัสโก้วอเตอร์ จากัด
กรรมการ บริษทั เคเอสพีเคเอช โฮลดิง้ จากัด
กรรมการ บริษทั ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิง้ ส์ จากัด
กรรมการ บริษทั รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
กรรมการ บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลดิง้ จากัด
กรรมการ บริษทั เอสเอ็นซี (2015) จากัด
กรรมการ บริษทั เอสเอ็นวี จากัด
คณะทางานดาเนินงานร้านภูฟ้า
กรรมการ บริษทั ซีแอนด์เค โฮลดิง้ จากัด
กรรมการ บริษทั ทีพ ี แลนด์ (2017) จากัด
กรรมการ บริษทั สยาม ริเวอร์ โฮลดิง้ ส์ จากัด
กรรมการ บริษทั เอชเอช แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
กรรมการ บริษทั เอ็มพีพ ี โฮลดิง้ จากัด
กรรมการ บริษทั เอสเอ็นจี โซลูชนส์
ั ่ จากัด
กรรมการ บริษทั พระอาทิตย์แลนด์ จากัด
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กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั
-ไม่ม-ี
ประวัติการทางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2559 – ปจั จุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาและสรรหาค่าตอบแทน บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน)
ั
ปจจุบนั
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ส.นภา (ประเทศไทย) จากัด
ประธานกรรมการ บริษทั โกลบอล ยูทลิ ติ ้ี เซอร์วสิ จากัด
ประธานกรรมการ บริษทั เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จากัด
อ้างอิงตามทีร่ ะบุในส่วนของตาแหน่งอืน่ ๆ ในปจั จุบนั
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (รวมคู่สมรสและบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ตนเอง
424,200
หุน้ (ร้อยละ 0.0163)
คู่สมรส
หุน้
บุตร
หุน้
รวม
424,200
หุน้
มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติ และไม่มปี ระวัตกิ ารถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฏหมายว่าด้วยสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร หรือผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อย
- ไม่ม ี -
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นางอัญชลี ชวนิ ชย์
กรรมการอิ สระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกากับดูแลกิ จการ
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
อายุ
ประวัตกิ ารศึกษา

8 มิถุนายน 2559
69 ปี
₋ ปริญญาโท Master of Science (Engineering Management), University of Missouri-Rolla,
USA
₋ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
₋ หลักสูตร DCP 2547
₋ หลักสูตร ACP 2547
ประวัตกิ ารอบรมอืน่ ๆ
₋ หลักสูตร RCM 2549
₋ หลักสูตร FN 2547
₋ หลัก สู ต รการป้อ งกัน ราชอาณาจักรภาครัฐ ร่ ว มเอกชน รุ่ น ที่ 11 วิท ยาลัย ป้ อ งกัน
ราชอาณาจักร ปี 2541
₋ หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมันคงขั
่ น้ สูง รุ่น 3/2555
₋ หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 7/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตาแหน่ งอื่นๆ ในปัจจุบนั
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จานวน 1 แห่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
จานวน 5 แห่ง
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
ประธานมูลนิธเิ พือ่ การอนุรกั ษ์ – ฟื้นฟูปะการังและชายหาด
ทีป่ รึกษากิตติมศักด์ – สานักงานเพือ่ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒ ิ - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั
-ไม่ม-ี
ประวัติการทางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2559 – ปจั จุบนั
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกากับดูแลกิจการ บริษทั บี.กริม
เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ั
2561 – ปจจุบนั
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒ ิ – มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2560 - ปจั จุบนั
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
ั
2560 – ปจจุบนั
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
(เปลีย่ นชือ่ จาก บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน)
2560 – ปจั จุบนั
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์ สานักงานเพือ่ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
2554 – ปจั จุบนั
นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
ั
2543 – ปจจุบนั
ประธานมูลนิธเิ พือ่ การอนุรกั ษ์ – ฟื้นฟูปะการังและชายหาด
2559 – 2560
อนุกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรปู เศรษฐกิจ (ด้านอุตสาหกรรมและบริการ) (สปท.)
2559 - 2560
ทีป่ รึกษาคณะกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ (ด้านพลังงาน) (สปท.)
2558 – 2559
สมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ (สปช.)
2556 – 2557
ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
2554 – 2556
ประธานกรรมการ บริษทั สยาม โซลาร์ จากัด
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2554 - 2556
กรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประธานวิศวกรหญิงไทย)
2543 – 2558
ประธานมูลนิธนิ ิคมอุตสาหกรรมไทย
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (รวมคู่สมรสและบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ตนเอง
121,200
หุน้ (ร้อยละ 0.0046)
คู่สมรส
หุน้
บุตร
หุน้
รวม
121,200
หุน้
มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติ และไม่มปี ระวัตกิ ารถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฏหมายว่าด้วยสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร หรือผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อย
- ไม่ม ี -
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นายอนุสรณ์ แสงนิ่ มนวล
กรรมการอิ สระ / ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ / กรรมการตรวจสอบ
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
อายุ
ประวัตกิ ารศึกษา

8 มิถุนายน 2559
65 ปี
₋ ปริญญาเอก PhD (Chemical Engineering), Monash University, Australia
₋ ปริญญาโท M Eng (Environmental Engineering), Asian Institute of Technology
₋ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (เคมีวศิ วกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
₋ หลักสูตร DCP 2548
₋ หลักสูตร DAP 2548
ประวัตกิ ารอบรมอืน่ ๆ
₋ หลักสูตร FN 2548
₋ หลักสูตร DCPRE 2551
ตาแหน่ งอื่นๆ ในปัจจุบนั
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จานวน 2 แห่ง
กรรมการ บริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
จานวน 1 แห่ง
ทีป่ รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั
-ไม่ม-ี
ประวัติการทางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2559 – ปจั จุบนั
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั บี.กริม
เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ปจั จุบนั
ทีป่ รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ั
2559 – ปจจุบนั
กรรมการ บริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน)
ั
2559 – ปจจุบนั
กรรมการ บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
2557 – 2561
กรรมการ บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
2557 – 2558
กรรมการ บริษทั ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
2557 – 2558
ประธานกรรมการ บริษทั ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)
2556 – 2558
ทีป่ รึกษาอาวุโส บริษทั บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
2548 – 2555
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (รวมคู่สมรสและบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ตนเอง
321,200
หุน้ (ร้อยละ 0.0123)
คู่สมรส
หุน้
บุตร
หุน้
รวม
321,200
หุน้
มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติ และไม่มปี ระวัตกิ ารถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฏหมายว่าด้วยสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร หรือผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อย
- ไม่ม ี -
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นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข
กรรมการอิ สระ / กรรมการตรวจสอบ
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
อายุ
ประวัตกิ ารศึกษา

26 เมษายน 2561
57 ปี
₋ ปริญญาเอก สาขาการจัดการสื่อสาร หลักสูตรการจัดการดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสติ
₋ ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
₋ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
₋ หลักสูตร Chartered Director Program 3/2008
₋ หลักสูตร Role of the Chairman Program 18/2008
₋ หลักสูตร Director Diploma Examination 18/2005 (Fellow member)
₋ หลักสูตร Director Certification Program 53/2005 (DCP)
₋ หลักสูตร Audit Committee Program 5/2005 (ACP)
₋ หลักสูตร Director Accreditation Program 28/2004 (DAP)
ประวัตกิ ารอบรมอืน่ ๆ
₋ หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง (ปธพ. รุ่นที่ 3)
₋ หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 7)
₋ หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 4)
₋ หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 2)
₋ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) ปี 2554
₋ หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 11)
₋ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สาหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
(ปปร. รุ่นที่ 10)
ตาแหน่ งอื่นๆ ในปัจจุบนั
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จานวน 3 แห่ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั นามยงเทอร์มนิ ลั จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน)
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
จานวน 3 แห่ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการ บริษทั ซีพเี อ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์) จากัด
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั แอพพลิแคด จากัด (มหาชน)
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั
-ไม่ม-ี
ประวัติการทางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2561 – ปจั จุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
2561 – ปจั จุบนั
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั แอพพลิแคด จากัด (มหาชน)
ั
2559 – ปจจุบนั
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั นามยงเทอร์มนิ ลั จากัด (มหาชน)
ั
2558 – ปจจุบนั
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
2558 – ปจั จุบนั
กรรมการ บริษทั ซีพเี อ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์) จากัด
2558 – 2560
ทีป่ รึกษาคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ ด้านกายภาพ การใช้พน้ื ที่ และสิง่ แวดล้อม สภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
2556 – 2558
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นบัญชี คณะกรรมการกองทุนเพือ่ การศึกษา กระทรวงการคลัง
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2556 – 2558
2556 – 2558
2556 – 2558
2550 – 2558

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนเพือ่ การศึกษา กระทรวงการคลัง
ทีป่ รึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมาธิการการท่องเทีย่ วและกีฬา สภาผูแ้ ทนราษฎร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
ั
2546 – ปจจุบนั
กรรมการ บริษทั เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (รวมคู่สมรสและบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ตนเอง
หุน้
คู่สมรส
หุน้
บุตร
หุน้
รวม
หุน้
มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติ และไม่มปี ระวัตกิ ารถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฏหมายว่าด้วยสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร หรือผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อย
- ไม่ม ี -
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นายสุรศักดิ์ โตวนิ ชย์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายงานการขาย การตลาด และระบบสายส่งไฟฟ้ าและจาหน่ ายไฟฟ้ า /
กรรมการจัดการ / กรรมการบริ หารความเสี่ยง
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
1 มกราคม 2539
อายุ
59 ปี
ประวัตกิ ารศึกษา
₋ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
₋ หลักสูตร DCP 2558
ประวัตกิ ารอบรมอืน่ ๆ
-ไม่ม-ี
ตาแหน่ งอื่นๆ ในปัจจุบนั
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่ม-ี
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
จานวน 17 แห่ง
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ (แหลมฉบัง) จากัด
กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Limited
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟท็อป จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จากัด
กรรมการ บริษทั ไทย วินด์ เพาเวอร์ (มุกดาหาร) จากัด
กรรมการ บริษทั บ่อทองวินด์ฟาร์ม จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม สเปคตรัม โซลาร์ เพาเวอร์ จากัด
กรรมการ Phu Yen TTP Joint Stock Company
กรรมการ B.Grimm Power Korea Limited
กรรมการ B.Grimm Solar Power, Inc.
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั
-ไม่ม-ี
ประวัติการทางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2559-ปจั จุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายงานการขาย การตลาด และระบบสายส่งไฟฟ้าและจาหน่ าย
ไฟฟ้า บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
2539-2558
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จากัด
อ้างอิงตามทีร่ ะบุในส่วนของตาแหน่ งอืน่ ๆ ในปจั จุบนั
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (รวมคู่สมรสและบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ตนเอง
90,950 หุน้ (ร้อยละ 0.0035)
คู่สมรส
- หุน้
บุตร
- หุน้
รวม
90,950 หุน้
มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติ และไม่มปี ระวัตกิ ารถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฏหมายว่าด้วยสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร หรือผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อย
-ไม่ม-ี
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นายโชติ ชูสวุ รรณ
ประธานเจ้าหน้ าที่ ปฏิ บตั ิ การ-ประเทศไทย / รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส-สายงานปฏิ บตั ิ การ / กรรมการจัดการ /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
อายุ
ประวัตกิ ารศึกษา

17 กุมภาพันธ์ 2557
57 ปี
₋ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
₋ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
₋ หลักสูตร DCP 2558
ประวัตกิ ารอบรมอืน่ ๆ
-ไม่ม-ี
ตาแหน่ งอื่นๆ ในปัจจุบนั
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่ม-ี
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
จานวน 40 แห่ง
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิง้ (แหลมฉบัง) จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิง้ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ (แหลมฉบัง) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ จากัด
กรรมการ บริษทั ไทย วินด์ เพาเวอร์ (มุกดาหาร) จากัด
กรรมการ บริษทั บ่อทอง วินด์ฟาร์ม จากัด
กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Limited
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชนแดน) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชะอา) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชัยบาดาล) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ซับใหญ่) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (บาเหน็จณรงค์) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ยางตลาด) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (วานรนิวาส) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ศรีบุญเรือง) จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จากัด
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กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม รีนวิ เอเบิล เพาเวอร์ 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม รีนวิ เอเบิล เพาเวอร์ 2 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม รีนวิ เอเบิล เพาเวอร์ 3 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม แอลเอ็นจี จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟท็อป จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จากัด
กรรมการ บริษทั โกลว์ เอสพีพ ี 1 จากัด
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั
-ไม่ม-ี
ประวัติการทางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2559-ปจั จุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร-ประเทศไทย / รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส-สายงานปฏิบตั กิ าร
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
2539-2558
รองผูอ้ านวยการฝา่ ยบริหารอาวุโส บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จากัด
อ้างอิงตามทีร่ ะบุในส่วนของตาแหน่งอืน่ ๆ ในปจั จุบนั
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (รวมคู่สมรสและบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ตนเอง
90,950 หุน้ (ร้อยละ 0.0035)
คู่สมรส
- หุน้
บุตร
- หุน้
รวม
90,950 หุน้
มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติ และไม่มปี ระวัตกิ ารถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฏหมายว่าด้วยสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร หรือผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อย
-ไม่ม-ี
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นายอรุณพันธ์ ภู่ทอง
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – สายงานพัฒนาธุรกิ จและโครงการ Conventional / การพาณิ ชย์และจัดซื้อจัดจ้าง /
กรรมการจัดการ / กรรมการบริ หารความเสี่ยง
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
อายุ
ประวัตกิ ารศึกษา

25 เมษายน 2562
56 ปี
₋ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาหรับผูบ้ ริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
₋ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
-ไม่ม-ี
ประวัตกิ ารอบรมอืน่ ๆ
-ไม่ม-ี
ตาแหน่ งอื่นๆ ในปัจจุบนั
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่ม-ี
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
จานวน 1 แห่ง
กรรมการ บริษทั บี.กริม แอลเอ็นจี จากัด
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั
-ไม่ม-ี
ประวัติการทางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ปจั จุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ Conventional /
การพาณิชย์และจัดซือ้ จัดจ้าง บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
2558-2562
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั เจร่า พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง่ (ประเทศไทย) จากัด
2549-2562
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั เจร่า พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง่ (ประเทศไทย) จากัด
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (รวมคู่สมรสและบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ตนเอง
35,000 หุน้ (ร้อยละ 0.0013)
คู่สมรส
หุน้
บุตร
หุน้
รวม
35,000 หุน้
มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติ และไม่มปี ระวัตกิ ารถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฏหมายว่าด้วยสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร หรือผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อย
-ไม่ม-ี
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นายพีรเดช พัฒนจันทร์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สานักกฎหมาย / สายงานพัฒนาธุรกิ จและโครงการ (Renewable & Hybrid Projects) /
สายงานพลังงานแสงอาทิ ตย์บนหลังคา / กรรมการจัดการ / กรรมการบริ หารความเสี่ยง
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
อายุ
ประวัตกิ ารศึกษา

1 มีนาคม 2550
47 ปี
₋ ปริญญาโท นิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
₋ ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
₋ หลักสูตร DCP 2558
ประวัตกิ ารอบรมอืน่ ๆ
₋ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม รุ่นที่ 5 ปี 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
₋ หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน
ตาแหน่ งอื่นๆ ในปัจจุบนั
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่ม-ี
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
จานวน 40 แห่ง
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิง้ (แหลมฉบัง) จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิง้ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ (แหลมฉบัง) จากัด
กรรมการ บริษทั ไทย วินด์ เพาเวอร์ (มุกดาหาร) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชนแดน) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชะอา) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชัยบาดาล) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ซับใหญ่) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟท็อป จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (บาเหน็จณรงค์) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ยางตลาด) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (วานรนิวาส) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ศรีบุญเรือง) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม รีนวิ เอเบิล เพาเวอร์ 2 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม รีนวิ เอเบิล เพาเวอร์ 3 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม แอลเอ็นจี จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (สระแก้ว) 1 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีว1ี จากัด
กรรมการ บริษทั โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จากัด
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กรรมการ บริษทั บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม สเปคตรัม โซลาร์ เพาเวอร์ จากัด
กรรมการ บริษทั ทเวนตี้ทู เคเอ็น จากัด
กรรมการ Viet Thai Solar Joint Stock Company
กรรมการ Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company
กรรมการ Phu Yen TTP Joint Stock Company
กรรมการ B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd.
กรรมการ B.Grimm Power Korea Limited
กรรมการ บริษทั โกลว์ เอสพีพ ี 1 จากัด
กรรมการ B.Grimm Solar Power, Inc.
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั
-ไม่ม-ี
ประวัติการทางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2550 - ปจั จุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สานักกฎหมาย สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ Renewable &
Hybrid Projects และสายงานพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน)
อ้างอิงตามทีร่ ะบุในส่วนของตาแหน่ งอืน่ ๆ ในปจั จุบนั
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (รวมคู่สมรสและบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ตนเอง
90,950 หุน้ (ร้อยละ 0.0035)
คู่สมรส
หุน้
บุตร
หุน้
รวม
90,950 หุน้
มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติ และไม่มปี ระวัตกิ ารถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฏหมายว่าด้วยสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร หรือผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อย
-ไม่ม-ี
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นายนพเดช กรรณสูต
ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หารด้านการเงิ น / รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส - การเงิ นและบัญชี / กรรมการจัดการ / กรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
อายุ
ประวัตกิ ารศึกษา

