แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้ (รายครัง้ ) (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และ ร่ างหนังสือชีช้ วน

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
เสนอขาย
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2563" ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")
มีอายุห้ นุ กู้ 2 ปี และมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 2.81 ต่อปี ชาระดอกเบี ้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุห้ นุ กู้ จานวนไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท
"หุ้นกู้ของบริ ษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2564" ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")
มีอายุห้ นุ กู้ 3 ปี และมีอตั ราดอกเบี ้ยคงทีร่ ้ อยละ 3.12 ต่อปี ชาระดอกเบี ้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุห้ นุ กู้ จานวนไม่เกิน 2,700,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 2,700,000,000 บาท
"หุ้นกู้ของบริ ษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2566" ("หุ้นกู้ชุดที่ 3")
มีอายุห้ นุ กู้ 5 ปี และมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.49 ต่อปี ชาระดอกเบี ้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุห้ นุ กู้ จานวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000 บาท
และ
"หุ้นกู้ของบริ ษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2571" ("หุ้นกู้ชุดที่ 4")
มีอายุห้ นุ กู้ 10 ปี และมีอตั ราดอกเบี ้ยคงทีร่ ้ อยละ 4.36 ต่อปี ชาระดอกเบี ้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุห้ นุ กู้ จานวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 5,000,000,000 บาท
(รวมเรียกหุ้นกู้ชดุ ที่ 1 หุ้นกู้ชดุ ที่ 2 หุ้นกู้ชดุ ที่ 3 และหุ้นกู้ชดุ ที่ 4 ว่า "หุ้นกู้")
หุ้นกู้มีมลู ค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
หุ้นกู้มีจานวนที่เสนอขายรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 9,700,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 9,700,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A-" แนวโน้ ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบตลอดอายุห้ นุ กู้
เสนอขายแก่ ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการจองซือ้ หุ้นกู้
วันที่ 17 – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันที่ย่ นื แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ ละร่ างหนังสือชีช้ วน : วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ ละร่ างหนังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้ : วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

คาเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี ้และเงื่อนไขของตราสารหนี ้ รวมทัง้ ความเหมาะสมในการลงทุน และ
ความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้ 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 างหนังสือชี 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 องค่าเสียหายจากบริ 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
เอกสารฉบับนี ้ไม่ใช่หนังสือชี ้ชวนสาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ แต่จดั ทาขึ ้นเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ ยวกับหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษา
ข้ อมูลก่ อนการตัดสินใจลงทุน โดยข้ อมูลที่ ปรากฏในเอกสารฉบับนี ไ้ ม่ แตกต่างไปจากข้ อมูลที่ ปรากฏในร่ างหนังสือชี ช้ วนที่ได้ ยื่นต่อสานัก งานคณะกรรมการก ากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ซงึ่ ยังไม่มีผลใช้ บงั คับตามกฎหมาย ดังนัน้ ข้ อมูลในเอกสารฉบับนี ้จึงอาจมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงได้ อีก
ทังนี
้ ้ การเสนอขายหลักทรั พย์ จะกระทาได้ ก็ต่อเมื่ อแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และร่ างหนังสือชี ้ชวนที่ได้ ยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้ บงั คับแล้ ว และจะกระทาโดยการส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนให้ แก่ผ้ ลู งทุน
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 : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที่ 1

สรุ ปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (Factsheet)

ส่ วนที่ 2

ผู้ออกตราสารหนี ้

หน้ าที่ 1

ส่ วนที่ 2.1 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 2.2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หน้ าที่ 1

8. โครงสร้ างการจัดการ

หน้ าที่ 1

ส่ วนที่ 2.3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
9. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