30 มีนาคม 2558
44 ปี
₋ ปริญญาโท M.A Arts of Economics, University of Texas, Arlington, USA
₋ ปริญญาตรี B.A Arts of Economics, University of Maryland at College Park, USA
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
₋ หลักสูตรสาหรับกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 191 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประวัตกิ ารอบรมอืน่ ๆ
₋ หลักสูตรนักลงทุนผูท้ รงคุณวุฒ ิ (TIIP) รุ่นที่ 4 สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย (TIA)
₋ หลักสูต รส าหรับผู้ทรงคุ ณ วุฒ ิ (IBID หรือ วธอ.) รุ่น ที่ 2 สถาบัน วิทยาการธุร กิจและ
อุตสาหกรรม
₋ หลักสูตรนักบริหารการเงินทางกลยุทธ์ฯ (Strategic CFO in Capital Markets) รุ่นที่ 3
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
₋ หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (Capital Market Academy) รุ่นที่ 25 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.)
ตาแหน่ งอื่นๆ ในปัจจุบนั
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่ม-ี
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
จานวน 39 แห่ง
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิง้ จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิง้ (แหลมฉบัง) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ (แหลมฉบัง) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จากัด
กรรมการ บริษทั ไทย วินด์ เพาเวอร์ (มุกดาหาร) จากัด
กรรมการ B.Grimm Power (Lao) Company Limited
กรรมการ Nam Che 1 Hydropower Company Limited
กรรมการ Nam Khao Hydropower Company Limited
กรรมการ Xenamnoy and Xekatam Hydro Power Company Limited
กรรมการ B.Grimm Power (Cambodia) Company Limited
กรรมการ B.Grimm Power (Poipet) Company Limited
กรรมการ Viet Thai Solar Joint Stock Company
กรรมการ B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd.
กรรมการ บริษทั โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชนแดน) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชะอา) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชัยบาดาล) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ซับใหญ่) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (บาเหน็จณรงค์) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ยางตลาด) จากัด
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กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (วานรนิวาส) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ศรีบุญเรือง) จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟท็อป จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุร)ี 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุร)ี 2 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ จากัด
กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีว1ี จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (สระแก้ว) 1 จากัด
กรรมการ บริษทั มีสุขแลนด์ จากัด
กรรมการ บริษทั มีสุขแลนด์ 1 จากัด
กรรมการ บริษทั โกลว์ เอสพีพ ี 1 จากัด
กรรมการ บริษทั บี.กริม แอลเอ็นจี จากัด
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั
-ไม่ม-ี
ประวัติการทางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2556 - ปจั จุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน / รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส - การเงินและบัญชี
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
2545-2556
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
2543-2545
ฝา่ ย Treasury and Project Finance Section บริษทั ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
2542-2543
ฝา่ ย Business Promotion บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อ้างอิงตามทีร่ ะบุในส่วนของตาแหน่ งอืน่ ๆ ในปจั จุบนั
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (รวมคู่สมรสและบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ตนเอง
90,950 หุน้ (ร้อยละ 0.0035)
คู่สมรส
- หุน้
บุตร
- หุน้
รวม
90,950 หุน้
มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติ และไม่มปี ระวัตกิ ารถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฏหมายว่าด้วยสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร หรือผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อย
-ไม่ม-ี
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นางสาวศิ ริวงศ์ บวรบุญฤทัย
รองประธานเจ้าหน้ าที่ บริ หารด้านการเงิ น / รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – การเงิ น
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
อายุ
ประวัตกิ ารศึกษา

24 เมษายน 2560
44 ปี
₋ Master of Science in Finance (Academic Excellent), University of Illinois at UrbanaChampaign, USA
₋ Master of Accounting Science, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
₋ ปริญ ญาตรี คณะพาณิช ย์ศ าสตร์แ ละการบัญ ชี สาขาการบัญ ชี (หลัก สูต รนานาชาติ)
(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
-ไม่ม-ี
ประวัตกิ ารอบรมอืน่ ๆ
₋ Chartered Financial Analyst (CFA)
₋ Certified Public Accountant (CPA)
₋ หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 5 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
₋ หลักสูตรนักลงทุนผูท้ รงคุณวุฒ ิ (Thai Intelligent Investors Program) รุ่นที่ 5 สมาคม
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
ตาแหน่ งอื่นๆ ในปัจจุบนั
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่ม-ี
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
จานวน 3 แห่ง
กรรมการ Viet Thai Solar Joint Stock Company
กรรมการ Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company
กรรมการ บริษทั โกลว์ เอสพีพ ี 1 จากัด
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั
-ไม่ม-ี
ประวัติการทางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2559-ปจั จุบนั
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน /รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - การเงิน
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ั
2559-ปจจุบนั
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จากัด
2556 - 2559
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส ฝา่ ยการเงิน บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จากัด
2554 - 2556
ผูอ้ านวยการ ฝา่ ย Credit Product Origination ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (รวมคู่สมรมและบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติ ภาวะ)
ตนเอง
192,200 หุน้ (ร้อยละ 0.0074)
คู่สมรส
หุน้
บุตร
หุน้
รวม
192,200 หุน้
มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติ และไม่มปี ระวัตกิ ารถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฏหมายว่าด้วยสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร หรือผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อย
-ไม่ม-ี
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นางสาวพรทิ พย์ ตัง้ พงศ์บณ
ั ฑิ ต
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-บัญชี
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
อายุ
ประวัตกิ ารศึกษา

1 มกราคม 2557
55 ปี
₋ ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
₋ ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
-ไม่ม-ี
ประวัตกิ ารอบรมอืน่ ๆ
-ไม่ม-ี
ตาแหน่ งอื่นๆ ในปัจจุบนั
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่ม-ี
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
จานวน 1 แห่ง
กรรมการ บริษทั โกลว์ เอสพีพ ี 1 จากัด
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั
-ไม่ม-ี
ประวัติการทางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2559 - ปจั จุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-บัญชี บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
2537 - 2559
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จากัด
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (รวมคู่สมรสและบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ตนเอง
269,800 หุน้ (ร้อยละ 0.0103)
คู่สมรส
หุน้
บุตร
หุน้
รวม
269,800 หุน้
มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติ และไม่มปี ระวัตกิ ารถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฏหมายว่าด้วยสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร หรือผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อย
-ไม่ม-ี
หมายเหตุ
1.
กรรมการและผูบ้ ริหารทัง้ หมดข้างต้น ไม่มปี ระวัตกิ ารถูกลงโทษอันเนือ่ งจากการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามในช่วง 5 ปีทผี ่ ่านมา ในความผิดดังต่อไปนี้
(1)
การกระทาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
(2)
การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อตวามอันเป็นเท็จทีอ่ าจทาให้สาคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งใน
สาระสาคัญซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ หรือผูล้ งทุน หรือผูท้ เี ่ กีย่ วข้อง
(3)
การกระทาอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้ งทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทาดังกล่าว
2.

จานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั ตามหนังสือรับรองบริษทั
นายฮาราลด์ ลิงค์ หรือนางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ หรือนางปรียนาถ สุนทรวาทะ กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ ร่วมกันและ
ประทับตราสาคัญของบริษทั
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หม่อมหลวงกนิ ษฐา เทวกุล
เลขานุการบริ ษทั
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
15 มกราคม 2562
อายุ
43 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP รุ่นที่ 63/2015)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Reporting Program (BRP รุ่นที่ 25/2018)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Reporting Program (CRP รุ่นที่ 20/2018)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advances for Corporate Secretaries สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
ประสบการณ์ทางาน
ปจั จุบนั
เลขานุการบริษทั บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
2559-2561 เลขานุการบริษทั บริษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)
2558-2559 ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝา่ ยเลขานุการบริษทั บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
2557-2558 ทนายความอาวุโส บริษทั วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (ร้อยละ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั แสดงอยู่ภายใต้หวั ข้อ “การกากับดูแลกิจการ”
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เอกสารแนบ 4
การดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่วมที่ ประกอบธุรกิ จหลัก
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

การดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่วมที่ ประกอบธุรกิ จหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
บริ ษทั ย่อย
รายชื่อ
1. นายฮาราลด์ ลิงค์
2. นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
3. นางสาวคาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์
4. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
5. นางเกตุวลี นภาศัพท์
6. นางอัญชลี ชวนิชย์
7. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
8. นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข
9. นายสุรศักดิ ์ โตวนิชย์
10. นายโชติ ชูสุวรรณ
11. นายอรุณพันธ์ ภู่ทอง
12. นายพีรเดช พัฒนจันทร์
13. นายนพเดช กรรณสูต
14. นางสาวพรทิพย์ ตัง้ พงศ์บณ
ั ฑิต
15. นางสาวศิรวิ งศ์ บวรบุญฤทัย
หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
// = ผูบ้ ริหาร
/// = กรรมการอิสระ

BGP

ABP

ABP1

ABP2

X, N
/
/
/
/, //
/, //
/
/
/, N
/
/
/
///, Nx, C
///, N
///, Ax, C
///, Cx, A
///, A
//
//
/
/
//
//
/
/
//
//
//
//
//
//
//
//
//
Ax = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
A = กรรมการตรวจสอบ
Cx = ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
C = กรรมการกากับดูแลกิจการ

ABP3

ABP4

ABP5

ABPH

APB

/
/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/

/
/

/

/
/

ABPR1 ABPR2 ABPR3 ABPR4 ABPR5

Nx = ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
N = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่อย หน้า 1

บริ ษทั ย่อย (ต่อ)
รายชื่อ
1. นายฮาราลด์ ลิงค์
2. นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
3. นางสาวคาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์
4. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
5. นางเกตุวลี นภาศัพท์
6. นางอัญชลี ชวนิชย์
7. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
8. นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข
9. นายสุรศักดิ ์ โตวนิชย์
10. นายโชติ ชูสุวรรณ
11. นายอรุณพันธ์ ภู่ทอง
12. นายพีรเดช พัฒนจันทร์
13. นายนพเดช กรรณสูต
14. นางสาวพรทิพย์ ตัง้ พงศ์บณ
ั ฑิต
15. นางสาวศิรวิ งศ์ บวรบุญฤทัย
หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
// = ผูบ้ ริหาร
/// = กรรมการอิสระ

BPHL

BPLC1

BPLC2

/
/

/
/

/
/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

BGPSK BGPSP

/

/
/

Ax = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
A = กรรมการตรวจสอบ
Cx = ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
C = กรรมการกากับดูแลกิจการ

TWP

BW

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

BGPL

/

XXHP

/

Nam
Che
/

Nam
Khao
/

BPWHA1

BIP1

BIP2

/
/

/
/
/

/
/
/

/
/

/
/

/

/
/

/

/

Nx = ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
N = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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/

/
/

บริ ษทั ย่อย (ต่อ)
รายชื่อ
1. นายฮาราลด์ ลิงค์
2. นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
3. นางสาวคาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์
4. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
5. นางเกตุวลี นภาศัพท์
6. นางอัญชลี ชวนิชย์
7. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
8. นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข
9. นายสุรศักดิ ์ โตวนิชย์
10. นายโชติ ชูสุวรรณ
11. นายอรุณพันธ์ ภู่ทอง
12. นายพีรเดช พัฒนจันทร์
13. นายนพเดช กรรณสูต
14. นางสาวพรทิพย์ ตัง้ พงศ์บณ
ั ฑิต
15. นางสาวศิรวิ งศ์ บวรบุญฤทัย
หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
// = ผูบ้ ริหาร
/// = กรรมการอิสระ

BSP
(Chai
Badan)

BSP
(Chon
Daen)

BSP
(Cha
Am)

BSP
(Sap
Yai)

BSP
(Bamnet
Narong)

/
/

/

/

/
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/

/

/
/

/

/
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/
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/
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/
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/
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/
/
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/

BGPR1

BGPR2

BGC1

BGC2

BPB2

APR

ABPS

BGPS

BPSLC

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

/
/

/

/

/
/

/

Ax = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
A = กรรมการตรวจสอบ
Cx = ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
C = กรรมการกากับดูแลกิจการ

/

Nx = ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
N = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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บริ ษทั ย่อย (ต่อ)
รายชื่อ
1. นายฮาราลด์ ลิงค์
2. นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
3. นางสาวคาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์
4. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
5. นางเกตุวลี นภาศัพท์
6. นางอัญชลี ชวนิชย์
7. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
8. นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข
9. นายสุรศักดิ ์ โตวนิชย์
10. นายโชติ ชูสุวรรณ
11. นายอรุณพันธ์ ภู่ทอง
12. นายพีรเดช พัฒนจันทร์
13. นายนพเดช กรรณสูต
14. นางสาวพรทิพย์ ตัง้ พงศ์บณ
ั ฑิต
15. นางสาวศิรวิ งศ์ บวรบุญฤทัย

BSP
(Yang
Talat)

BSP
(Wano
n
Niwat)
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/

BSP
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BGYSP
nrueng
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/

/

/

/
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/
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/

/

/

/
/

/

/

/
/

/

BGP
(Camb
odia)

BGP
(Poipet)

BGRP1

BGRP2

BGRP3

BGRP4*

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
/

/
/

/

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ
Ax = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Nx = ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
/ = กรรมการ
A = กรรมการตรวจสอบ
N = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
// = ผูบ้ ริหาร
Cx = ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
/// = กรรมการอิสระ
C = กรรมการกากับดูแลกิจการ
ั
*ปจจุบนั เปลีย่ นชือ่ จาก บริษทั บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 4 จากัด (BGRP4) เป็น บริษทั บี.กริม แอลเอ็นจี จากัด (BGLNG)
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บริ ษทั ย่อย (ต่อ)
รายชื่อ
1. นายฮาราลด์ ลิงค์
2. นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
3. นางสาวคาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์
4. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
5. นางเกตุวลี นภาศัพท์
6. นางอัญชลี ชวนิชย์
7. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
8. นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข
9. นายสุรศักดิ ์ โตวนิชย์
10. นายโชติ ชูสุวรรณ
11. นายอรุณพันธ์ ภู่ทอง
12. นายพีรเดช พัฒนจันทร์
13. นายนพเดช กรรณสูต
14. นางสาวพรทิพย์ ตัง้ พงศ์บณ
ั ฑิต
15. นางสาวศิรวิ งศ์ บวรบุญฤทัย
หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
// = ผูบ้ ริหาร
/// = กรรมการอิสระ

VTS
/
/

DTE

/

Phu
Yen
TTP
/

Glow
SPP1

BGP
(Malaysia)

BGP
Korea

BSP
(Philippines)

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
/

/

/

/

/

/
/
/
/

Ax = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
A = กรรมการตรวจสอบ
Cx = ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
C = กรรมการกากับดูแลกิจการ

/
/

Nx = ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
N = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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บริ ษทั ร่วม
รายชื่อ
1. นายฮาราลด์ ลิงค์
2. นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
3. นางสาวคาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์
4. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
5. นางเกตุวลี นภาศัพท์
6. นางอัญชลี ชวนิชย์
7. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
8. นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข
9. นายสุรศักดิ ์ โตวนิชย์
10. นายโชติ ชูสุวรรณ
11. นายอรุณพันธ์ ภู่ทอง
12. นายพีรเดช พัฒนจันทร์
13. นายนพเดช กรรณสูต
14. นางสาวพรทิพย์ ตัง้ พงศ์บณ
ั ฑิต
15. นางสาวศิรวิ งศ์ บวรบุญฤทัย
หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
// = ผูบ้ ริหาร
/// = กรรมการอิสระ

BGSENA Solarwa
/
/

/

TPS

PIC

/

/

/
/

Ax = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
A = กรรมการตรวจสอบ
Cx = ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
C = กรรมการกากับดูแลกิจการ

Nx = ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
N = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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New Issue Report

บริษทั บี. กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
เหตุผล

CORPORATES
อันดับเครดิ ตองค์กร:

A

อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิคล้ายทุน

ABBB+

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

Stable

วันที่ทบทวนล่าสุด: 28/03/62
อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
09/04/61

อันดับ
เครดิ ต
A

ติ ดต่อ:
ณรงค์ชยั พรสิรชิ โู สภณ

narongchai@trisrating.com
เสริมวิทย์ ศรีโยธา

sermwit@trisrating.com
ภารัต มหัทธโน

parat@trisrating.com
วิยดา ประทุมสุวรรณ์, CFA

wiyada@trisrating.com
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Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั บี. กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “A” และ
คงอันดับเครดิตหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันของบริษทั ทีร่ ะดับ “A-” ด้วย ในขณะเดียวกัน
ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุน้ กู้ดอ้ ยสิทธิลกั ษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมือ่ เลิกบริษทั ในวงเงินไม่
เกิน 6,000 ล้านบาทและหุ้นกู้สารองเพื่อการเสนอขายเพิม่ เติม (Greenshoe) ในวงเงินไม่เกิน
2,000 ล้านบาท ของบริษัทที่ร ะดับ “BBB+” ด้วย โดยหุ้น กู้ด้อยสิทธิลกั ษณะคล้ายทุนมีอ ัน ดับ
เครดิตต่ากว่าอันดับเครดิตองค์กรของบริษทั อยู่ 2 ระดับ เนื่องจากหุน้ กูด้ งั กล่าวมีลกั ษณะการด้อย
สิทธิและผูอ้ อกตราสารสามารถเลือ่ นการชาระดอกเบีย้ พร้อมกับสะสมดอกเบีย้ จ่ายของหุน้ กูไ้ ด้
จากลักษณะของหุ้น กู้ด้อ ยสิทธิดงั กล่ าว ซึ่งมีค วามด้อ ยสิทธิ ความสามารถในการเลื่อ นช าระ
ดอกเบี้ย ตามดุ ล ยพินิจของบริษัท การห้า มไถ่ ถ อนหุ้น กู้ ใ นช่ว ง 5 ปี แรก และมีอ ายุ ต ราสารที่
ยาวนาน ทาให้ทริสเรทติ้งกาหนดให้หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิลกั ษณะคล้ายทุนของบริษทั มีระดับความเป็ น
ทุนระดับปานกลาง (Intermediate Equity Content) ดังนัน้ ในการคานวณอัตราส่วนทางการเงิน
ของบริษทั ทริสเรทติ้งพิจารณา 50% ของเงินต้นคงค้างของหุ้นกูด้ อ้ ยสิทธิลกั ษณะคล้ายทุนเป็ น
ทุน และอีก 50% เป็ นเงินกูแ้ ละระดับความเป็ นทุนของตราสารหนี้จะถูกปรับลดลงมาอยู่ทร่ี ะดับ
ความเป็ นทุนน้อย (0%, Minimal Equity Content) ในวันครบกาหนด 5 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
เนื่องจากอายุคงเหลือจริง (Remaining Effective Maturity) ณ วันดังกล่าวน้อยกว่า 20 ปี ทัง้ นี้
ตามเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของทริสเรทติ้งนัน้ อายุคงเหลือจริงของตราสารจะลดลงเมือ่ มีการ
ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิม่ ขึน้ เท่ากับหรือมากกว่า 100 Basis Points (bps) ซึ่งในกรณีของหุน้ กูด้ อ้ ย
สิทธิลกั ษณะคล้ายทุนของบริษัทนัน้ กรณีดงั กล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อหุ้นกู้ครบกาหนด 25 ปี นับจาก
วันทีอ่ อกหุน้ กู้
นอกเหนือจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิฯ ของหุน้ กู้ เช่น การเปลีย่ นแปลง
ในการคานวณภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล การเปลีย่ นแปลงในหลักการทางบัญชี หรือการเปลีย่ นแปลงใน
หลักเกณฑ์การพิจารณาของสถาบันจัดอันดับเครดิตในเรือ่ งของความเป็ นทุนของหุน้ กูแ้ ล้ว บริษทั
มีความประสงค์ (แต่ไม่ผกู พันให้ตอ้ งดาเนินการ) ทีจ่ ะชาระคืนเงินต้นของหุน้ กูท้ ไ่ี ถ่ถอนหรือซื้อคืน
ด้วยตราสารทุนทีเ่ ท่าเทียมกันหรือดีกว่า ทัง้ นี้ ทริสเรทติ้งอาจจะลดระดับความเป็ นทุนของหุน้ กู้
ด้อยสิทธิลกั ษณะคล้ายทุนทีจ่ ะออกใหม่และทีค่ งค้างสู่ระดับความเป็ นทุนน้อยจากระดับความเป็ น
ทุนปานกลางหากทริสเรทติ้งเชื่อว่าบริษทั มีความตัง้ ใจที่จะปฏิบตั ใิ ห้แตกต่างจากข้อผูกพันเรื่อง
การออกหลักทรัพย์เพือ่ ทดแทนหุน้ กูใ้ นข้อกาหนดสิทธิฯ ดังกล่าว
อันดับเครดิต ดังกล่าวสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่แน่ น อนที่บริษัทได้รบั จากการมีสญ
ั ญาซื้อ ขาย
ไฟฟ้ าระยะยาวกับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้โครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้ าราย
เล็ก (Small Power Producer -- SPP) อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงการกระจายตัวหลากหลายของ
โรงไฟฟ้ าและผลงานในการบริหารโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration Power Plant)
ของบริษทั ด้วย อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตถูกลดทอนบางส่วนจากการที่โครงสร้างทางการเงิน
ของบริษทั มีหนี้สนิ อยู่ในระดับสูงในช่วงทีบ่ ริษทั กาลังขยายกาลังการผลิต
สาหรับในช่วงครึง่ แรกของปี 2562 บริษทั มีผลการดาเนินงานสอดคล้องกับทีท่ ริสเรทติ้งประมาณ
การ รายได้สาหรับช่วงดังกล่าวเท่ากับ 2.1 หมืน่ ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 24.5% จากช่วงเดียวกันของปี
2561 กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ าย เท่ากับ 5.2 พันล้านบาท
เพิม่ ขึ้นจาก 4.6 พันล้านบาทในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยสาเหตุทร่ี ายได้และกาไรปรับตัว
เพิม่ ขึน้ นัน้ มาจากการเริม่ เปิ ดดาเนินงานเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้ า 12 แห่งและการซื้อหุน้ จานวน
51% ของ บริษทั บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จากัด และการซื้อหุน้ ทัง้ หมดของ บริษทั โกลว์

เครดิ ตวาระ เป็ นขัน้ ตอนหนึง่ ในกระบวนการทบทวนอันดับเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนี้ทที ่ ริสเรทติ้งได้ประกาศผลไปแล้ว ซึง่ โดยปกติการทบทวนดังกล่าวจะกระทาตลอดอายุของสัญญาหรือตราสาร
และสรุปผลเมือครบรอบปี
่
ในระหว่างนัน้ หากหน่วยงานดังกล่าวออกตราสารหนี้ใหม่ หรือเมือ่ มีเหตุการณ์สาคัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของหน่วยงานนัน้ ๆ และมีขอ้ มูลผลกระทบเพียงพอทีจ่ ะ
ปรับอันดับเครดิต หรือเมือมี
่ เหตุให้ตอ้ งยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรทติ้งจะประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิม่ ขึ้น" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม" (Affirmed)
หรือ "ยกเลิก" (Cancelled)

New Issue Report

เอสพีพ ี 1 จากัด บริษทั มีหนี้สนิ ทางการเงินทีป่ รับปรุงแล้วเท่ากับ 4.9 หมืน่ ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 4.8 หมืน่ ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 อัตราส่วนหนี้สนิ ทาง
การเงินต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายทีป่ รับปรุงแล้ว เท่ากับ 5 เท่า ปรับตัวดีขน้ึ จาก 5.2 เท่า ณ สิน้ ปี 2561
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าการดาเนินงานของโรงไฟฟ้ าของบริษทั จะเป็ นไปอย่างราบรืน่ และจะ
สร้างกระแสเงินสดได้ตามคาด แนวโน้มอันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความคาดหวังว่าบริษัทจะสามารถจัดการบริหารโครงสร้างเงินทุนให้สอดค ล้องตาม
นโยบายบริษทั ทีก่ าหนดให้อตั ราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนทุนต้องน้อยกว่า 2 เท่า
ปัจจัยที่ อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตอาจปรับเพิม่ ขึ้นได้หากบริษทั สามารถขยายกาลังการผลิตได้โดยสามารถควบคุมโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งอยู่ได้ ในทางก ลับกัน
อันดับเครดิตอาจปรับลดลงได้หากโครงสร้างทางการเงินของบริษทั อ่อนแอลงอย่างมีนัยสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการขยายกาลังผลิตอย่าง มากด้วยการ
ลงทุนขนาดใหญ่โดยการก่อหนี้
เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่ เกี่ยวข้อง
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตธุรกิจทัวไป,
่
26 กรกฎาคม 2562
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน (Hybrid Securities), 12 กันยายน 2561
- อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558
บริ ษทั บี. กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (BGRIM)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
BGRIM20OA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563
BGRIM21OA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564
BGRIM23OA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
BGRIM28OA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิลกั ษณะคล้ายทุนในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท และหุน้ กูส้ ารองเพือ่ การเสนอขายเพิม่ เติม (Greenshoe)
ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ก่อน การจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซอ้ื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสีย่ งหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั ทา หรื อพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รบั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรประเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากความไม่
ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี าร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด เผยแพร่อยูบ่ น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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เอกสารแนบ 7
สรุปข้ อแตกต่ างที่สาคัญระหว่ างตัวอย่ างข้ อกาหนดสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
ที่จัดเตรี ยมโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ("ข้ อกาหนดสิทธิตัวอย่ าง") และ
ข้ อกาหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สาหรับ "หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ ีมีลักษณะคล้ ายทุน ไถ่ ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนด และมีสิทธิเลื่อนชาระดอกเบีย้
โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562" ("ข้ อกาหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้")
หัวข้ อ

ข้ อกาหนดสิทธิตัวอย่ าง

1. คาจากัดความ
(เพิ่มเติม)
2. สถานะของหุ้นกู้

-ไม่ได้กำหนด-

5.

สถานะของหุ้นกู้

ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท
เพิ่มเติมคาจากัดความที่เกี่ยวข้ อ งกับการชาระและการปรั บอัตราดอกเบีย้ หุ้นกู้ เช่น "Initial Credit Spread"
"งวดการปรับดอกเบี ้ย" "งวดดอกเบี ้ย" "ดอกเบี ้ยค้ างชาระ" "วันปรับอัตราดอกเบี ้ย" "วันแรกที่สามารถใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้"
"หน่วยงานกาหนดมาตรฐานรายงานทางการเงิน" และ "อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี "
5.

สถานะของหุ้นกู้

5.1 หุ้น กู้เ ป็ นหนี ข้ องผู้อ อกหุ้น กู้ซึ่งมี ส ถานะทางกฎหมายเท่า เที ย มกัน ทุก 5.1 สถำนะและสิ ทธิ ได้รับชำระเงิ นตำมหุน้ กู้
หน่วย และเป็ นหุ้นกู้[ด้ อยสิทธิ/ไม่ด้อยสิทธิ] โดยผู้ถือหุ้นกู้จะ [มีสิทธิได้ รับ
หุ้นกู้เป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของผู้ออกหุ้นกู้ และมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย โดย
ชาระหนี ไ้ ม่ด้อยกว่าสิทธิได้ รั บชาระหนี ข้ องเจ้ าหนี ส้ ามัญ ทังในปั
้ จจุบัน
การด้ อยสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าวตามหุ้นกู้นี ้จะด้ อยกว่าสิทธิของเจ้ าหนี ้สามัญเฉพาะในเรื่ องการรับชาระหนี ้
และในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้ นแต่บรรดาหนี ้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้
ตามหุ้นกู้เมื่อเกิดกรณีดงั ต่อไปนี ้
ได้ รับชาระหนี ก้ ่อน] [และผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบ
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ถกู พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย คาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการตามกฎหมาย
กาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ว่าด้ วยล้ มละลาย หรื อถูกศาลพิพากษาให้ ล้มละลายตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย หรื อ
5.2 [ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอแปลงสภาพ/ อาจถูกบังคับแปลงสภาพสิทธิที่จะได้ รับ
(ข) มีการชาระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษัท
ชาระคืนเงินต้ น และ/หรื อ ดอกเบีย้ เป็ นหุ้นสามัญ /บุริ มสิทธิ ที่อ อกโดย
5.2 กำรปลดเปลื ้องภำระกำรชำระเงิ นตำมหุน้ กู้
ผู้ออกหุ้นกู้]
ในกรณีตามข้ อ 5.1(ก) และ/หรื อ ข้ อ 5.1(ข) สิทธิในการรับชาระเงินใด ๆ ภายใต้ ห้ นุ กู้ของผู้ถือหุ้นกู้จะจากัด
อยู่เพี ยงเท่าจานวนทรั พย์ สินที่เหลือ อยู่ของผู้อ อกหุ้นกู้ภายหลังจากการชาระหนี ใ้ ห้ แก่เจ้ าหนี ส้ ามัญและ
เจ้ าหนี ้บุริมสิทธิอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสิทธิได้ รับชาระหนี ้ก่อน แต่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้
และอยู่ในลาดับก่อนหน้ าผู้ถือหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ นแล้ วเท่านั ้น หากทรัพย์สินของ
ผู้ออกหุ้นกู้ที่เหลือจากการชาระหนี ้ดังกล่าวไม่เพียงพอชาระเงินต้ น และ/หรื อดอกเบี ้ย รวมทังค่
้ าเสียหายอื่นใด
สรุปความแตกต่างข้ อกาหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้กบั ตัวอย่างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต. หน้ าที่ 1

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

หัวข้ อ

ข้ อกาหนดสิทธิตัวอย่ าง

ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท
อันเกิดจากมูลเหตุตามหุ้นกู้ได้ ทงจ
ั ้ านวน ให้ ถือว่าจานวนเงินส่วนที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ยงั ไม่ได้ รับชาระนันเป็
้ นอันระงับไป
โดยผู้ถือหุ้นกู้ได้ ตกลงปลดเปลื ้องหน้ าที่ในการชาระเงินตามหุ้นกู้ที่ยงั ไม่ได้ ชาระนันให้
้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้
5.3 กำรสละสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ กู้
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามข้ อ 5.1(ก) หรื อ ข้ อ 5.1(ข) และตราบเท่าที่เจ้ าหนี ้สามัญและเจ้ าหนี ้บุริมสิทธิอื่น ๆ
ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสิทธิ ได้ รั บชาระหนี ก้ ่อ นยังไม่ได้ รั บชาระหนีจ้ ากผู้ออกหุ้นกู้ครบถ้ วน และอาจใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ชาระหนี ้ดังกล่าวได้ ภายในอายุความตามกฎหมาย แม้ ว่าผู้ถือหุ้นกู้จะยังได้ รับชาระเงิน
จากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ครบถ้ วน ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงว่าผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิตามข้ อกาหนดสิทธินี ้ที่จะดาเนินการอย่างใด
อย่างหนึง่ หรื อทังหมดดั
้
งต่อไปนี ้
(ก) รับชาระเงินหรื อรับการแจกจ่ายทรัพย์สินอื่นใดจากผู้ออกหุ้นกู้ หรื อลูกหนีข้ องผู้ออกหุ้นกู้เพื่อเป็ นการ
ชาระเงินอันเกิดจากมูลเหตุของหุ้นกู้นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
(ข) หักกลบลบจานวนเงินใด ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ควรได้ รับชาระอันเกิดจากมูลเหตุของหุ้นกู้เอากับหนี ้ใด ๆ ที่
ผู้ถือหุ้นกู้มีตอ่ ผู้ออกหุ้นกู้
(ค) รับจานอง รับจานา หรื อ รับหลักประกันอื่นใด ๆ ไว้ จากผู้ออกหุ้นกู้หรื อบุคคลอื่นใดเพื่อเป็ นประกันการ
ชาระเงินตามหุ้นกู้อนั จะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้มีสิทธิได้ รับชาระเงินจากทรัพย์สินหรื อหุ้น หรื อตราสาร หรื อสิทธิ
อย่างใด ๆ ที่ผ้ ูออกหุ้นกู้เป็ นเจ้ าของ หรื อเป็ นผู้ทรงโดยชอบด้ วยกฎหมายก่อนเจ้ าหนี ้รายอื่นที่มีลาดับ
แห่งสิทธิในการได้ รับชาระหนี ้เหนือกว่าสิทธิในการได้ รับชาระเงินของผู้ถือหุ้นกู้ (ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับ
จานอง จานา หรื อรับหลักประกันใด ๆ ไว้ ผู้ถือหุ้นกู้ต้องยกเลิกการจานอง จานา หรื อสละสิทธิยึดหน่วง
หลักประกันที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ รับไว้ จากผู้ออกหุ้นกู้หรื อบุคคลอื่นใด)
(ง) ยึดถือเงินหรื อทรัพย์สินใด ๆ ที่ได้ รับชาระ หรื อแจกจ่าย หรื อพึงได้ รับชาระ หรื อแจกจ่ายจากผู้ออกหุ้นกู้
หรื อผู้แทนของผู้อ อกหุ้นกู้ หรื อพึงได้ รับชาระตามคาพิพากษา หรื อคาสั่งของศาล หรื อคาสั่งของ
เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรั พย์ หรื อของผู้ทาแผนหรื อผู้บริ หารแผนไว้ มิได้ ทังนี
้ ้ จนกว่าเจ้ าหนีส้ ามัญและ
เจ้ าหนี ้บุริมสิทธิอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีลาดับแห่งสิทธิในการชาระหนี ้เหนือกว่าสิทธิในการได้ รับชาระเงิน
ของผู้ถือหุ้นกู้ดงั ที่กล่าวไว้ ข้างต้ นจะได้ รับชาระหนี ้จนครบถ้ วนแล้ ว

สรุปความแตกต่างข้ อกาหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้กบั ตัวอย่างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต. หน้ าที่ 2
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หัวข้ อ

ข้ อกาหนดสิทธิตัวอย่ าง

ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท
5.4 ผลผูกพันผูถ้ ือหุน้ กู้และผูร้ ับโอน
สิทธิในการได้ รับชาระเงินของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อกาหนดสิทธินี ้มีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับโอนทุกทอด (ถ้ ามี)
ตลอดอายุของหุ้นกู้นี ้

3.

7.

คารับรอง การรับประกัน และหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

- ไม่มีกาหนด -

7.1 คารับรอง และการรับประกัน

เนือ่ งจำกหุน้ กู้ทีเ่ สนอขำยในครั้งนีเ้ ป็ นหุ้นกู้ดอ้ ยสิ ทธิ ทีม่ ี ลกั ษณะคล้ำยทุนและข้อกำหนดสิ ทธิ ของผูอ้ อกหุ้นกู้ได้
ณ วัน ออกหุ้น กู้ และตลอดระยะเวลาที่ ยัง คงมี ห นี ท้ ี่ ต้ อ งช าระภายใต้ กำหนดกรณี ที่ถือเป็ นเหตุผิดนัดไว้อย่ำงจำกัด (โปรดพิจำรณำคำอธิ บำยเพิ่มเติ มในข้อ 11 (กำรผิ ดนัดและผลของ
กำรผิ ดนัด (กรณี ผิดนัดกรณี อื่น ๆ) ด้ำนล่ำง) กำรผิ ดคำรับรองและกำรรับประกันของผูอ้ อกหุน้ กู้ตำมข้อกำหนด
ข้ อกาหนดสิทธินี ้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้ คารับรอง และให้ การรับประกันดังต่อไปนี ้
สิ ทธิ ของผูอ้ อกหุน้ กู้จึงไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดทีใ่ ห้สิทธิ ผถู้ ือหุ้นกู้ในกำรเรี ยนให้หนุ้ กู้ทงั้ หมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้
ดังนัน้ ข้อกำหนดสิ ทธิ ของผูอ้ อกหุน้ กู้จึงระบุคำรับรองและกำรรับประกันของผูอ้ อกหุน้ กู้ไว้เฉพำะเรื ่องทีเ่ กี ่ยวกับ
(1) เป็ นนิตบิ คุ คลที่จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
ควำมสำมรถของผูอ้ อกหุน้ กู้ในกำรออกและเสนอขำยหุน้ กู้เท่ำนัน้
(2) เป็ นผู้มีอานาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตน
ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนของหุ้นกู้
(3) ได้ รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องให้ ประกอบกิจการที่ตน
ดาเนินการทังภายในประเทศและในต่
้
างประเทศ (ถ้ ามี)
(ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอานาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทา
การดังต่อไปนี ้
(1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี ้ภายใต้ ห้ นุ กู้ และ
(2) เข้ าทาและลงนามในข้ อกาหนดสิทธิ สัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้
สัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนชาระเงิน สัญ ญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ และ
(3) ปฏิบตั ิตามความผูกพัน และภาระหนี ้ของตนตามข้ อ 7.1(ข)(1)
และ (2)
สรุปความแตกต่างข้ อกาหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้กบั ตัวอย่างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต. หน้ าที่ 3

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

หัวข้ อ

ข้ อกาหนดสิทธิตัวอย่ าง

ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท

โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จาเป็ น
และได้ ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการ และ/หรื อ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (หากจาเป็ น) ของผู้ออกหุ้นกู้ และภายใต้ หลักเกณฑ์ ข อง
หน่วยงานที่กากับดูแ ลผู้อ อกหุ้นกู้ (ถ้ า มี ) ทุกประการสาหรั บการด าเนินการ
ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว
(ค) ภาระหนีแ้ ละหน้ าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้ ห้ นุ กู้ ข้ อกาหนดสิทธิ
และสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตังตั
้ วแทนชาระเงิน และสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี)
(1) ถูกต้ องชอบด้ วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตาม
กฎหมายและสามารถใช้ บงั คับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้
(2) ไม่ขดั แย้ งหรื อเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อหลีกเลี่ยง พันธะ ข้ อผูกพัน ข้ อ
รับรอง หรื อข้ อสัญญาใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ให้ ไว้ หรื อเข้ าทาไว้ กบั
บุคคลอื่ น ยกเว้ นกรณี การบังคับใช้ สิทธิตาม หุ้นกู้ ข้ อ กาหนด
สิทธิ และสัญ ญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจากัดโดย
บทบัญญัตขิ องกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย หรื อกฎหมายอื่นใดที่
มีลักษณะคล้ ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้ สิทธิของ
เจ้ าหนี ้ทัว่ ไป
4. หน้ าที่กระทาการ
ของผู้ออกหุ้นกู้

7.2 หน้ าที่กระทาการ

6.