หน้ าที่ 1

10. คาอธิบายฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน

หน้ าที่ 1

ส่ วนที่ 3

ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

หน้ าที่ 1

ส่ วนที่ 4

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล

หน้ าที่ 1

เอกสารแนบ 1

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

เอกสารแนบ 2

(ร่าง) สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้

เอกสารแนบ 3

งบการเงิน

เอกสารแนบ 4

รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที่ 17 ตุลำคม พ.ศ. 2561 (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)
"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2563" ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")
"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2564" ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")
"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2566" ("หุ้นกู้ชุดที่ 3")
และ
"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2571" ("หุ้นกู้ชุดที่ 4")
(รวมเรี ยกหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 และหุ้นกู้ชุดที่ 4 ว่ า "หุ้นกู้")
ออกโดยบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ข้ อมูลที่สาคัญของตราสาร
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
การจัดอันดับความ
 ไม่มี  ผู้ค ้ำประกัน/ผู้รับอำวัล
น่ าเชื่อถือ
 ตรำสำร  ผู้ออกตรำสำร
หุ้ นกู้ ได้ รั บกำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถื อ
"A-" แนวโน้ มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริ ษัท
ทริ สเรทติง้ จำกัด เมื่อวันที่ 21 กันยำยน
พ.ศ. 2561 ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีกำร
จัด อัน ดับ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ของหุ้ นกู้ จำก
สถำบั น จั ด อั น ดั บ ควำมน่ ำเชื่ อถื อที่
สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบตลอด
อำยุของหุ้นกู้
มูลค่ าการเสนอขาย
(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่เกิน 500,000,000
(ห้ ำร้ อยล้ ำน) บำท
(2) หุ้นกู้ชดุ ที่ 2 ไม่เกิน 2,700,000,000
(สองพันเจ็ดร้ อยล้ ำน) บำท
(3) หุ้นกู้ชดุ ที่ 3 ไม่เกิน 1,500,000,000
(หนึง่ พันห้ ำร้ อยล้ ำน) บำท
(4) หุ้นกู้ชดุ ที่ 4 ไม่เกิน 5,000,000,000
(ห้ ำพันล้ ำน) บำท
มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วย 1,000 (หนึง่ พัน) บำท
มูลค่ าการเสนอขาย
ไม่เกิน 9,700,000,000 (เก้ ำพันเจ็ดร้ อยล้ ำน)
รวมทัง้ สิน้
บำท
วันออกหุ้นกู้
วันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2561
อายุตราสาร
(1) หุ้นกู้ชดุ ที่ 1 อำยุ 2 (สอง) ปี
(2) หุ้นกู้ชดุ ที่ 2 อำยุ 3 (สำม) ปี
(3) หุ้นกู้ชดุ ที่ 3 อำยุ 5 (ห้ ำ) ปี
(4) หุ้นกู้ชดุ ที่ 4 อำยุ 10 (สิบ) ปี
ประเภทตราสาร

สกุลเงิน

สกุลเงินบำท

ประเภทการเสนอขาย






PO
PP (II)
PP (HNW)
PP (II&HNW)

จานวนหน่ วยที่เสนอขาย (1) หุ้นกู้ชดุ ที่ 1 ไม่เกิน 500,000 (ห้ ำแสน)
หน่วย
(2) หุ้นกู้ชดุ ที่ 2 ไม่เกิน 2,700,000 (สองล้ ำน
เจ็ดแสน) หน่วย
(3) หุ้นกู้ชดุ ที่ 3 ไม่เกิน 1,500,000 (หนึง่ ล้ ำน
ห้ ำแสน) หน่วย
(4) หุ้นกู้ชดุ ที่ 4 ไม่เกิน 5,000,000 (ห้ ำล้ ำน)
หน่วย
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย 1,000 (หนึง่ พัน) บำท
จานวนหน่ วยที่เสนอขาย ไม่เกิน 9,700,000 (เก้ ำล้ ำนเจ็ดแสน) หน่วย
รวมทัง้ สิน้
ระยะเวลาการเสนอขาย วันที่ 17- 18 ตุลำคม พ.ศ. 2561
วันครบกาหนด
(1) หุ้นกู้ชดุ ที่ 1 วันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2563
ไถ่ ถอนหุ้นกู้
(2) หุ้นกู้ชดุ ที่ 2 วันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2564
(3) หุ้นกู้ชดุ ที่ 3 วันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2566
(4) หุ้นกู้ชดุ ที่ 4 วันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2571