หน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

ตราบเท่าที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีภาระหนี ้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทาการ ตราบเท่าที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ยงั ไม่ได้ ชาระเงินตามหุ้นกู้หรื อยังไม่มีการปลดเปลื ้องภาระการชาระเงินตามหุ้นกู้ตามข้ อ 5.2
ดังต่อไปนี ้
6.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอานาจกระทาการหรื อผู้รับมอบอานาจ)
ให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน [] ([]) วัน นับแต่ได้ รับการร้ องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และคาสัง่ ต่าง ๆ ที่ออก
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ มี การตรวจสอบการดาเนินการของตนเองในรอบปี บัญชี ที่ผ่านมาและการปฏิบัติตาม
สรุปความแตกต่างข้ อกาหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้กบั ตัวอย่างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต. หน้ าที่ 4

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

หัวข้ อ

ข้ อกาหนดสิทธิตัวอย่ าง
ตามกฎหมาย

ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท
ข้ อกาหนดสิทธิแล้ ว และ

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้ า ในกรณี ที่ผ้ ูออกหุ้นกู้
ดาเนินการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กาลังดาเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรื อขยายการประกอบกิจการให้
ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ปฏิบตั ติ ามหน้ าที่ของตนภายใต้ ข้อกาหนดสิทธิอย่างถูกต้ องครบถ้ วน และนับจากวันออกหุ้นกู้
หรื อวันออกหนังสือรั บรองตามข้ อ 6.1(ข) ฉบับล่าสุดก่อนหน้ านี ้ ไม่ได้ เกิดเหตุผิดนัด หรื อเหตุการณ์ ที่
อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัดหรื อการที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มิได้ ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดสิทธิ และไม่มีคดีความ
หรื อการอนุญาโตตุลาการที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เป็ นจาเลยหรื อผู้ถกู กล่าวหาซึง่ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างร้ ายแรงต่อความสามารถในการชาระเงินภายใต้ ห้ นุ กู้ตามข้ อกาหนดสิทธิ ยกเว้ นกรณีที่ได้ แจ้ งให้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ ว (ถ้ ามี) หรื อในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรื อเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็ น
เหตุผิดนัด หรื อหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดสิทธิประการใด ให้ แจ้ งรายละเอียด
เกี่ยวกับข้ อเท็จจริ งที่เกิดขึ ้นดังกล่าว พร้ อมทังสถานะของเหตุ
้
ที่เกิดขึ ้นนันในหนั
้
งสือรับรองด้ วย

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบารุ งรั กษาทรั พย์ สินหลักที่สาคัญซึ่งจาเป็ นต้ องมีเพื่อการ
ประกอบกิจการหลักของตน ให้ อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้ งานได้ ตลอดจนจัดให้ มี
การซ่อมแซม ปรับปรุ ง หรื อเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผ้ ู
ออกหุ้น กู้เ ห็น ว่ า จะท าให้ ส ามารถประกอบกิ จ การต่ อ ไปได้ อ ย่ า งเหมาะสม
6.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอานาจกระทาการหรื อผู้รับมอบอานาจ)
อย่างไรก็ดี ความในข้ อนี ไ้ ม่ตดั สิทธิผ้ ูอ อกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้ งานหรื อการ
ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยโดยไม่ชกั ช้ าในกรณี ดังต่อไปนี ้
บารุ งรักษาทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่ าวจะเป็ นประโยชน์
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็ นเหตุให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่สามารถชาระเงินตามหุ้นกู้ได้ ถูกต้ องครบถ้ วน
แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรง
(ยกเว้ นเป็ นกรณีการเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยตามข้ อ 7.4) หรื อไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดสิทธิได้
(ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ อง (1) จัดให้ ได้ มาและดารงรั กษาไว้ ซึ่งใบอนุญาต
(ข) กรณี เ กิ ดความเสี ย หายขึน้ กับ ทรั พ ย์ สิ นที่ เ ป็ นสาระส าคัญ ในการประกอบธุ ร กิ จ ของผู้อ อกหุ้น กู้ ซึ่ง
หนังสือรับรอง การอนุญาตการยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึง่ ต่อไปนี ้รวม
ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อความสามารถในการชาระเงินภายใต้ ห้ นุ กู้ตามข้ อกาหนดสิทธิ
เรี ยกว่า "ใบอนุญาต") ที่จาเป็ นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดาเนินการ
หรื อกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ
ตามข้ อ กาหนดและเงื่ อนไขประกอบใบอนุญาตและดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้
(ค) กรณีผ้ อู อกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริ คณห์สนธิ และ/หรื อ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้
ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย
(ง) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชาระหนี ้เป็ นการทัว่ ไปหรื อมีการเริ่ มเจรจากับเจ้ าหนี ้รายใดรายหนึ่งหรื อหลายรายรวมกัน
(จ) ผู้อ อกหุ้น กู้จะต้ อ ง หรื อ จะดาเนินการให้ นายทะเบีย นหุ้น กู้อ านวย
ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้ างหนีอ้ นั มีลกั ษณะเป็ นการผ่อนผันการปฏิบตั ิการชาระหนี ้
ความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้และ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้ าตรวจสมุดทะเบียน
ของผู้ออกหุ้นกู้
ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรื อหลักฐานที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ตามที่ผ้ ูถือหุ้นกู้
และ/หรื อ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องจัดทา และ/หรื อ จัดให้ มีการทาบัญชีและงบการเงิน

(จ) ในกรณี ที่เกิดเหตุผิดนัด หรื อเหตุการณ์ ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัด ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งถึงการ
กระทาใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ดาเนินการหรื อเสนอที่จะดาเนินการเพื่อแก้ ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวมาพร้ อมกันด้ วย

สรุปความแตกต่างข้ อกาหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้กบั ตัวอย่างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต. หน้ าที่ 5

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

หัวข้ อ

ข้ อกาหนดสิทธิตัวอย่ าง
ของผู้อ อกหุ้นกู้ และเก็บรั กษาไว้ ซึ่งบัญ ชีแ ละงบการเงินอย่างเหมาะสมและ
ถูกต้ องตามหลักการทางบัญชี

ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท
(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ถกู ดาเนินคดีเป็ นจาเลยในศาลหรื อถูกกล่าวหาให้ เป็ นฝ่ ายรับผิดในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการ
จะต้ องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อความสามารถในการชาระเงินภายใต้ ห้ นุ กู้ตาม
ข้ อกาหนดสิทธิ

(ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องส่งเอกสารหรื อข้ อมูลดังต่อไปนี ้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
และสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย (สาหรั บรายการที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะ) ตาม 6.3 หากมีกรณีที่จะต้ องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตังให้
้
วิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิหรื อโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้ วแต่กรณี ) โดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทาได้ แต่
ไปยังที่อยู่ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ รับแจ้ งล่วงหน้ าภายในกาหนดเวลาที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ ทังนี
้ ้
ทังนี
้ ้ต้ องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ดงั กล่าว
หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้ วธิ ีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้ วให้ ถือ 6.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบธุรกิจให้ เหมาะสมและมี ประสิทธิภ าพ และจะ
ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้ รับการยืนยันการส่งจากไปรษณี ย์
ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมตลอดถึงกฎ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้
ระเบียบ ข้ อบังคับ และคาสัง่ ต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้ตลอดอายุ
เตรี ย มเอกสารที่ ไ ด้ รั บจากผู้ ออกหุ้ นกู้ ให้ ผ้ ู ถื อ หุ้น กู้ สามารถตรวจสอบได้ ณ
ของหุ้นกู้
สานักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทาการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
6.5 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความ
(1) คู่ฉบับข้ อกาหนดสิ ทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดอายุห้ นุ กู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี ้มิได้ จดั ขึ ้นเพื่อเป็ นข้ อแนะนาให้
เว้ นแต่ข้อตกลงหรื อข้ อกาหนดสิทธิแก้ ไขเพิ่มเติมให้ ส่งภายในวันที่
ผู้ลงทุนทาการซื ้อ ขาย หรื อถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรื อเปลี่ยนแปลงโดยสถาบันจัดอันดับ
ข้ อกาหนดสิทธิฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้ บงั คับ
ความน่าเชื่อถือดังกล่าว
(2) สาเนางบการเงินประจาปี ล่าสุดที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ ตรวจสอบและ 6.6 ผู้ออกหุ้นกู้จะนาหุ้นกู้ไปขอขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย และ/หรื อ ตลาดรองของหุ้นกู้อื่นใดที่
แสดงความเห็นแล้ ว โดยส่งให้ ทันทีที่จะทาได้ แต่ไม่เกิน [] วัน
ผู้ออกหุ้นกู้เห็นควร และจะคงให้ ห้ นุ กู้เป็ นหลักทรั พย์ขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทยหรื อตลาดรอง
นับแต่ [] และในกรณีที่งบการเงินประจาปี ดังกล่าวมีการแก้ ไข
ของหุ้นกู้อื่นใดที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เห็นควรตลอดอายุห้ นุ กู้
เพิ่มเติมให้ นาส่งงบการเงินประจาปี ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมและ 6.7 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องส่งเอกสารหรื อข้ อมูลดังต่อไปนี ใ้ ห้ แก่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนด
รับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วภายในเวลา [] วันนับแต่วนั ที่ที่
สิทธิหรื อโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ ในข้ อ 13.1 หรื อตามที่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้
ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้ วย
จะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงไว้ เป็ นหนังสือให้ แก่ผ้ ูออกหุ้นกู้ ภายในกาหนดเวลาที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ ทังนี
้ ้ หากผู้ออกหุ้นกู้
(3) [สาเนางบการเงิน รายไตรมาสที่ ผ้ ูส อบบัญ ชี ได้ สอบทานและ
แสดงความเห็นแล้ ว โดยส่งให้ ทนั ทีที่จะทาได้ แต่ไม่เกิน [] วัน
นับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละไตรมาส (ถ้ ามี)]

ใช้ วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้ วให้ ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับเอกสารดังกล่าว
เมื่อได้ รับการยืนยันการส่งจากไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรี ยมเอกสารที่ได้ รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สานักงานใหญ่ของ
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(4) [สาเนางบการเงินประจางวดหกเดือนที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบ
และแสดงความเห็นแล้ ว โดยส่งให้ ทนั ทีที่จะทาได้ แต่ไ ม่เกิน []
วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละงวดหกเดือน (ถ้ ามี)]
(5) แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ที่ส่งให้ สานักงาน ก.ล.ต. โดย
ส่งให้ ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้ สานักงาน ก.ล.ต.
(7) สาเนา เอกสาร รายงาน หรื อข้ อมูลใด ๆ ที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ของตน สานักงาน ก.ล.ต. หรื อต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้ องกับการ
ประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้อย่างมีนยั สาคัญโดยส่งให้ ภายใน
วัน เดี ย วกั น กั บ วั น ที่ ส่ ง เอกสาร รายงาน หรื อข้ อมู ล นั น้ ให้
หน่วยงานหรื อบุคคลดังกล่าว
(8) หนัง สื อ แจ้ งยกเลิ ก หุ้น กู้ ในกรณี ที่ ผ้ ู ออกหุ้น กู้ ซื อ้ หุ้น กู้ คื น จาก
ผู้ถื อ หุ้น กู้ โดยส่ งภายใน [] วัน นับ แต่วัน ที่ผ้ ูอ อกหุ้นกู้ซื อ้
หุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ ามี)
(9) รายงานผลการคานวณ [อัตราส่วนทางการเงิน] ตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 7.3 (ก) โดยจะส่งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน [] วัน นับแต่วนั
สุดท้ ายของงวดบัญชีตามที่กาหนดในข้ อกาหนดสิทธิ โดยรายงาน
ดังกล่าวจะต้ องแสดงรายละเอียดและวิธีการคานวณ พร้ อมทัง้
แหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้ างอิงประกอบรายงาน
(10) [รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อ ถื อ (Credit
Update) ที่จดั ทาขึ ้นโดยบริ ษัท จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.]
ทังนี
้ ้ รายการตามข้ อ (2) – (4) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทางบการเงินรวม ก็

ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทาการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
(ก) คูฉ่ บับข้ อกาหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันออกหุ้นกู้ เว้ นแต่ข้อตกลงหรื อข้ อกาหนดสิทธิแก้ ไขเพิ่มเติมให้ ส่ง
ภายในกาหนดเวลาที่ระบุไว้ ในข้ อ 14.2
(ข) สาเนางบการเงินประจาปี ล่าสุดที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ วที่ส่งให้ สานักงาน ก.ล.ต.
โดยจะส่งให้ ภายในวันเดียวกับที่ส่งให้ สานักงาน ก.ล.ต. และในกรณีที่งบการเงินประจาปี ดังกล่าวมีการแก้ ไข
เพิ่มเติมให้ นาส่งงบการเงินประจาปี ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วภายในวัน
เดียวกับที่ส่งให้ สานักงาน ก.ล.ต. ด้ วย
(ค) สาเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผ้ สู อบบัญชีได้ สอบทานและแสดงความเห็นแล้ วที่ส่งให้ สานักงาน ก.ล.ต.
โดยจะส่งให้ ภายในวันเดียวกับที่ส่งให้ สานักงาน ก.ล.ต.
(ง) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ของหุ้นกู้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ รายการตามข้ อ 6.7(2) และข้ อ 6.7(3) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทางบการเงินรวม ก็ให้ นาส่งสาเนางบ
การเงินรวมด้ วย
อนึง่ ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้ รายงานข้ อมูลใดตามวรรคแรกต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ มีการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็ นการทัว่ ไปแล้ ว ให้ ถือว่า ผู้ออกหุ้นกู้ได้
ส่งเอกสารหรื อข้ อมูลนัน้ ให้ ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ ว ณ วันที่ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยได้ เผยแพร่ ข้อมูล
ดังกล่าวต่อสาธารณชน
ในกรณี ที่ผ้ ูแ ทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรื อรายงานใด ๆ ที่ผ้ ูออกหุ้นกู้จัดส่งให้ มีข้อ มูลไม่ครบถ้ วนหรื อ มี
ข้ อความคลุมเครื อหรื อไม่ชดั เจน หรื อมีข้อมูลอื่นใดที่ผ้ แู ทนถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจาเป็ นให้ ผ้ ู ออกหุ้นกู้จดั ส่ง
เพิ่มเติมหรื อมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้
ทราบเป็ นหนังสือพร้ อมทังแจ้
้ งเหตุผลในการขอข้ อมูลหรื อการชี ้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องส่งข้ อมูล
หรื อชี ้แจงตามที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
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ให้ นาส่งสาเนางบการเงินรวมด้ วย

ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท
- ไม่มีกาหนดบางส่วน -

อนึ่ง ในกรณี ที่ผ้ ูออกหุ้นกู้เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
และได้ รายงานข้ อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศ
ไทยซึง่ มีการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็ นการทัว่ ไปแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ออก
หุ้นกู้ได้ ส่งเอกสารหรื อข้ อมูลนัน้ ให้ ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ แล้ ว ณ วันที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ เผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

เนื ่อ งจำกหุ้นกู้ที่เสนอขำยในครั้งนี ้เป็ นหุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ำยทุนและข้อกำหนดสิ ทธิ ของผู้ออกหุ้นกู้ได้
กำหนดกรณี ที่ถือเป็ นเหตุผิดนัดไว้อย่ำงจำกัด (โปรดพิ จำรณำคำอธิ บำยเพิ่ มเติ มในข้อ 11 (กำรผิ ดนัดและผลของ
กำรผิ ดนัด (กรณี ผิดนัดกรณี อื่น ๆ) ด้ำนล่ำง) กำรผิ ดหน้ำที ่ของผู้ออกหุ้นกู้ตำมข้อกำหนดสิ ทธิ ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่ง
นอกเหนือจำกกรณี ทีผ่ อู้ อกหุน้ กู้ผิดนัดชำระเงิ นจึงไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดทีใ่ ห้สิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้ในกำรเรี ยนให้ห้นุ กู้ทงั้ หมด
ถึงกำหนดชำระโดยพลัน ดังนัน้ ข้อกำหนดสิ ทธิ ของผู้ออกหุ้นกู้จึงระบุหน้ำที ่ของผู้ออกหุ้นกู้ไว้เฉพำะเพี ยงเท่ำที ่
ในกรณี ที่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรื อรายงานใด ๆ ที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ จำเป็ นต่อกำรทีผ่ อู้ อกหุน้ กู้จะออกและเสนอขำยหุน้ กู้ และเพือ่ ให้ข้อมูลเท่ำทีจ่ ำเป็ นตำมสมควรต่อผูถ้ ือหุน้ กู้เท่ำนัน้
จัดส่งให้ มีข้ อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อ มีข้ อความคลุมเครื อ หรื อไม่ชัดเจน
หรื อมีข้ อมูลอื่ นใดที่ผ้ ูแทนถื อหุ้นกู้เห็นว่ามี ความจาเป็ นให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้
จัดส่งเพิ่มเติมหรื อมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ถือ หุ้น กู้ ผู้แ ทนผู้ถือ หุ้นกู้อ าจแจ้ งให้ ผ้ ูอ อกหุ้นกู้ทราบเป็ นหนัง สื อ
พร้ อมทังแจ้
้ งเหตุผลในการขอข้ อมูลหรื อการชี ้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออก
หุ้นกู้จะต้ องส่งข้ อมูลหรื อชี ้แจงตามที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
(ซ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดาเนินการใด ๆ เพื่อเข้ าควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรื อ
จาหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรื อทรัพย์สินทังหมดหรื
้
อส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์
ในการควบรวมกิจการ ยกเว้ น กรณี เป็ นไปตามเงื่ อนไขดังต่อ ไปนี ท้ ุกประการ
(1) ไม่มีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ ้นและดารงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ยงั คง มีสถานะ
เป็ นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดารงอยู่ต่อไป หรื อ มี การโอนกิจการทัง้ หมดให้ แก่นิติ
บุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนัน้ รั บโอนไปทังสิ
้ ทธิ
และหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้ ห้ นุ กู้ และ (3) การดาเนินการดังกล่าวจะไม่
ก่อ ให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่ างร้ ายแรง โดยผู้อ อกหุ้น กู้จะต้ อ งแจ้ งการ
ดาเนินการดังกล่าวให้ กบั ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนดาเนินการใด ๆ
(ฌ) ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระ หรื อปลดเปลื ้องภาระ ภาษี อากรทังหมดที
้
่ตนถูก
สรุปความแตกต่างข้ อกาหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้กบั ตัวอย่างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต. หน้ าที่ 8
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เรี ยกเก็บหรื อที่มีการเรี ยกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึง่ รวมถึงภาษี เงินได้ ภาษี
หัก ณ ที่จ่าย และภาษี มลู ค่าเพิ่ม) หรื อมูลหนี ้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิ ตามกฎหมาย
อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องชาระ เว้ น
แต่ในกรณี ที่หนีภ้ าษี อากรหรื อสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวกาลังอยู่ในระหว่างการ
โต้ แย้ งโดยสุจริ ต

ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท

(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการ
ผู้มีอานาจกระทาการ หรื อผู้รับ มอบอานาจ) ให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน [] นับ
แต่ได้ รับการร้ องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า
(1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ มีการตรวจสอบการดาเนินการของตนเองในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดสิทธิแล้ ว และ
(2) ผู้อ อกหุ้นกู้ไ ด้ ปฏิบัติตามหน้ าที่ข องตนภายใต้ ข้ อ กาหนดสิท ธิ
อย่ า งถูก ต้ อ งครบถ้ ว น และนับ จาก วัน ออกหุ้น กู้ห รื อ วัน ออก
หนังสือรับรองตามข้ อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้ านี ้ ไม่ได้ เกิด
เหตุผิดนัด หรื อเหตุการณ์ ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัดหรื อการที่
ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดสิทธิ และไม่มีคดี
ความหรื อการอนุญาโตตุลาการที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เป็ นจาเลยหรื อผู้ถูก
กล่า วหา ซึ่ง อาจก่ อ ให้ เ กิด ผลกระทบในทางลบอย่า งร้ ายแรง
ยกเว้ นกรณี ที่ได้ แ จ้ ง ให้ ผ้ ูแ ทนผู้ถือ หุ้นกู้ทราบแล้ ว (ถ้ ามี ) หรื อ
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรื อเหตุการณ์ ที่อาจกลายเป็ น
เหตุ ผิ ด นั ด หรื อหากผู้ ออกหุ้ นกู้ มิ ไ ด้ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เป็ นไปตาม
ข้ อก าหนดสิ ท ธิ ป ระการใด ให้ แจ้ งรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
ข้ อเท็จจริ งที่เกิดขึ ้นดังกล่าว พร้ อมทังสถานะของเหตุ
้
ที่เกิดขึ ้นนัน้
ในหนังสือรับรองด้ วย
สรุปความแตกต่างข้ อกาหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้กบั ตัวอย่างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต. หน้ าที่ 9
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(ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้
มีอานาจกระทาการ หรื อผู้รับมอบอานาจ) ให้ แก่ผ้ ูแ ทนผู้ถือ หุ้นกู้และสมาคม
ตลาดตราสารหนี ้ไทยโดยไม่ชกั ช้ าในกรณี ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็ นเหตุให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่
สามารถชาระหนี ้ได้ ถูกต้ องครบถ้ วนหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
ข้ อกาหนดสิทธิได้
(2) กรณีเกิดความเสียหายขึ ้นกับทรัพย์สินที่เป็ นสาระสาคัญในการ
ประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้ เกิดผลกระทบในทาง
ลบอย่ า งร้ ายแรง หรื อ กรณี ที่ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ห ยุดประกอบกิ จการ
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ
(3) กร ณี ผู้ อ อ กหุ้ นกู้ เ ปลี่ ยนแปล งบริ ค ณห์ ส นธิ แ ล ะ/ หรื อ
หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้
(4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชาระหนี ้เป็ นการทัว่ ไปหรื อมีการเริ่ มเจรจากับ
เจ้ าหนี ร้ ายใดรายหนึ่ ง หรื อหลายรายรวมกั น ของตนเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้ างหนี ้อันมีลกั ษณะเป็ นการผ่อน
ผันการปฏิบตั กิ ารชาระหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้
(5) ในกรณี ที่เกิดเหตุผิดนัด หรื อเหตุการณ์ ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัด
ทัง้ นี ผ้ ้ ู ออกหุ้ นกู้ จะต้ องแจ้ งถึ งการกระท าใด ๆ ที่ ผ้ ู ออกหุ้นกู้ ได้
ดาเนินการหรื อเสนอที่จะดาเนินการเพื่อแก้ ไขเหตุการณ์ดงั กล่าว
มาพร้ อมกันด้ วย
(6) ผู้อ อกหุ้นกู้ถูกดาเนินคดีเป็ นจาเลยในศาลหรื อ ถูกกล่าวหาให้
เป็ นฝ่ ายรั บผิดในกรณี พิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้ องวินิจฉัย
สรุปความแตกต่างข้ อกาหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้กบั ตัวอย่างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต. หน้ าที่ 10
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ซึง่ อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อความสามารถใน
การชาระหนี ้ของหุ้นกู้ตามข้ อกาหนดสิทธิ
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(ฏ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นาเงินไปใช้ เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์
การใช้ เงินที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
(ฐ) [ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ เงินภายหลังซึง่ มี
ลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี ้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ เงิน
ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
(1) กรณีที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนยั สำคัญ
ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัทและเปิ ดเผย
ข้ อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรื อสานักงาน ก.ล.ต. โดย
กรณี ผ้ ูอ อกหุ้น กู้เ ป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นให้ เ ปิ ดเผยข้ อ มูล ผ่ า น
ตลาดหลักทรั พย์ ในกรณี ผ้ ูออกหุ้นกู้ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียนให้
เปิ ดเผยผ่ า น website ของส านั ก งาน ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ การ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนยั สาคัญ ได้ แก่
(1.1) การเกลี่ ย วงเงิ น หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยระหว่ า งรายการที่ มี ก าร
เปิ ดเผยไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวน
(1.2) การเปลี่ ย นแปลงก าหนดระยะเวลาการใช้ เงิ น ที่ มี ก าร
เปิ ดเผยไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวน
(1.3) การใช้ เงิ น ในเรื่ อ งที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ปิ ดเผยไว้ ใ นหนัง สื อ ชี ช้ วนซึ่ง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
(1.3.1) กรณี เป็ นการใช้ เงินในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจที่
เปิ ดเผยไว้ ใ นหนัง สื อ ชี ช้ วนมูล ค่ า การใช้ เงิ น ที่
สรุปความแตกต่างข้ อกาหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้กบั ตัวอย่างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต. หน้ าที่ 11
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เปลี่ยนแปลงไปต้ องไม่เกินร้ อยละ 30 ของจานวน
เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นัน้

ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท

(1.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.3.1) มูลค่าการใช้
เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้ องไม่เกินร้ อยละ 15 ของ
จานวนเงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นัน้
(2) กรณีที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สำคัญ
ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
(ฑ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรื อจัดให้ นายทะเบียนส่งรายชื่อ ที่อยู่ และจานวน
หุ้นกู้ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้ อมูลที่ตนหรื อนายทะเบียนมีหรื ออยู่ในความครอบครอง
ของตนหรื อของนายทะเบียนให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทาการถัดจากวันที่
ได้ รับการร้ องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี ้จะต้ องเป็ น
ข้ อ มูลที่ ป รากฏในสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น กู้เ มื่ อ สิ น้ เวลาทาการในวัน ท าการที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ เว้ นแต่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ หรื อตกลงยอมรับข้ อมูลที่
ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึง่ นานกว่านัน้
(ฒ) หากมีกรณี ที่จะต้ องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตังให้
้ เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อนายทะเบียน
หุ้นกู้รายใหม่ (แล้ วแต่กรณี) โดยไม่ชกั ช้ าแต่ทงนี
ั ้ ้ ต้ องไม่เกิน [] วัน นับแต่ []
และจะดาเนินการให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้ วแต่กรณี )
แจ้ งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้ อมทังชื
้ ่อและที่อยู่ของ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้ วแต่กรณี) ด้ วย
(ณ) [ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ ห้ นุ กู้ที่เสนอขายในครัง้ นี ้ได้ รับการขึ ้นทะเบียนกับ
สมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทยภายใน [] วัน นับ แต่ วัน ออกหุ้น กู้ แต่ ต้ อ ง
สรุปความแตกต่างข้ อกาหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้กบั ตัวอย่างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต. หน้ าที่ 12
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(ด) [ผู้อ อกหุ้น กู้ ได้ ด าเนิ น การให้ มี ก ารจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ จาก
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ เมื่อ
วันที่ [] ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
ซึ่งอันดับความน่าเชื่อ ถือนี ม้ ิได้ จัดทาขึน้ เพื่อ เป็ นข้ อ แนะนา ให้ ผ้ ูลงทุนทาการ
ซื ้อ ขาย หรื อถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรื อเปลี่ยนแปลง โดย
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ]
5. หน้ าที่งดเว้ น
กระทาการของ
ผู้ออกหุ้นกู้

7.3 หน้ าที่งดเว้ นกระทาการ

- ไม่มีกาหนด -

ตราบเท่าที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีภาระหนี ้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทาการ เนื ่อ งจำกหุ้นกู้ที่เสนอขำยในครั้งนี ้เป็ นหุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ำยทุนและข้อกำหนดสิ ทธิ ของผู้ออกหุ้นกู้ได้
กำหนดกรณี ที่ถือเป็ นเหตุผิดนัดไว้อย่ำงจำกัด (โปรดพิ จำรณำคำอธิ บำยเพิ่ มเติ มในข้อ 11 (กำรผิ ดนัดและผลของ
ดังต่อไปนี ้
กำรผิ ดนัด (กรณี ผิดนัดกรณี อื่น ๆ) ด้ำนล่ำง) กำรผิ ดหน้ำที ่ของผู้ออกหุ้นกู้ตำมข้อกำหนดสิ ทธิ ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่ง
(ก) ระบุข้อกาหนดด้ านการเงิน
นอกเหนือจำกกรณี ทีผ่ อู้ อกหุน้ กู้ผิดนัดชำระเงิ นจึงไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดทีใ่ ห้สิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้ในกำรเรี ยนให้ห้นุ กู้ทงั้ หมด
(ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรื อภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ได้ ให้
ถึงกำหนดชำระโดยพลัน ดังนัน้ ข้อกำหนดสิ ทธิ ของผู้ออกหุ้นกู้จึงระบุหน้ำที ่ของผู้ออกหุ้นกู้ไว้เฉพำะเพี ยงเท่ำที ่
ไว้ หรื อท าขึ น้ ก่ อ นวั น ออกหุ้ นกู้ ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะไม่ จ า นอง จ าน า ก่ อ ภาระ
จำเป็ นต่อกำรทีผ่ อู้ อกหุน้ กู้จะออกและเสนอขำยหุน้ กู้ และเพือ่ ให้ข้อมูลเท่ำทีจ่ ำเป็ นตำมสมควรต่อผูถ้ ือหุน้ กู้เท่ำนัน้
หลักประกันหรื อภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สินและ/หรื อรายได้ สาคัญที่ใช้ ใน
การประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ทงในปั
ั ้ จจุบนั และอนาคตตลอดเวลาที่ยงั คงมี
หนี ต้ ามหุ้นกู้แ ละข้ อ กาหนดสิทธิ นีค้ ้ างชาระอยู่ เว้ นแต่การจานอง จานา ก่อ
ภาระหลักประกัน หรื อภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ ้นเนื่องจากเหตุอย่างใด
อย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกิดขึน้
ด้ วยอานาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดหน่วง สิทธิในทางจาเป็ น
สรุปความแตกต่างข้ อกาหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้กบั ตัวอย่างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต. หน้ าที่ 13
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เป็ นต้ น
(2) การตกลงยอมรั บภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อ ขึน้ บนทรั พย์ สินใดที่
ผู้ออกหุ้นกู้จาเป็ นต้ องจัดหามา เพื่อใช้ ในการดาเนินกิจการหลัก
ของตนอันเป็ นทางธุ รกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื อ้ วัตถุดิบโดย
ตกลงให้ มีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชาระราคาเสร็ จสิน้
(Retention of title) เป็ นต้ น
(3) การก่อหลักประกันหรื อภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กาหนด
ขึ น้ ประกอบการขอหรื อการได้ รั บ สั มปทาน ใบอนุ ญ าต การ
อนุญาต การยินยอม หรื อสิทธิพิเศษที่คล้ ายคลึงกันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้
เข้ าทากับหรื อออกโดยหน่วยงานของรัฐ
(4) การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ ้นหรื ออนุญาตให้ ก่อขึ ้นด้ วยความ
ยินยอมล่วงหน้ าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรื อผู้ออกหุ้นกู้จะได้ มี
การจัดให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้มีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนันในล
้ าดับเท่า
เทียมกัน และมีสิทธิได้ รับชาระหนีจ้ ากหลักประกันนัน้ ในสัดส่วน
เสมอกัน กับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น
(5) การก่อภาระหลักประกันหรื อภาระผูกพันใด ๆ อันเป็ นทางธุ รกิ จ
ตามปกติทวั่ ไปเพื่อเป็ นประกันหนี ้ทุกประเภทของผู้ออกหุ้นกู้ซงึ่ มี
มู ล ค่ า ว ง เ งิ น ที่ เ ป็ น ป ร ะ กั น ห รื อ มี ภ า ร ะ ผู ก พั น ร ว ม กั น
ไม่เกินกว่า [] บาท ณ เวลาใด ๆ แต่ทงนี
ั ้ ้ภาระหนี ้ตามข้ อนี ้ไม่
รวมถึงหนี ้เงินกู้ยืม
(ค) ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะไม่ ป ระกาศจ่ า ยเงิ น ปั นผลในกรณี ที่ ผ้ ู ออกหุ้ นกู้
ไม่ชาระเงินต้ น และ/หรื อ ดอกเบี ้ยหุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระแล้ ว หรื อมีเหตุผิดนัด
หรื อเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัดเกิดขึ ้น
สรุปความแตกต่างข้ อกาหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้กบั ตัวอย่างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต. หน้ าที่ 14
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7.