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Fact Sheet) หน้ ำที่ 1

สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)

อัตราดอกเบีย้

งวดการจ่ ายดอกเบีย้

ข้ อมูล ณ วันที่ 17 ตุลำคม พ.ศ. 2561 (เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่ำงอื่น)

 คงที่
การไถ่ ถอนก่ อนกาหนด ไม่มี
(1) หุ้นกู้ชดุ ที่ 1 อัตรำดอกเบี ้ยคงที่
ร้ อยละ 2.81 (สองจุดแปดหนึง่ )
ต่อปี
(2) หุ้นกู้ชดุ ที่ 2 อัตรำดอกเบี ้ยคงที่
ร้ อยละ 3.12 (สำมจุดหนึง่ สอง)
ต่อปี
(3) หุ้นกู้ชดุ ที่ 3 อัตรำดอกเบี ้ยคงที่
ร้ อยละ 3.49 (สำมจุดสี่เก้ ำ) ต่อปี
(4) หุ้นกู้ชดุ ที่ 4 อัตรำดอกเบี ้ยคงที่
ร้ อยละ 4.36 (สี่จดุ สำมหก) ต่อปี
 ลอยตัว
 ผสม
ในกำรค ำนวณดอกเบี ย้ สำหรั บหุ้นกู้ ให้ ใช้
เกณฑ์ 1 (หนึง่ ) ปี มี 365 (สำมร้ อยหกสิบห้ ำ)
วัน (กำรหั กภำษี ณ ที่ จ่ ำยจะเป็ นไปตำม
กฎหมำยกำหนด) และจะคำนวณดอกเบี ย้
โดยคิ ดจำกจ ำนวนเงิ นต้ นคงค้ ำงในหุ้ น กู้
ทังนี
้ ้ กำรคำนวณดอกเบี ้ยในแต่ละงวดจะเริ่ ม
คำนวณตังแต่
้ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรื อ
วันก ำหนดช ำระดอกเบี ย้ ของงวดดอกเบี ย้
ก่อนหน้ ำนี ้ (แล้ วแต่กรณี ) จนถึง (แต่ไม่นับ
รวม) วันก ำหนดช ำระดอกเบี ย้ ในงวด
ดอกเบี ้ยนัน้ หรื อวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
(แล้ วแต่ ก รณี ) ทั ง้ นี ้ โดยพิ จ ำรณำจำก
วันกำหนดชำระดอกเบี ้ยและวันครบกำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี)
ในกรณี ที่ ผลกำรค ำนวณดอกเบี ย้ หุ้ นกู้ต่ อ
หน่วยที่ได้ มีจำนวนทศนิยมมำกกว่ำ 6 (หก)
ตำแหน่ง ก็ให้ ปัดเศษทศนิยมให้ เหลือเพียง 6
(หก) ตำแหน่ง โดยให้ ปัดเศษทศนิยมตำแหน่ง
ที่ 6 (หก) ขึ ้น ถ้ ำทศนิยมตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด)
มีค่ำมำกกว่ำหรื อเท่ำกับ 5 (ห้ ำ) นอกนัน้ ให้
ปั ดลง ส่ วนในกรณี ที่ ดอกเบี ย้ ที่ ค ำนวณได้
มี ทศนิ ยมไม่ ร้ ู จบให้ ก ำหนดทศนิ ยมเพี ยง
6 (หก) ตำแหน่ ง และทำกำรปั ดทศนิ ยม
ตำแหน่งที่ 6 (หก) ตำมหลักกำรข้ ำงต้ น
ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะช ำระดอกเบี ย้ หุ้ นกู้ ทุ ก ๆ วันจ่ ายดอกเบีย้ งวดแรก วันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2562
6 (หก) เดือน ในวันที่ 19 เมษำยน และวันที่
19 ตุลำคม ของแต่ละปี ตลอดอำยุห้ นุ กู้
ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Fact Sheet) หน้ ำที่ 2

สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที่ 17 ตุลำคม พ.ศ. 2561 (เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่ำงอื่น)

ไม่มี

ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรสแตนดำร์ ดชำร์ เตอร์ ด (ไทย)
จำกัด (มหำชน) และ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนำคำรกรุ งศรี อยุธ ยำ จ ำกัด (มหำชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
หรื อผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทำหน้ ำที่
หรื อผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทำหน้ ำที่
เป็ นนำยทะเบียนหุ้นกู้แทน
เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
ข้ อจากัดการโอน
เนื่ องจำกผู้ออกหุ้น กู้ได้ รับ อนุญำตให้ เสนอขำยหุ้นกู้ที่ออกใหม่แ ก่ผ้ ูลงทุนสถำบัน และ/หรื อ ผู้ล งทุนรำยใหญ่
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่ อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอขำยตรำสำรหนี ้
ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2561 ดังนันผู
้ ้ ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ นำยทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนกำรโอน
หุ้นกู้ไม่ว่ำทอดใด ๆ ให้ แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ูลงทุนดังกล่ำว เว้ นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก ทังนี
้ ้ ตำมรำยละเอียด
ที่ระบุไว้ ในข้ อ 4.3 ของร่ ำงข้ อกำหนดสิทธิตำมที่ระบุไว้ ในเอกสำรแนบ 1 ร่ ำงข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของ
ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
ข้ อกาหนดในการดารง ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องดำรงอัตรำส่วน "หนี ส้ ิ นสุทธิ " (Net Debt) ต่อ "ส่วนของผู้ถื อหุ้น" (Shareholders' Equity)
อัตราส่ วนทางการเงิน ในอัตรำส่วน ไม่เกิน 3:1 (สำมต่อหนึง่ เท่ำ) ณ "วันคำนวณ" (Calculation Date) ใด ๆ
ทังนี
้ ้ โปรดพิจำรณำคำจำกัดควำมของ "หนี ้สินสุทธิ" (Net Debt) "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Shareholders' Equity) และ
"วันคำนวณ" (Calculation Date) รวมถึงรำยละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ "สรุ ปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนตำม
งบกำรเงินรวมย้ อนหลัง 2 ปี และตังแต่
้ ไตรมำส 1 ถึงไตรมำสล่ำสุดหรื อเท่ำที่มีผลกำรดำเนินงำนจริ ง" ของสรุ ปข้ อมูล
สำคัญของตรำสำรหนี ้ และข้ อ 6.2 ของร่ ำงข้ อกำหนดสิทธิตำมที่ระบุไว้ ในเอกสำรแนบ 1 ร่ ำงข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิ
และหน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
การคา้ ประกัน/
หลักประกัน

ผู้จัดการการ
จัดจาหน่ ายหุ้นกู้

ลาดับการได้ รับชาระหนีจ้ ากผู้ออกตราสารกรณีผ้ ูออกตราสารล้ มละลายหรื อเลิกกิจการ

ความเสี่ยงของตราสาร
อายุตราสาร
ยำว

สัน้

10 ปี
5 ปี
3 ปี
2 ปี

ควำมเสี่ยงต่ำ

ควำมเสี่ยงสูง
S4
S3
S2
S1

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

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Fact Sheet) หน้ ำที่ 3

S1 หมำยถึง หุ้นกู้ชดุ ที่ 1
S2 หมำยถึง หุ้นกู้ชดุ ที่ 2
S3 หมำยถึง หุ้นกู้ชดุ ที่ 3
S4 หมำยถึง หุ้นกู้ชดุ ที่ 4
อันดับความน่ าเชื่อถือ

สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที่ 17 ตุลำคม พ.ศ. 2561 (เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่ำงอื่น)

คาเตือนที่สาคัญ
- ตลำดตรำสำรหนี ้ในประเทศไทยมีสภำพคล่องต่ำ กำรขำยตรำสำรก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนันอำจได้
้
รับมูลค่ำขำยตรำสำรลดลง
หรื อเพิ่มขึ ้นได้ โดยขึน้ อยู่กบั สภำวะและควำมต้ องกำรของตลำดในขณะนัน้ นอกจำกนี ้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สำมำรถขำยหรื อโอนหุ้นกู้ ให้ แก่
บุคคลใด ๆ โดยทัว่ ไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ ขำยหรื อโอนหุ้นกู้ได้ เฉพำะภำยในกลุม่ ผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรำยใหญ่
- กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้เป็ นเพียงข้ อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนเท่ำนัน้ มิใช่สิ่งชี ้นำกำรซื ้อขำยตรำสำรหนี ้ที่เสนอขำย และ
ไม่ได้ เป็ นกำรรั บประกันควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับลักษณะของหุ้นกู้ รวมถึง
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้ก่อนตัดสินใจลงทุน
- กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในครัง้ นี ้มีกำรเสนอขำยหุ้นกู้จำนวน 4 (สี่) ชุด ซึง่ หุ้นกู้แต่ละชุดมีอำยุของหุ้นกู้และระดับควำมเสี่ยงของหุ้นกู้
ที่แตกต่ำงกัน โดยหุ้นกู้ที่มีอำยุมำกกว่ำจะมีระดับควำมเสี่ยงที่สงู กว่ำ
ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สาคัญของตราสาร
หุ้นกู้ไม่มีลกั ษณะพิเศษและไม่มีควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ในลักษณะพิเศษใด ๆ กล่ำวคือ มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี ้ยหุ้ นกู้ในอัตรำคงที่อย่ำงชัดเจน
และแน่นอน และผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระคืนเงินต้ นเต็มจำนวนไม่วำ่ ในกรณีใด ๆ โดยไม่มีข้อกำหนดในกำรแปลงสภำพหุ้นกู้เป็ นหุ้นหรื อทรัพย์สิ นอื่นใด
และไม่มีเหตุกำรณ์หรื อเงื่อนไขใดที่อนุญำตให้ มีกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด นอกจำกนัน้ สิทธิหรื อลำดับในกำรรับชำระหนี ้ของผู้ถือหุ้นกู้
ยังเท่ำเทียมกับลำดับในกำรรั บชำระหนีข้ องเจ้ ำหนีส้ ำมัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ของผู้ออกหุ้นกู้ (เว้ นแต่บรรดำหนี ้ที่มีก ฎหมำย
คุ้มครองให้ ได้ รับชำระหนี ้ก่อน) ทังนี
้ ้ ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้ของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล
กำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้และร่ ำงหนังสือชี ้ชวน
ความเหมือนและความต่ างในสาระสาคัญระหว่ างข้ อกาหนดสิทธิสาหรั บหุ้นกู้และตัวอย่ างข้ อกาหนดสิทธิของสานักงาน ก.ล.ต.
ข้ อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้และตัวอย่ำงข้ อกำหนดสิทธิของสำนักงำน ก.ล.ต. มีควำมแตกต่ำงในสำระสำคัญในหัวข้ อดังต่อไปนี ้
- ข้ อ 6 หน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้ มีเพิ่มเติมนอกจำกที่กำหนดในตัวอย่ำงข้ อกำหนดสิทธิของสำนักงำน ก.ล.ต. เช่นมีกำรกำหนดให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้
ดำรงอัตรำส่วน "หนี ้สินสุทธิ" (Net Debt) ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Shareholders' Equity) และมีกำรกำหนดข้ อจำกัดในกำรจ่ำยเงินปั นผล
ทังนี
้ ้ ตำมรำยละเอียด ข้ อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิ
- ข้ อ 7 ดอกเบี ้ย มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรคำนวณดอกเบี ้ยและกำรเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี ้ยเพิ่มเติมจำกที่กำหนดในตัวอย่ำง
ข้ อกำหนดสิทธิของสำนักงำน ก.ล.ต.
- ข้ อ 10 กำรผิดนัดและผลของกำรผิดนัด มีเพิ่มเติมนอกจำกที่กำหนดในตัวอย่ำงข้ อกำหนดสิทธิของสำนักงำน ก.ล.ต. เช่น ในกรณีกำร