ดอกเบี ้ย

8.1 [ระบุข้อกาหนดเกี่ยวกับดอกเบี ้ย การคานวณดอกเบี ้ย และวันกาหนดชาระ 7.1 อัตรำดอกเบีย้ และวันชำระดอกเบีย้ หุน้ กู้
ดอกเบี ้ย]
ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้บนจานวนเงินต้ นคงค้ างทังหมดของหุ
้
้ นกู้ตงแต่
ั ้ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้
8.2 ในกรณีที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชาระเงินต้ นตามเงื่อนไขในข้ อกาหนดสิทธิ
ในอัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ โดยจะมีการชาระดอกเบีย้ ทุก ๆ 6 (หก) เดือน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ผ้ ูออกหุ้นกู้เลื่อนการชาระ
ดอกเบีย้ สาหรั บเงินต้ นค้ า งชาระนับจากวัน ถึงกาหนดชาระจนถึงวัน ที่
ดอกเบี ้ยตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 7.4
ผู้อ อกหุ้นกู้ทาการชาระหนี ค้ รบถ้ วนให้ คิดในอัตราดอกเบีย้ ผิดนัด ทัง้ นี ้
อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้สาหรับงวดดอกเบี ้ยทุก ๆ งวดตังแต่
้ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้เป็ นต้ นไปให้ อตั ราดอกเบี ้ย
ไม่ว่า ผู้แ ทนผู้ถือ หุ้นกู้จ ะได้ มี หนัง สื อ แจ้ งไปยังผู้อ อกหุ้น กู้ตามข้ อ 10.2
บนหุ้นกู้เป็ นดังนี ้
แล้ วหรื อไม่ก็ตาม
(1) สาหรับงวดดอกเบี ้ยทุก ๆ งวดตังแต่
้ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันแรกที่สามารถใช้ สิทธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี ้ยจะเท่ากับร้ อยละ [•] ([•]) ต่อปี
(2) ตังแต่
้ วนั แรกที่สามารถใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันครบกาหนดปี ที่ 25 (ยี่สิบห้ า) นับจาก
วันออกหุ้นกู้ ผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิน้ สุดวันทาการของ 2
(สอง) วันทาการก่อนวันแรกที่สามารถใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ หรื อ ณ สิ ้นสุดวันทาการของ 2 (สอง) วันทาการ
ก่อนวันเริ่ มต้ นของงวดการปรับดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ องตามข้ อ 7.2 (แล้ วแต่กรณี ) (ข) Initial Credit Spread
และ (ค) อัตราร้ อยละ [•] ([•]) ต่อปี
(3) ตังแต่
้ วนั ครบกาหนดปี ที่ 25 (ยี่สิบห้ า) นับจากวันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันครบกาหนดปี ที่ 50 (ห้ าสิบ)
นับจากวันออกหุ้นกู้ ผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของ 2
(สอง) วันทาการก่อนวันครบกาหนดปี ที่ 25 (ยี่สิบห้ า) นับจากวันออกหุ้นกู้ หรื อ ณ สิ ้นสุดวันทาการของ 2 (สอง)
วันทาการก่อนวันเริ่ มต้ นของงวดการปรั บดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ องตามข้ อ 7.2 (แล้ วแต่กรณี) (ข) Initial Credit
Spread และ (ค) อัตราร้ อยละ [•] ([•]) ต่อปี
(4) วันครบกาหนดปี ที่ 50 (ห้ าสิบ) นับจากวันออกหุ้นกู้เป็ นต้ นไป ผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของ 2 (สอง) วันทาการก่อนวันครบกาหนดปี ที่ 50 (ห้ าสิบ) นับจาก
วันออกหุ้นกู้ หรื อ ณ สิ ้นสุดวันทาการของ 2 (สอง) วันทาการก่อนวันเริ่ มต้ นของงวดการปรับดอกเบี ้ยที่
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ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท
เกี่ยวข้ องตามข้ อ 7.2 (แล้ วแต่กรณี) (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้ อยละ [•] ([•]) ต่อปี
ทังนี
้ ้ ในการชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้อาจต้ องมีการหักเงินไว้ ณ ที่จ่ายหรื อการหักเงินใด ๆ ที่กาหนดให้ พึง
หักไว้ ตามข้ อ 8.5 อนึง่ ในการคานวณดอกเบี ้ยนันจะท
้ าการคานวณบนจานวนเงินต้ นคงค้ างทังหมดของหุ
้
้ นกู้
7.2 กำรปรับอัตรำดอกเบีย้
ผู้ออกหุ้นกู้จะทาการปรับอัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ทกุ ๆ วันปรับอัตราดอกเบี ้ย
นายทะเบี ยนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ จะเป็ นผู้ค านวณการปรั บอัตราดอกเบีย้ หุ้นกู้ดังกล่าวโดยอ้ างอิงจากอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิน้ สุดวันทาการของ 2 (สอง) วันทาการก่อนวันเริ่ มต้ นของงวดการปรั บ
ดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ อง และแจ้ งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทราบโดยวิธีการตามที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร
7.3 กำรคำนวณดอกเบีย้
จานวนดอกเบี ้ยที่จะต้ องชาระตามหุ้นกู้สาหรับงวดดอกเบี ้ยใด ๆ จะคานวณโดยนา (ก) ผลคูณของจานวนเงินต้ น
ของหุ้นกู้ในแต่ละหน่วย ณ วันแรกของงวดดอกเบี ้ยนันกั
้ บอัตราดอกเบี ้ยที่มีผลใช้ บงั คับสาหรั บงวดนันไปคู
้ ณกับ
(ข) จานวนวันสาหรับงวดดอกเบี ้ยนันหารด้
้
วย 365 (สามร้ อยหกสิบห้ า) โดยจานวนดอกเบี ้ยจะกาหนดทศนิยม
ไม่เกิน 6 (หก) ตาแหน่ง (ถ้ าตาแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 5 (ห้ า) ให้ ทาการปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 6
(หก) ขึ ้นหนึง่ ตาแหน่ง)
7.4 กำรเลื ่อนกำรชำระดอกเบีย้
(ก) ภายใต้ ข้อ 7.5 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ใน
วันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือบอกกล่าวการเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่น้อยกว่า 5 (ห้ า) วันทาการก่อนวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ อง และให้ เรี ยกจานวนดอกเบี ้ยที่เลื่อนการ
ชาระดอกเบีย้ นัน้ ว่า "ดอกเบี ้ยค้ างชาระ" โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเลื่ อนการ
ชาระดอกเบี ้ยค้ างชาระออกไปอีก โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้
สามารถเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยและดอกเบี ้ยค้ างชาระได้ โดยไม่จากัดจานวนครัง้
(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะสะสมดอกเบี ้ยที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ได้ ชาระและดอกเบี ้ยค้ างชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ แต่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ไม่มี
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ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท
สิทธิได้ รั บดอกเบีย้ หรื อผลตอบแทนอื่ นใดในดอกเบีย้ ที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ไม่ได้ ชาระและดอกเบีย้ ค้ างชาระสะสม
ดังกล่าว
(ค) การเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยตามข้ อ 7.4 นี ้ไม่ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัดตามข้ อ 10.
(ง) ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะชาระดอกเบี ้ยค้ างชาระ (ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่ วน) ไม่ว่าในเวลาใด ๆ (โดยไม่จากัดว่า
จะต้ องเป็ นวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้) โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้ า)
วันทาการแต่ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันทาการ โดยหนังสือบอกกล่าวนันจะต้
้
องระบุจานวนของดอกเบี ้ย
ค้ างชาระที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ประสงค์จะชาระและวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ค้างชาระดังกล่าว
7.5 ข้อห้ำมปฏิ บตั ิ ของผูอ้ อกหุน้ กู้ระหว่ำงกำรเลื ่อนกำรชำระดอกเบีย้
ตราบเท่าที่ผ้ ูออกหุ้นกู้มีการเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยหรื อ ดอกเบี ้ยค้ างชาระตามข้ อ 7.4 ผู้อ อกหุ้นกู้จะต้ อ ง
ไม่กระทาการดังต่อไปนี ้
(ก) ประกาศหรื อจ่ายเงินปั นผล
(ข) ชาระดอกเบี ้ยหรื อแจกจ่ายทรัพย์สินใด ๆ แก่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียม
กับหุ้นกู้ หรื อผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายด้ อยกว่าหุ้นกู้ และ
(ค) ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื ้อ หรื อ ซื ้อคืนซึง่ หลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นกู้ หรื อ
หลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายด้ อยกว่าหุ้นกู้โดยมีค่าตอบแทน
ในกรณี ที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ฝ่ าฝื นข้ อก าหนดในข้ อ 7.5 นี ้ ให้ ถือว่าดอกเบี ย้ ค้ างช าระถึงก าหนดช าระทันทีในวันที่
ผู้ออกหุ้นกู้กระทาการฝ่ าฝื นดังกล่าว และผู้ออกหุ้นกู้ไม่ สามารถเลื่ อนการชาระดอกเบีย้ ค้ างชาระดังกล่าวนัน้
ออกไปได้ อีก

8. วิธีการ เวลา และสถานที่สาหรับการชาระเงินตามหุ้นกู้
7. วิธีการ เวลา และ 9. วิธีการ เวลา และสถานที่สาหรับการชาระหนีต้ ามหุ้นกู้
สถานที่สาหรับการ 9.1 การชาระเงินต้ น
8.1 การชาระเงินต้ น
ชาระหนี ้ตามหุ้นกู้ (ก) กรณีทวั่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินต้ นตามหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้โดย [เช็คขีดคร่ อม
(ก) กรณีทวั่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินต้ นตามหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การ
เฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารตามที่ได้ มีการแจ้ งเป็ น
ออกเช็คขีดคร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงิน โดยให้
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หนังสือให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้ าแล้ วไม่น้อยกว่า [] วันทาการก่อน
วันถึงก าหนดช าระเงิ น] ทัง้ นี ้ ผู้ถื อหุ้นกู้ ไม่ จ าต้ องน าใบหุ้นกู้มาเวนคื นเพื่ อ
รั บ ช าระเงิ น ต้ น เว้ น แต่ใ นกรณี ที่ มี เ หตุอัน ควรสงสัย ผู้อ อกหุ้น กู้ห รื อ
นายทะเบียนหุ้นกู้ จะเรี ยกให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้นาใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ ซงึ่ ในกรณี
ดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จาต้ องชาระเงินจนกว่าจะได้ รับใบหุ้นกู้แล้ ว
(ข) กรณี ของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ชาระเงินต้ นตามหุ้นกู้ให้ แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้ ง
มายังผู้อ อกหุ้นกู้ และ/หรื อ นายทะเบีย นหุ้นกู้ว่าเป็ นผู้ทรงสิ ทธิ ในหุ้น กู้
จานวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝาก
หลักทรั พย์โดย [เช็คขีดคร่ อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ / การโอนเงิน
เข้ า บัญ ชี ธ นาคารตามที่ ไ ด้ มี ก ารแจ้ ง เป็ นหนัง สื อ ให้ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ท ราบ
ล่วงหน้ าแล้ วไม่น้อยกว่า [] วันทาการก่อนวันถึงกาหนดชาระเงิน] เว้ น
แต่ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชาระเงินจนกว่าจะได้ รับ
ใบหุ้นกู้หรื อใบรั บเพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ วก็ได้
ในกรณี ดงั กล่าวศูนย์รับฝากหลักทรั พย์จะนาส่งใบหุ้นกู้หรื อใบรั บเพื่อใช้
แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกาหนดชาระเงินก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือ
ให้ ไว้ เป็ นหลักฐาน
9.2 การชาระดอกเบี ้ย หรื อเงินจานวนอื่นใด (ถ้ ามี)

ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท
นายทะเบียนหุ้นกู้จดั ส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail)
(ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (2) การโอนเงิน
เข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผ้ ูถือ หุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบของซื ้อหุ้นกู้
หรื อ ที่ผ้ ูถือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า)
วันทาการก่อ นวันชาระเงินนัน้ ๆ หรื อ (3) วิธีการอื่ นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้อ อกหุ้นกู้และ
นายทะเบียนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนาใบหุ้นกู้ของตนมาเวนคืนให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อรับชาระ
คืนเงินต้ น เว้ นแต่กรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ ดลุ ยพินิจเรี ยกให้ ผ้ ูถือหุ้นกู้
รายใด ๆ นาใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้ ซึง่ ในกรณีดงั กล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จาต้ องชาระเงินจนกว่าจะได้ รับใบหุ้นกู้แล้ ว
(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินต้ นตามหุ้นกู้ผ่านทาง
นายทะเบียนหุ้นกู้ให้ แก่บุคคลที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้ งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้
ว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จานวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
โดย (1) การออกเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงิน
โดยให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จดั ส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air
Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่
ได้ รับแจ้ งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตาม
รายละเอี ยดที่ผ้ ูถือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซือ้ หุ้นกู้หรื อที่ผ้ ูถือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการก่อนวันชาระเงินนัน้ ๆ หรื อ (3) วิธีการอื่นใด
ตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ เว้ นแต่กรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชาระ
เงิน จนกว่าจะได้ รั บใบหุ้นกู้หรื อใบรั บเพื่ อใช้ แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์ รั บฝากหลักทรั พย์ แล้ วก็ได้ ในกรณี
ดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนาส่งใบหุ้นกู้หรื อใบรับเพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกาหนดชาระเงินก็
ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ ไว้ เป็ นหลักฐาน

(ก) กรณีทวั่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้โดย [เช็คขีดคร่ อม
เฉพาะในนามของผู้ถือ หุ้นกู้ / การโอนเงินเข้ าบัญ ชีธนาคารตามที่ได้ มี
การแจ้ ง เป็ นหนัง สื อ ให้ ผ้ ูอ อกหุ้นกู้ท ราบล่ วงหน้ าแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่า []
8.2 การชาระดอกเบี ้ยหรื อเงินจานวนอื่นใด (ถ้ ามี)
วันทาการก่อนวันถึงกาหนดชาระเงิน] โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จาต้ องนาใบหุ้นกู้
(ก) กรณีทวั่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินตามข้ อ 8.2 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การออก
มาเวนคืนเพื่อรับชาระเงินตามข้ อ 9.2 นี ้ เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
สรุปความแตกต่างข้ อกาหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้กบั ตัวอย่างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต. หน้ าที่ 18
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ผู้ออกหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรี ยกให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้นาใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็
ได้ ซงึ่ ในกรณีดงั กล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จาต้ องชาระเงินจนกว่าจะได้ รับใบหุ้นกู้
แล้ ว
(ข) กรณี ของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ชาระเงินตามข้ อ 9.2 ให้ แก่บุคคลที่ศนู ย์รับฝากหลักทรั พย์มีหนังสือแจ้ ง
มายั ง นายทะเบี ย นหุ้ นกู้ ว่ า เป็ นผู้ ทรงสิ ท ธิ ใ นหุ้ นกู้ จ านวนต่ า ง ๆ ที่
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรั พย์โดย
[เช็คขีดคร่ อมของผู้ออกหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร] เว้ นแต่ใน
กรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายจนกว่า
จะได้ รับใบหุ้นกู้หรื อใบรั บเพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรั พย์
แล้ วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรั พย์จะนาส่งใบหุ้นกู้หรื อใบรั บเพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้
ก่ อนวันถึงก าหนดช าระเงิ นก็ ได้ โดยผู้ ออกหุ้นกู้ จะออกหนังสื อให้ ไว้ เป็ น
หลักฐาน
9.3 ในการชาระเงินตามข้ อกาหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ภายใน
เวลา [] น. ของวันครบกาหนดชาระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกาหนดชาระเงิน
ตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็ นเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยหรื อเงินจานวน อื่นใด) ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทาการ ให้ เลื่อนวันชาระเงินไปเป็ นวันทาการถัดไป
โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จาต้ องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สาหรั บการเลื่อนวันชาระเงิน
ตามข้ อ 9.3 นี ้ เว้ นแต่ในกรณีดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายซึง่ จะต้ องนาจานวนวัน
ทังหมดที
้
่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชาระดอกเบี ้ยที่เลื่อนออกไป
มารวมคานวณดอกเบี ้ยด้ วย

ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท
เช็ ค ขี ด คร่ อ มสั่ง จ่า ยเฉพาะในนามของผู้ถื อ หุ้น กู้ล งวัน ที่ ตรงกับวัน ท าการที่ต้ อ งชาระเงิ น โดยให้
นายทะเบียนหุ้นกู้จดั ส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณี ย์อากาศ (Air Mail) (ใน
กรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ใน ต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (2) การโอนเงินเข้ า
บัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบของซื ้อหุ้นกู้ หรื อ ที่ผ้ ู
ถือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการ
ก่อนวันชาระเงินนัน้ ๆ หรื อ (3) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้
ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนาใบหุ้นกู้ของตนมาเวนคืนให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อรับชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย เว้ นแต่
กรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ ดลุ ยพินิจเรี ยกให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้รายใด ๆ นาใบหุ้นกู้
มาเวนคืนได้ ซึง่ ในกรณีดงั กล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จาต้ องชาระเงินจนกว่าจะได้ รับใบหุ้นกู้แล้ ว
(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินตามข้ อ 8.2 ผ่านทาง
นายทะเบียนหุ้นกู้ให้ แก่บคุ คลที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้ งมายังผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้
ว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จานวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ในชื่อ ของศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่
ต้ องชาระเงิน โดยจะให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน หรื อ
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ไ ด้ รับแจ้ งจากศูนย์รั บฝากหลักทรั พย์ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้
ในประเทศไทย ตามรายละเอี ยดที่ ผ้ ู ถื อ หุ้นกู้ ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื อ้ หุ้นกู้ หรื อที่ ผ้ ู ถื อ หุ้นกู้ ได้ แจ้ งให้
นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการก่อนวันชาระเงินนัน้
ๆ หรื อ (3) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ เว้ นแต่กรณีที่มีข้อสงสัย
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชาระเงินจนกว่าจะได้ รับใบหุ้นกู้หรื อใบรับเพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
แล้ วก็ได้ ในกรณีดงั กล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนาส่งใบหุ้นกู้หรื อใบรับ เพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึง
กาหนดชาระเงินก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ ไว้ เป็ นหลักฐาน
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ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท
8.3 วันครบกำหนดชำระเงิ นต้นหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระคืนเงินต้ นตามหุ้นกู้ทงหมดเพี
ั้
ยงครัง้ เดียวเมื่อมีการชาระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษัท เว้ นแต่ผ้ อู อกหุ้นกู้
จะใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนดตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในข้ อ 9.
8.4 กำรเลื ่อนวันชำระเงิ น
หากวันครบกาหนดชาระเงินตามหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทาการ ให้ เลื่อนวันชาระเงินไปเป็ นวันทาการ
ถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชาระเงินเพิ่มใด ๆ สาหรับการเลื่อนวันชาระเงินตามข้ อ 8.4 นี ้ เว้ นแต่ในกรณีการ
ชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย ซึง่ จะต้ องนาจานวนวันทังหมดที
้
่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้
ที่เลื่อนออกไปมารวมคานวณดอกเบี ้ยด้ วย
8.5 กำรชำระเงิ นตำมบังคับของกฎหมำยภำษี
การชาระเงินใด ๆ ภายใต้ ห้ นุ กู้ให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษี หรื อกฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์อื่นใด นาย
ทะเบียนหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ สาหรับการชาระเงินภายใต้ ข้อกาหนดสิทธินี ้

9.
8. การชาระคืนเงินต้ น 10. การไถ่ ถอนหุ้นกู้และการซือ้ คืนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้
10.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการ
และการซื ้อคืนหุ้นกู้
ชาระ[เงินต้ นตามมูลค่าหุ้นกู้]

การไถ่ ถอนหุ้นกู้และการซือ้ คืนหุ้นกู้
หุ้นกู้นี ้เป็ นหุ้นกู้ประเภทด้ อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน ชาระคืนเงินต้ นเพียงครัง้ เดียวโดยการไถ่ถอนเมื่อเลิก
บริ ษัท (Perpetual) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อ 9. นี ้เท่านัน้

10.2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื ้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรื อแหล่งอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าในเวลา 9.1 กำรไถ่ถอนหุน้ กู้ตำมดุลยพินิจของผูอ้ อกหุน้ กู้
ใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทาคาเสนอซื ้อคืนหุ้นกู้เป็ นการทัว่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร ในกรณีที่ผ้ ูออกหุ้นกู้จะใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้
จะต้ องประกาศซื ้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รายเป็ นการทัว่ ไป และจะต้ อง
จะต้ องไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดในวั
ั้
นครบกาหนด 5 (ห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ซึง่ คือวันที่ [] พ.ศ. 2567 ("วันแรกที่
ทาการซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือ หุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่าง
สามารถใช้ สิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้") หรื อวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้แต่ละครัง้ ภายหลังจากวันแรกที่สามารถใช้ สิทธิ ไถ่
เท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
ถอนหุ้นกู้ โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ราคาเท่ากับเงินต้ นตามหุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องชาระดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้น
10.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทาการซื ้อคืนหุ้นกู้แล้ วจะมีผลทาให้ หนีต้ ามหุ้นกู้ดงั กล่าว
แล้ วซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่ต้องชาระแต่ยงั มิได้ ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ซึง่ รวมถึงดอกเบี ้ยค้ างชาระ (ถ้ ามี) ตามที่
ระงับลงเนื่องจากหนี ้เกลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนา
ระบุไว้ ในข้ อ 7.4) จนถึงแต่ไม่รวมวันที่กาหนดว่าจะทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือบอกกล่าวการ
หุ้นกู้ดงั กล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ นาย
ไถ่ถอนหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ)
สรุปความแตกต่างข้ อกาหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้กบั ตัวอย่างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต. หน้ าที่ 20
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ทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื ้อมาดังกล่าว รวมทังแจ้
้ งเรื่ องการ
ซื ้อคืนหุ้นกู้ให้ ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการซือ้ ขายหุ้นกู้ สานักงาน
ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า ทังนี
้ ้ จะต้ องเป็ นไปตามประกาศและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง
9.2
10.4 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ภ ายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้ [ระบุกรณีที่ตกลงกันไว้ ]
10.5 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกาหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้ได้ ภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้ [ระบุกรณีที่ตกลงกันไว้ ]

ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท
วันแต่ไม่เกินกว่า 60 (หกสิบ) วันก่อนวันที่ผ้ ูออกหุ้นกู้จะใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถเพิกถอน
หนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ และการส่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะทาให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ มีหน้ าที่ที่จะต้ องไถ่
ถอนหุ้นกู้ในวันที่กาหนดว่าจะทาการใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ และในราคาที่ระบุไว้ ในหนังสือบอกกล่าวดังกล่าว
กำรไถ่ถอนหุน้ กู้ดว้ ยเหตุผลทำงภำษี
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลือกที่จะทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดในเวลาใด
ั้
ๆ ก็ได้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้ พิสูจน์จนเป็ นที่
พอใจแก่ผ้ ูแ ทนผู้ถื อ หุ้นกู้ว่าผู้อ อกหุ้นกู้ไม่หรื อ จะไม่ส ามารถนาดอกเบีย้ ที่ชาระให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้นกู้มาหักเป็ น
ค่าใช้ จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคานวณภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลในประเทศไทยของผู้ออกหุ้นกู้ได้ ทงจ
ั ้ านวน ณ วันออกหุ้นกู้
หรื อภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ซงึ่ มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายไทย (หรื อกฎหรื อระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง) หน่วยงานทางการเมือง หรื อหน่วยงานที่มีอานาจในการจัดเก็บภาษี ที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีสาเหตุมา
จากการ เปลี่ยนแปลงในการตีความหรื อการบังคับใช้ กฎหมาย กฎ หรื อระเบียบ โดยหน่วยงานที่มีอานาจใน
การออกกฎหมาย ศาล หน่วยงานรัฐ หรื อหน่วยงานกากับดูแลใด ๆ (ซึง่ รวมถึงการประกาศใช้ กฎหมาย หรื อ
การเผยแพร่ คาพิพากษา หรื อคาตัดสินของหน่วยงานกากับดูแล) ในกรณีดงั กล่าว ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวนที่ราคาเท่ากับเงินต้ นตามหุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องชาระดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นแล้ วซึง่
ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่ต้องชาระแต่ยงั มิได้ ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ซึง่ รวมถึง ดอกเบี ้ยค้ างชาระ (ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้
ในข้ อ 7.4) จนถึงแต่ไม่รวมวันที่กาหนดว่าจะทาการไถ่ถอน โดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอน
หุ้นกู้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแต่
ไม่เกินกว่า 60 (หกสิบ) วันก่อนวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถเพิกถอน
หนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ได้
ทังนี
้ ้ ก่อนส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้ งการไถ่ถอนตามความในวรรคแรก ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องนาส่งหนังสือซึง่ ลงนาม
โดยกรรมการผู้มีอานาจของผู้ออกหุ้นกู้ (หรื อผู้รับมอบอานาจ) ที่ระบุว่ามีเหตุการณ์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.2 นี ้
เกิดขึ ้น และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ ดงั กล่าว รวมทังหลั
้ กฐานที่แสดงให้ เห็นว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถนา
ดอกเบี ้ยที่ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้มาหักค่าใช้ จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคานวณภาษี ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ ตามกฎหมาย
กฎ หรื อ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

สรุปความแตกต่างข้ อกาหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้กบั ตัวอย่างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต. หน้ าที่ 21
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ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท
ผู้แ ทนผู้ถือ หุ้นกู้อ าจพิจารณาว่าหนังสื อและหลักฐานดังกล่าวเป็ นหลักฐานอันเป็ นที่สุดว่าได้ มีเหตุการณ์
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.2 นี ้เกิดขึ ้นแล้ ว ซึง่ หลักฐานนี ้ถือเป็ นที่สุดและมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ราย ทังนี
้ ้ เมื่อ
ระยะเวลาบอกกล่าวตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 9.2 นี ้ สิ ้นสุดลง ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่จะต้ องไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวิธีการ
ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 9.2 นี ้
9.3 กำรไถ่ถอนหุน้ กู้ดว้ ยเหตุกำรณ์ เปลี ่ยนแปลงในวิ ธีกำรจัดอันดับของหุน้ กู้
ผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดในเวลาใด
ั้
ๆ ก็ได้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้ พิสูจน์จนเป็ นที่พอใจแก่ผ้ แู ทน
ผู้ถือหุ้นกู้วา่ ได้ มีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้หรื อการตีความในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดย
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทาให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นเครดิตตราสารทุน (equity
credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้ หรื อไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นเครดิตตราสารทุน
(equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ เลยไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด ๆ โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ราคาเท่ากับเงินต้ นตามหุ้นกู้ทงั ้
จานวน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องชาระดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นแล้ วซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่ต้องชาระแต่ยงั มิได้ ชาระให้ แก่
ผู้ถือหุ้นกู้ (ซึง่ รวมถึง ดอกเบี ้ยค้ างชาระ (ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 7.4) จนถึงแต่ไม่รวมวันที่กาหนดว่าจะทาการ
ไถ่ถอนโดยผู้อ อกหุ้นกู้ต้อ งส่งหนังสื อ บอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ูแทนผู้ ถื อ หุ้นกู้ ผู้ถือ หุ้นกู้ และ
นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแต่ไม่เกินกว่า 60 (หกสิบ) วันก่อนวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้
จะใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถเพิกถอนหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ได้
ทังนี
้ ้ ก่อนที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งและจัด
ให้ มีการส่งเอกสารเหล่านี ้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
(ก) หนังสือซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอานาจของผู้ออกหุ้นกู้ (หรื อผู้รับมอบอานาจ) ที่ระบุว่ามีเหตุการณ์
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.3 นี ้เกิดขึ ้น รวมทังรายละเอี
้
ยดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดงั กล่าว และ
(ข) ประกาศหรื อหลักฐานใด ๆ ที่ออกโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึง่ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้หรื อการตีความในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจพิจารณาว่าหนังสือและประกาศหรื อหลักฐานดังกล่าวเป็ นหลักฐานอันเป็ นที่สุดว่าได้ มี
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เหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.3 นี ้เกิดขึ ้นแล้ ว ซึง่ หลักฐานนี ้ถือเป็ นที่สุดและมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ราย
ทังนี
้ ้ เมื่อระยะเวลาบอกกล่าวตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 9.3 นี ้ สิ ้นสุดลง ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่จะต้ องไถ่ถอนหุ้นกู้
ตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อ 9.3 นี ้
9.4 กำรไถ่ถอนหุน้ กู้ดว้ ยเหตุกำรณ์ เปลี ่ยนแปลงในหลักกำรบัญชี
ผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดในเวลาใด
ั้
ๆ ก็ได้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้ พิสูจน์จนเป็ นที่พอใจแก่ผ้ แู ทน
ผู้ถือหุ้นกู้วา่ ได้ มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการบัญชีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ต้องปฏิบตั ิตามหรื อการตีความหลักการบัญชี
โดยหน่วยงานที่มีหน้ าที่กาหนดมาตรฐานรายงานทางการเงิน เช่น สภาวิชาชีพบัญชี ("หน่ วยงานกาหนด
มาตรฐานรายงานทางการเงิน") ทาให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้
ได้ น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้หรื อไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้ เลยไม่ว่า
ด้ วยเหตุผลใด ๆ โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ราคาเท่ากับเงินต้ นตามหุ้นกู้ทงั ้ จานวน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องชาระ
ดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นแล้ วซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่ต้องชาระแต่ยงั มิได้ ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ซึง่ รวมถึงดอกเบี ้ย ค้ างชาระ
(ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 7.4) จนถึงแต่ไม่รวมวันที่กาหนดว่าจะทาการไถ่ถอน โดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือ
บอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
30 (สามสิบ) วันแต่ไม่เกินกว่า 60 (หกสิบ) วันก่อนวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถ
เพิกถอนหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ได้
ทังนี
้ ้ ก่อนที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรื อจัด
ให้ มีการส่งเอกสารเหล่านี ้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
(ก) หนังสือซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอานาจของผู้อ อกหุ้นกู้ (หรื อผู้รับมอบอานาจ) ที่ระบุว่ามีเหตุการณ์
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.4 นี ้เกิดขึ ้น รวมทังรายละเอี
้
ยดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดงั กล่าว และ
(ข) ประกาศหรื อหลักฐานใด ๆ ที่ออกโดยผู้สอบบัญชีอิสระที่เป็ นที่ยอมรั บโดยทัว่ ไป ซึ่งระบุรายละเอียด
เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงในหลักการบัญชีหรื อ การตีความหลักการบัญชีดังกล่าว หรื อ ประกาศหรื อ
เอกสารใดๆ ที่ออกโดยหน่วยงานกาหนดมาตรฐานรายงานทางการเงินซึง่ มีผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการรายงานทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้หรื อการตีความหลักการบัญชีดงั กล่าว
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ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิพิจารณาว่าหนังสือและประกาศหรื อหลักฐานดังกล่าวเป็ นหลักฐานอันเป็ นที่สุดว่าได้ มี
เหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.4 นี ้เกิดขึ ้นแล้ ว ซึง่ หลักฐานนี ้ถือเป็ นที่สุดและมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ราย
ทังนี
้ ้ เมื่อระยะเวลาบอกกล่าวตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 9.4 นี ้ สิ ้นสุดลง ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่จะต้ องไถ่ถอนหุ้นกู้
ตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อ 9.4 นี ้
9.5 กำรซื ้อคืนหุน้ กู้โดยผูอ้ อกหุน้ กู้
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ ในตลาดรองหรื อแหล่งอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ที่ราคา
หรื อเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทาคาเสนอซื ้อคืนหุ้นกู้เป็ นการทัว่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องทาคาเสนอซื ้อ
คืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้ องทาการซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซงึ่ ประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทกุ ราย
อย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
9.6 กำรยกเลิ กหุน้ กู้
เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทาการไถ่ถอนหรื อซื ้อคืนหุ้นกู้แล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องยกเลิกหุ้นกู้ดงั กล่าว และจะนาหุ้นกู้
ดังกล่าวออกและเสนอขายต่อไปอีกมิได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อดาเนินการ
ยกเลิกหุ้นกู้ดงั กล่าว
9.7 ควำมประสงค์ในกำรออกหลักทรัพย์เพือ่ ทดแทนหุน้ กู้
ในการไถ่ถอนหรื อซื ้อคืนหุ้นกู้ที่ไม่ใช่การไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้ อ 9.2 ข้ อ 9.3 และ ข้ อ 9.4 ตราบเท่าที่สถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือยังนับหุ้นกู้ให้ เป็ นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะ
(แต่ไม่ถูกผูกพันให้ ต้องดาเนินการ) ชาระคืนเงินต้ นของหุ้นกู้ด้วยจานวนเงินที่ได้ จากการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ใด ๆ ที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนับให้ เป็ นเครดิตตราสารทุน (equity credit) (หรื ออันดับ
เครดิตตราสารที่คล้ ายคลึงกันที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถื อจะใช้ เป็ นครัง้ เป็ นคราว) ที่เท่าเทียมกับหรื อ
ดีกว่าเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของหุ้นกู้ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะไถ่ถอนหรื อซื ้อคืนได้ รับ ณ
วันออกหุ้นกู้ดงั กล่าว (โดยจะต้ องคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับตราสารที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน
หรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องหรื อการเปลี่ยนแปลงในการตีความกฎเกณฑ์ดงั กล่าวตังแต่
้ วนั ออกหุ้นกู้)
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(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝื นหน้ าที่ตามข้ อ 7.3 (ก)

- ไม่มีกาหนด -

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิในข้ ออื่น ๆ นอกจากการผิด
นัดไม่ชาระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนันยั
้ งคงมีอยู่เป็ นระยะเวลา 30
วัน นับจากวันที่ได้ มีการส่งหนังสือแจ้ งเหตุผิดเงื่อนไข พร้ อมทังแจ้
้ งให้
ผู้ออกหุ้นกู้แก้ ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้ วโดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ หรื อ
ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ [] ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้
ทาการไถ่ถอนทังหมด
้

เนือ่ งจำกหุน้ กู้ทีเ่ สนอขำยในครั้งนีเ้ ป็ นหุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ำยทุน ข้อกำหนดสิ ทธิ ของผู้ออกหุ้นกู้จึงกำหนด
กรณี ทีอ่ ำจทำให้ผถู้ ือหุ้นกู้สำมำรถได้รับชำระหนี ้ตำมหุ้นกู้ไว้อย่ำงจำกัด ซึ่งรวมถึงกำรกำหนดกรณี ที่ถือเป็ นเหตุผิดนัด
ไว้เพี ยงกรณี ที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิ ดนัดชำระเงิ นและกรณี ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีกำรชำระบัญชี เพื ่อเลิ กบริ ษัทของผู้ออกหุ้นกู้เท่ำนัน้
ดังนัน้ จึ งมี กำรกำหนดกรณี ที่ถือเป็ นเหตุผิดนัดตำมข้อ กำหนดสิ ทธิ ของผู้ออกหุ้นกู้ไว้น้อยกว่ำกรณี ที่ระบุไว้ตำม
ข้อกำหนดสิ ทธิ ตวั อย่ำง

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชาระหนี ้ไม่ว่าในมูลหนี ้ใด ๆ เป็ นจานวนเงินรวมกัน
เกิ น กว่า [] บาท หรื อ เงิ น สกุลอื่ น ที่ มี จ านวนเที ย บเท่า จากการที่
(1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชาระหนีด้ งั กล่าวภายในกาหนดชาระหนีเ้ ดิมหรื อ
ภายในระยะเวลาที่เจ้ าหนีข้ ยายให้ หรื อ (2) หนีด้ งั กล่าวถูกเจ้ าหนี ้
เรี ยกให้ ชาระคืนก่อนกาหนดตามสิทธิของเจ้ าหนี ้ในสัญญาที่เกี่ยวข้ อง
10. การผิดนัดและ
ผลของการผิดนัด
(กรณีฟืน้ ฟูกิจการ)

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคาพิพากษาเสร็ จเด็ดขาด หรื อคาชี ้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ให้ ชาระเงิน (ไม่ว่าจะเป็ นเงินสกุลใด) ครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ รวมกัน
ณ ขณะใดขณะหนึง่ คานวณรวมกันแล้ วเป็ นจานวนเกินกว่า [] บาท
เว้ นแต่ผ้ อู อกหุ้นกู้สามารถพิสจู น์ให้ เป็ นที่พอใจแก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อ
ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น กู้ไ ด้ ว่า ตนจะสามารถช าระหนี ท้ ัง้ จ านวนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในคาพิพากษาหรื อคาชี ้ขาดนันโดยไม่
้
ก่อให้ เกิด
ผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรง

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีการชาระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษัท

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็ นผู้มีหนีส้ ินล้ นพ้ นตัวตามที่กฎหมายกาหนด หรื อ มี
การเริ่ มดาเนินการเพื่ อขอฟื ้นฟู กิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรื อเพื่อขอให้
ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และสถานการณ์
สรุปความแตกต่างข้ อกาหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้กบั ตัวอย่างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต. หน้ าที่ 25
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ข้ อกาหนดสิทธิตัวอย่ าง
เป็ นผู้มี ห นี ส้ ิ น ล้ น พ้ น ตัว หรื อ การด าเนิ น การดัง กล่ า วไม่ ไ ด้ รั บ การ
ปลดเปลื อ้ งภายใน [] วันนับ แต่วัน ที่ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ตกอยู่ใ นสถานะ
ดัง กล่ า ว หรื อ นับ แต่ วัน ที่ มี ก ารยื่ น ค าฟ้ องหรื อ ค าร้ องต่อ ศาลเพื่ อ
ดาเนินการเช่นนัน้ แล้ วแต่กรณี

ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท

(ช) เมื่อปรากฏว่ามีคาสัง่ ยึดหรื ออายัด ทรั พย์สินหรื อรายได้ ของผู้ออกหุ้นกู้
ไม่ว่าในปั จจุบนั หรื อในอนาคต และไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อมี
การดาเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตัง้ ผู้บงั คับหลักประกัน
ตามกฎหมาย ซึ่งคาสั่งหรื อการถูกดาเนินการทางกฎหมายนัน้ มีผล
บังคับเอากับกิจการ ทรั พย์สิน หรื อรายได้ ทงหมดหรื
ั้
อ บางส่วนของ
ผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างร้ ายแรง เว้ นแต่คดีที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ต้องคาสั่งยึดหรื ออายัดหรื อการ
ดาเนินการทางกฎหมายนัน้ อยู่ในระหว่างการโต้ แย้ งโดยสุจริ ต ซึ่งใน
กรณีดงั กล่าวให้ ถือว่ามิได้ เป็ นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่
คดีหรื อการดาเนินการทางกฎหมายนันยั
้ งไม่มีการตัดสินเป็ นที่สุด
(ซ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ ไม่ว่าจะ
เป็ นการชั่วคราวหรื อถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรง
หรื อ (2) มีคาสัง่ หรื อมติให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรื อ (3) ผู้ออกหุ้นกู้
ประกาศเป็ นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรื อ (4) ผู้อ อกหุ้นกู้เ ข้ าสู่
กระบวนการชาระบัญชี เว้ นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้ อนี ้เป็ น
ผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรื อ
การควบรวมบริ ษัท ซึง่ ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของการดาเนินการ
ดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ ารั บเอาหนี ้สินหรื อข้ อผูกพัน
ทังหมดของผู
้
้ ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้โดยชัดเจน และการเลิกกิจการ
สรุปความแตกต่างข้ อกาหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้กบั ตัวอย่างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต. หน้ าที่ 26
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เนื่อ งจากเหตุดังกล่าวนัน้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ ใช้ ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียว
พิจารณาข้ อมูล ซึง่ ปรากฏแก่ตน ณ ขณะนันแล้
้ วเห็นว่าน่าจะไม่ทาให้
โอกาสที่จะได้ รับชาระหนีต้ ามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้เสียไปหรื อด้ อ ยลง
กว่าเดิม

ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท

(ฌ) หนี ้ตามหุ้นกู้ หรื อการกระทาตามภาระหน้ าที่ที่เป็ นสาระสาคัญอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างของผู้ออกหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรื อที่มี
อยู่ภายใต้ ข้อกาหนดสิทธินี ้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระหน้ า ที่ทางการเงิน
ของตน หรื อผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรื อหยุดพักการชาระหนี ้ของตนเป็ นการ
ทัว่ ไปไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน และไม่วา่ เป็ นหนี ้ประเภทใด ๆ หรื อมี
การเริ่ มเจรจา หรื อเข้ าทาสัญญาใด ๆ กับเจ้ าหนี ้รายใดรายหนึ่ง หรื อ
หลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรั บโครงสร้ างหนี ้
อันมีลักษณะเป็ นการผ่อนผันการชาระหนีข้ องผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง
การเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาชาระหนี ้ หรื อมีการปรั บเปลี่ยน
อย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี ้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทังหมดของตน
้
(หรื อหนี ้ใน
บางส่วนซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชาระได้ เมื่อหนี ้นันถึ
้ งกาหนดชาระ)
หรื อ ผู้อ อกหุ้นกู้เสนอหรื อทาความตกลง หรื อ ทาขึน้ ซึ่งการโอนสิทธิ
โดยทัว่ ไป หรื อการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้ าหนี ้ที่เกี่ยวข้ อง
กับหนี ้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้
11. ผลของการผิดนัด

12.2 ในกรณี ที่ เกิ ด เหตุผิด นัดตามข้ อ 12.1 ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้อ าจใช้ ดุล พิ นิ จ 10.2 เมื่อเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึง่ และเหตุผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่ และหาก
ตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ ายเดียวดาเนินการเรี ยกร้ องให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ชาระหนี ้
(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรื อ
ตามหุ้นกู้ หรื อดาเนินการฟ้องร้ องเอากับผู้ออกหุ้นกู้ หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
(ข) ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ไ ด้ รั บ การร้ องขอเป็ นหนัง สื อ จากผู้ถื อ หุ้น กู้ที่ ถื อ หุ้น กู้ร วมกัน ไม่ น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 25
อาจจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 วันนับแต่ตนได้ ร้ ู ถึงเหตุผิดนัด
(ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ทาการไถ่ถอนทังหมด
้
หรื อ
สรุปความแตกต่างข้ อกาหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้กบั ตัวอย่างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต. หน้ าที่ 27
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ข้ อกาหนดสิทธิตัวอย่ าง
นัน้ เพื่อขอมติในการดาเนินการเรี ยกร้ องให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ชาระหนี ้ตามหุ้นกู้
หรื อ ดาเนินการฟ้องร้ องเอากับผู้ออกหุ้นกู้
หากเกิดความเสี ยหายขึน้ ผู้แ ทนผู้ถือ หุ้นกู้จะต้ อ งดาเนินการเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้ทงปวงด้
ั้
วยภายใน [90] วันนับแต่วนั ที่อาจใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องเช่นนันได้
้
ทังนี
้ ้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ชาระหนี ้ภายใน []
วันนับแต่วนั ที่ตนได้ ร้ ู ถงึ เหตุผิดนัด หรื อนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ
12.3 โดยไม่ขดั หรื อแย้ งกับความในข้ อ 12.2 เมื่อ

ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท
(ค) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 11. หรื อ
(ง) เกิดเหตุการณ์ตามข้ อ 10.1(ข)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเรี ยกให้ ห้ นุ กู้ทงหมดถึ
ั้
งกาหนดชาระโดยพลันเป็ นจานวนเท่ากับเงินต้ น รวมถึงดอกเบี ้ยที่
ค้ างชาระตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิโดยการส่งคาบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผู้ออกหุ้นกู้เพื่อให้
ทาการชาระเงินทังหมดดั
้
งกล่าวข้ างต้ นทันที โดยระบุเหตุผิด นัดที่เกิดขึ ้นนัน้ ด้ วย ทังนี
้ ้ ในเวลาใด ๆ หลังจาก
การที่จานวนเงินที่จะต้ องชาระตามหุ้นกู้ถูกเรี ยกให้ ถึงกาหนดชาระโดยพลันตามข้ อ 10.2 นี ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จะต้ องดาเนินการฟ้องร้ องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้เพื่อบังคับตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ โดยมิต้องส่งคาบอก
กล่าวใด ๆ อีก ทังนี
้ ้ ตามที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร

(ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้ อ 12.1 (ฉ) ข้ อ 12.1 (ซ) (2) (3) หรื อ (4) หรื อ 10.3 ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้ องโดยตรงต่อผู้ออกหุ้นกู้ ก็ต่อเมื่อหลังจากระยะเวลา 60 (หกสิบ) วันนับจาก
วันที่ผ้ ูแ ทนผู้ถือ หุ้นกู้ได้ มีห นัง สื อ แจ้ ง ไปยัง ผู้อ อกหุ้น กู้ต ามข้ อ 10.2 แล้ ว ยัง ไม่มี ก ารชาระหนี ท้ ี่ค้ า งชาระ
ข้ อ 12.1 (ฌ) หรื อ
ให้ แ ก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ และขณะที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ฟ้องคดีนนั ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยงั มิได้ ดาเนินการฟ้องร้ องผู้ออกหุ้นกู้ในหนี ้ที่
(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้ อ 12.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ ในข้ อ 12.3(ก)
ค้ างชาระ
ซึง่
(1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ ดลุ พินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 10.4 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และโดยไม่คานึงถึงข้ อกาหนดและเงื่อนไขอื่ นใดที่ระบุ
ไว้ ในข้ อกาหนดสิทธินี ้ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิฟ้องร้ องเพื่อให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ล้มละลายตามกฎหมายว่า ด้ วยล้ มละลาย
15 วันนับแต่ตนได้ ร้ ู ถึงเหตุผิดนัด เว้ นแต่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้
หรื อเพื่อให้ มีการชาระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษัท เฉพาะในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้ อ 10.1เท่านัน้ (ก)
ส่งหนังสือเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 12.3(ข)(3) ภายใน
15 วันนับแต่ตนได้ ร้ ู ถงึ เหตุผิดนัด หรื อ
(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ ไม่
ว่ารายเดียวหรื อหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรื อถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมด
้
หรื อ
(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้จะต้ องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าวภายใน 45 วันนับแต่
ตนได้ ร้ ู ถงึ เหตุผิดนัด
สรุปความแตกต่างข้ อกาหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้กบั ตัวอย่างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต. หน้ าที่ 28
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ข้ อกาหนดสิทธิตัวอย่ าง

ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องส่งหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ ชาระหนี ้เงินตาม
หุ้นกู้ทงหมดซึ
ั้
่งยังไม่ถึงกาหนดชาระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึน้ นัน้
ด้ วย ("หนังสือเรียกให้ ชาระหนีโ้ ดยพลัน") ภายใน 5 วันทาการ นับแต่ตนได้ ร้ ู
ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ ในข้ อ 12.3(ก) หรื อนับแต่วันสิ น้ สุดระยะเวลาพิจารณา
ตามข้ อ 12.3(ข)(1) หรื อนับแต่วนั ได้ รับหนังสือร้ องขอตามข้ อ 12.3(ข)(2) หรื อ
นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้ อ 12.3(ข)(3) แล้ วแต่กรณี
หากเหตุผิดนัดนันยั
้ งคงดารงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรี ยกให้ ชาระหนี ้โดย
พลันส่งถึงหรื อถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ ว ให้ ถือว่าหนี ้เงินตามหุ้นกู้ทงหมดซึ
ั้
ง่ ยัง
ไม่ถึงกาหนดชาระเป็ นอันถึงกาหนดชาระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องชาระ
เงินต้ นคงค้ างทัง้ หมดภายใต้ ห้ ุน กู้ พร้ อมด้ วยดอกเบี ย้ ตามข้ อ ก าหนดสิทธิ ที่
คานวณจนถึงขณะนันให้
้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ภายในกาหนดเวลาที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ มี
หนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ ทาการชาระดังกล่าว ทังนี
้ ้ การที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ผิด
นั ด ไม่ ช าระเงิ น ไม่ ว่ า จ านวนใด ๆ ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นกู้ รายใด หากไม่ ป รากฏ
ข้ อ เท็จจริ งโดยชัดแจ้ งหรื อ มี การพิสูจน์ ให้ เห็นชัดแจ้ งเป็ นประการอื่ นให้ ถือ ไว้
ก่อนว่าได้ มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนันเกิ
้ ดขึ ้นกับหุ้นกู้ทงหมด
ั้
12.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ มีหนังสือบอกกล่าวเรี ยกให้ ชาระหนีต้ ามข้ อ 12.2
หรื อ ส่ง หนังสื อ เรี ยกให้ ชาระหนี โ้ ดยพลันไปยังผู้อ อกหุ้นกู้ต ามข้ อ 12.3
แล้ ว
(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องดาเนินการให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ชาระหนี ้ที่ค้างชาระ
อยู่ตามหุ้นกู้ทงหมดโดยเร็
ั้
วที่สดุ เท่าที่จะสามารถกระทาได้ ซึง่ รวมถึง
การฟ้องร้ องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทาได้
โดยถูกต้ องตามกฎหมาย
(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมี สิทธิ ฟ้องร้ องบังคับชาระหนี ต้ ามหุ้นกู้ที่ค้าง
สรุปความแตกต่างข้ อกาหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้กบั ตัวอย่างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต. หน้ าที่ 29
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12. การประชุม
ผู้ถือหุ้นกู้

ข้ อกาหนดสิทธิตัวอย่ าง
ชาระแก่ ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ ด้วยตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ ด้วย
ตนเองก็ต่อเมื่อสิน้ สุดระยะเวลาที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ มีหนังสือแจ้ งไป
ยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้ อ 12.3 แล้ ว ยังไม่มีการชาระหนีท้ ี่ค้างชาระแก่
ตน และขณะที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นกู้ ฟ้ องคดี นั น้ ผู้ แทนผู้ ถื อ หุ้ นกู้ ยั ง มิ ไ ด้
ดาเนินการฟ้องร้ องผู้ออกหุ้นกู้ให้ ชาระหนี ้ที่ค้างชาระ
13. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท

11. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

13.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ ไม่ว่าในเวลา 11.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ อง
ใด ๆ แต่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ ว ซึ่งจะต้ อง
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ วซึง่ ต้ องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ไม่วา่ รายเดียวหรื อหลายราย
ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรื อถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่า
ที่ถือหุ้นกู้หรื อถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ ไถ่ถอนทังหมดมี
้
คาขอเป็ น
ร้ อยละ 25 ของหุ้ นกู้ ที่ ยัง มิ ไ ด้ ไถ่ ถ อนทัง้ หมดมี ค าขอเป็ นหนัง สื อ ให้
หนังสือให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรื อนับแต่วนั ที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการเกิดกรณีใดกรณี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรื อนับแต่วนั ที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง
หนึง่ ดังต่อไปนี ้
ดังต่อไปนี ้
(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณี ใดกรณี หนึ่งตามที่ กาหนดไว้ ในข้ อ 10.1 เว้ นแต่เป็ นกรณี ที่มีการผ่อนผันหรื อ
(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 12.1 และ
ยกเว้ นให้ แล้ วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 12.2(ข)(3) และในขณะนัน้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ มีการส่ง
ในขณะนันผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ยงั มิได้ ส่งหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ ทา
หนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ ให้ ทาการชาระหนี ้ที่ค้างชาระตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 10.2 วรรคสอง
การชาระหนี ้หุ้นกู้ค้างชาระตามข้ อ 12.3 วรรคสาม
(ข) หากมีการเสนอขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิในสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 14.1
(ข) หากมีการเสนอขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิในสาระสาคัญ
ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 16.1

(ค) หากมีกรณีที่จะต้ องแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม เว้ นแต่เป็ นกรณีที่มีการ
ออกหนังสือเพื่อขออนุมตั เิ ปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 13.3(ข) หรื อ

(ค) หากมีกรณีที่จะต้ องแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
รายเดิม เว้ นแต่เป็ นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมตั เิ ปลี่ยนตัวผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ตาม ข้ อ 15.3 (ข)

(ง) หากมีเหตุการณ์สาคัญซึง่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรื อถือหุ้นกู้
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมด
้
(โดยหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
เห็ นว่ าอาจกระทบต่ อส่ วนได้ เสี ยของผู้ ถื อหุ้นกู้หรื อความสามารถของผู้อ อกหุ้นกู้ในการปฏิ บัติตาม
ข้ อกาหนดสิทธิ

(ง) หากมี เหตุการณ์ สาคัญ ซึ่งผู้แ ทนผู้ถือ หุ้นกู้หรื อ ผู้ถือ หุ้นกู้ที่ถือ หุ้นกู้
หรื อถื อหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่า 25 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ ไถ่ถอนทังหมด
้
(โดยหนังสื อถึงผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้) เห็นว่าอาจกระทบต่อ ส่วนได้ เสี ย

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้มิได้ เริ่ มดาเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาอันสมควร ผู้ถือหุ้นกู้

สรุปความแตกต่างข้ อกาหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้กบั ตัวอย่างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต. หน้ าที่ 30
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ข้ อกาหนดสิทธิตัวอย่ าง
ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท
ของผู้ถือหุ้นกู้ หรื อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบตั ิตาม
มีสิทธิดาเนินการเรี ยกและจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เองได้
ข้ อกาหนดสิทธิ
11.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรี ยกประชุม และดาเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้ บงั คับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้
13.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรี ยกประชุมและดาเนินการประชุม
ทุกรายไม่ว่าจะได้ เข้ าร่ วมประชุมหรื อไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นนั ้ จะเป็ นไปตามเอกสาร
โดยชอบมี ผ ลใช้ บัง คับ และผูก พัน ผู้ถื อ หุ้น กู้ทุก รายไม่ ว่า จะได้ เ ข้ า ร่ ว ม
หมายเลข 2 แนบท้ ายข้ อกาหนดสิทธิ
ประชุมหรื อไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นนจะเป็
ั้
นไป 11.3 ยกเว้ นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อ เกิดเหตุผิดนัดตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 10.1 ผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ วิธีการลงมติ
ตามเอกสารหมายเลข [] แนบท้ ายข้ อกาหนดสิทธิ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยมติในลักษณะดังกล่าวจะต้ องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกู้มี
13.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการจัดการ
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทงที
ั ้ ่เรี ยกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้ และที่เรี ยกประชุมโดย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มติ และลงลายมือชื่อในมติดงั กล่าวและส่งมอบให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นผู้เก็บรักษาไว้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดโดย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องเก็บรักษามติซงึ่ ลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าว โดยถือเป็ นรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ คะแนนเสียงที่จะต้ องได้ รับเพื่อการอนุมตั ิในแต่ละเรื่ องนันให้
้ เป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 6. ของเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ ายข้ อกาหนดสิทธินี ้เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็ นการนับคะแนนเสียงจากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นกู้ทกุ ราย
11.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อกาหนดนี ้ ไม่ว่าจะ
เรี ยกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ หรื อที่เป็ นการลงมติเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามข้ อ 11.3

13. การแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อกาหนดสิทธิ

16. การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิ

14. การติดต่อและ
การบอกกล่าว

18. การติดต่ อและการบอกกล่ าว

14. การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ

16.1 การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้ 14.1 การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ (นอกจากกรณีตามข้ อ 3.5(ข) ข้ อ 12.2 (ข)(1) และ ข้ อ 12.2(ข)(2))
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้ นตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 14.2(ข)
ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
16. การติดต่ อและการบอกกล่ าว

18.1 เว้ นแต่ในกรณี ที่ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คาบอกกล่าวอาจจัดส่ง 16.1 เว้ น แต่ใ นกรณี ที่ ร ะบุไ ว้ เ ป็ นอย่ า งอื่ น โดยเฉพาะ ค าบอกกล่ า วอาจจัด ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย น หรื อ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อทางโทรสารก็ได้ ทังนี
้ ้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) หรื อทางโทรสารก็ได้ ทังนี
้ ้ การติดต่อสื่อสาร
ระหว่า งบุค คลหนึ่งไปยังอี ก บุค คลหนึ่งภายใต้ ข้ อ ก าหนดสิท ธิ จะมี ผ ล
ใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึง่ ไปยังอีกบุคคลหนึง่ ภายใต้ ข้อกาหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ
ต่อเมื่อ
(ก) หากเป็ นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้ รับในรู ปแบบที่อ่านหรื อเข้ าใจได้
(ก) หากเป็ นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้ รับในรู ปแบบที่อ่านหรื อเข้ าใจได้
(ข) หากเป็ นการส่ง โดยไปรษณี ย์ล งทะเบี ยนหรื อ ไปรษณี ย์อ ากาศ (Air Mail) (กรณี ส่ง ถึง ผู้ถือ หุ้น กู้
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หัวข้ อ

ข้ อกาหนดสิทธิตัวอย่ าง
(ข) หากเป็ นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ ถือว่าได้ ส่งถึงผู้รับในวันส่ง
18.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ให้ เป็ นไปดังต่อไปนี ้
(ก) คาบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ ส่งโดยชอบ หากได้ ส่งไป
ยั ง ที่ ตั ง้ ส านั ก งานใหญ่ ของผู้ แทนผู้ ถื อหุ้ นกู้ ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใน
ข้ อ 15.1
(ข) คาบอกกล่าวหรื อเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้จะถือว่าได้ ส่งโดยชอบ
หากได้ ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ดงั ต่อไปนี ้ หรื อตามที่ผ้ ูออกหุ้นกู้
จะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงไว้ เป็ นหนังสือให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
[ระบุที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้]

ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ของบริษัท
ในต่างประเทศ) ให้ ถือว่าได้ ส่งถึงผู้รับในวันส่ง
16.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ให้ เป็ นไปดังต่อไปนี ้
(ก) คาบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ยกเว้ นการส่งเอกสารหรื อข้ อมูลตามข้ อ 6.2(ช)) จะถือว่าได้ ส่งโดยชอบ
หากได้ ส่งไปยังที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 13.1
(ข) คาบอกกล่าวหรื อเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้จะถือว่าได้ ส่งโดยชอบ หากได้ ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้
ดังต่อไปนี ้ หรื อตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงไว้ เป็ นหนังสือให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
อาคาร ดร. เกฮาร์ ด ลิงค์
เลขที่ 5 ถนนกรุ งเทพกรี ฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรสาร [0-2379-4258]
บุคคลติดต่อ
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