ผิดนัดเนื่องจำกผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินไม่ว่ำเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยหรื อจำนวนเงินอื่นใดภำยใต้ ห้ นุ กู้นนั ้ มีกำรกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมจำกที่
กำหนดในตัวอย่ำงข้ อกำหนดสิทธิวำ่ กรณีดงั กล่ำวจะไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัด หำกกำรไม่ชำระเงินดังกล่ำวมีสำเหตุจำกควำมล่ำช้ ำ และ/หรื อ
ควำมผิดพลำดในระบบกำรโอนเงินซึง่ อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีเงินเพียงพอที่จะชำระเงินดังกล่ำวเมื่อถึ ง
กำหนดชำระ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ ชำระเงินดังกล่ำวแล้ วภำยใน 3 (สำม) วันทำกำรนับจำกวันครบกำหนดชำระหนี ้นัน้ ๆ
ทังนี
้ ้ โปรดพิจำรณำร่ ำงข้ อกำหนดสิทธิตำมที่ระบุไว้ ในเอกสำรแนบ 1 ร่ ำงข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
ความเสี่ยงทั่วไป
1.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้
รำยละเอียดปรำกฏตำมส่วนที่ 2.1 กำรประกอบธุรกิจ ข้ อ 3 ปั จจัยควำมเสี่ยง ของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้และ
ร่ ำงหนังสือชี ้ชวน
1.2
ความเสี่ยงของตราสาร
ควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต (Credit Risk) ผู้ถือหุ้นกู้มีควำมเสี่ยงที่ อำจจะไม่ได้ รับชำระดอกเบี ย้ หรื อเงิ นต้ น ในกรณี ที่ธุรกิ จและผลกำร
ดำเนินงำนของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็ นไปตำมที่คำดหมำย หรื อทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อกำรชำระหนี ้ ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุน
ควรพิจำรณำฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องผู้ออกหุ้นกู้จ ำกข้ อมูลที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ ำน
เครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสำมำรถดูกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ ที่จดั ทำโดยสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือประกอบกำรตัดสินใจลงทุนได้
ถ้ ำกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่ำควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตของหุ้นกู้หรื อผู้ออกหุ้นกู้สงู ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนได้ รับควรจะสูงด้ วย
เพื่อชดเชยควำมเสี่ยงที่สงู ของหุ้นกู้ดงั กล่ำว ผู้ลงทุนควรติดตำมข้ อมูลข่ำวสำรของบริ ษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงกำรปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงกำรจัดอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือ ได้ จำกเว็บไซต์สำนักงำน ก.ล.ต. สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ หรื อสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย
ควำมเสี่ยงด้ ำนรำคำ (Price Risk) รำคำตลำดของหุ้นกู้นนั ้ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลำยประกำร ยกตัวอย่ำงเช่น ระดับ
อัตรำดอกเบี ้ยในตลำดกำรเงิน นโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย สภำวะเศรษฐกิจโดยรวมอัตรำเงินเฟ้อ อำยุของหุ้นกู้ หรื ออุปสงค์ส่วนเกินหรื อ
ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Fact Sheet) หน้ ำที่ 4
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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 ้ นอกจำกนี ้ ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยหุ้นกู้ในตลำดรอง
ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ เนื่องจำกผู้ออกหุ้นกู้ได้ จดข้ อจำกัดกำรโอนไว้ กับสำนักงำน ก.ล.ต. ให้ จำกัดกำรโอนหุ้นกู้เฉพำะภำยในกลุ่ม
ผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรำยใหญ่ ตำมควำมหมำยในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ว่ำด้ วยกำรกำหนด
บทนิยำมในประกำศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี ้ทุกประเภท เว้ นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
ข้ อมูลผู้ออกตราสาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้ ำนกำรผลิตและขำยไฟฟ้ำ และไอน ้ำ ทัง้
ในประเทศและต่ำงประเทศ
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
ผู้ออกหุ้นกู้มีวตั ถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้ รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นกู้ในครัง้ นี เ้ พื่อใช้ ชำระคืนหนี ้เดิมของบริ ษัท และ/หรื อ ใช้ สำหรับกำร
ลงทุนของบริ ษัท และ/หรื อ ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัท
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. 2559 ปี พ.ศ. 2560 สาหรั บงวดหกเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สินทรัพย์รวม
76,045.55
89,240.84
89,613.09
หนี ้สินรวม
64,512.48
63,497.06
63,709.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น
11,534.07
25,743.78
25,903.53
รำยได้ รวม
27,746.87
31,482.18
16,960.96
ค่ำใช้ จ่ำยรวม
23,160.45
26,005.52
14,089.97
กำไรสุทธิ
2,315.87
3,593.85
1,519.31
อัตรำส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ กำไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ำยภำษี เงินได้
6.2
4.0
8.2
ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย (net debt to EBITDA ratio) (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ย
2.5
2.6
2.6
1
(interest coverage ratio : ICR) (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพัน
0.3
0.3
0.2
2
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่ำ)
อัตรำหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
5.6
2.5
2.5
(debt to equity : D/E ratio) (เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (current ratio) (เท่ำ)
2.3
2.7
2.4
อัตรำส่วนตัว๋ เงินจ่ำยต่อหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ย
0.0
N/A
N/A
(BE size to interest bearing debt ratio) (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ยที่ครบกำหนด
0.0
0.1
0.0
ภำยใน 1 ปี ต่อหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ยทังหมด
้
(เท่ำ)
อัตรำส่วนเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินต่อหนี ้สินรวม (เท่ำ)
0.8
0.6
0.5
3
อัตรำส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)
4.1
1.4
1.4
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หมำยเหตุ :
(1) อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ย คำนวณจำก กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน + ดอกเบี ้ยจ่ำยจำกกำรดำเนินงำน + ภำษี / ดอกเบี ้ยจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนและลงทุน
(2) อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพัน คำนวณจำก กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน / (กำรจ่ำยชำระหนี ้สิน +ร่ำยจ่ำยลงทุน + ซื ้อสินทรัพย์ + เงินปั นผลจ่ำย)
(3) อัตรำส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น เป็ นกำรคำนวณตำมนิยำมตำมข้ อกำหนดสิ ทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงสัดส่วนอัตรำส่วน หนีส้ ินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในอัตรำส่วน
ในอัตรำส่วนไม่เกิน 6:1 ณ วันคำนวณใดๆ สำหรับหุ้นกู้ของบริ ษัท บี.กริ ม เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1/2559 และในอัตรำส่วนไม่เกิน 3:1 (สำมต่อหนึ่งเท่ำ) ณ วันที่ 31
ธันวำคม ของแต่ละปี

ประวัตกิ ารผิดนัดชาระหนี ้
 ไม่มี

 มี

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: 0-2230-2295
1.2 ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ :
อำคำรพหลโยธิน ชัน้ 18 เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุ งเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์: 0-2470-2022 และ 0-2470-3099
1.3 ธนำคำรสแตนดำร์ ดชำร์ เตอร์ ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ :
เลขที่ 100 ถนนสำทรเหนือ สีลม บำงรัก กรุ งเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์: 0-2724-8843 และ 0-2724-8844
1.4 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: 0-2305-9310
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 ้ (Fact Sheet) หน้ ำที่ 6

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
ส่ วนที่ 2.1
1.

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บี.กริม เพาเวอร์ เป็ นบริษทั ในกลุ่มบี.กริม ซึง่ ดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 140 ปี ภายใต้
ปรัชญาในการดาเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี (Doing Business With Compassion) โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างบริษทั กับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคมส่วนรวม โดย บี.กริม เพาเวอร์ มี
วิสยั ทัศน์ทจ่ี ะสร้างพลังให้กบั สังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately)
บี.กริม เพาเวอร์ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมค้า (Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจหลัก ด้านการผลิตและขายไฟฟ้า ไอน้า และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และ
เป็ นหนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนของประเทศไทยตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2536 ด้วยทีม
ผูบ้ ริหารและทีมงานทีไ่ ด้ร่วมงานกับบี.กริม เพาเวอร์ มากว่า 20 ปี ด้วยประสบการณ์ทห่ี ลากหลายทัง้ ในด้าน
การจัดหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การพัฒนา ออกแบบ และก่อสร้างโครงการ การบริหารจัดการการบารุงรักษา
โรงไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้าและท่อไอน้า รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนทีเ่ หมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
บี.กริม เพาเวอร์ เป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตไฟฟ้าภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP รายใหญ่ทส่ี ุดของ
ประเทศไทยเมื่อนับตามกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ (Installed Capacity) ซึง่ โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ ทีม่ ที ่ี
ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมีจุดเด่นในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ าทีม่ เี สถียรภาพสูงจึงมีส่วนสาคัญในการ
ดึงดูดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจากต่างชาติ โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งการความมันคง
่
ของกระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตสูง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็ นต้น
สาหรับการขายไฟฟ้าและไอน้าในประเทศไทย บี.กริม เพาเวอร์ มีคสู่ ญ
ั ญาในสัญญาขายไฟฟ้าดังนี้
1)
สัญญาขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ภายใต้โครงการรับซือ้ ไฟฟ้าจาก SPP
2)
สัญญาขายไฟฟ้าและไอน้ ากับลูกค้าอุตสาหกรรมผ่านโครงข่ายไฟฟ้าและไอน้ าของบริษทั ที่
ครอบคลุ มผู้ใ ช้ไฟฟ้ าที่เป็ น โรงงานอุต สาหกรรมกว่ า 100 ราย ซึ่งตัง้ อยู่ใ นนิ คมอุตสาหกรรมชัน้ น า 5 แห่ง
ประกอบด้วย
1. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
2. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี
3. สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
4. นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
5. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
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3)
แสงอาทิตย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

สัญญาขายไฟฟ้ากับ กฟภ. ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP จากโรงไฟฟ้าพลังงาน

บี.กริม เพาเวอร์ เริม่ ลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนตัง้ แต่ปี 2558 และมีแผนจะขยายกาลังการ
ผลิตสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเพื่อรักษาสิง่ แวดล้อมและ
สนองนโยบายของรัฐบาล
สาหรับการลงทุนในต่างประเทศ บี.กริม เพาเวอร์ เริม่ ลงทุนในประเทศเวียดนามตัง้ แต่ปี 2542 โดย
ขายไฟฟ้าทีร่ บั ซื้อจากบริษทั ย่อยของ EVN ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี (เบียนหัว)
ทัง้ หมด ผ่านโครงข่ายไฟฟ้าของ บี.กริม เพาเวอร์
นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ยังขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้าในประเทศลาวตัง้ แต่ปี 2558 และยัง
มีแผนขยายการลงทุนในต่า งประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดาเนินการศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศ
มาเลเซีย เวีย ดนาม กัม พูช า เมีย นมาร์ และฟิ ลิป ปิ น ส์ เพื่อ แสวงหาโอกาสการลงทุ น ที่น่ า สนใจและมี
ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
ในปี 2561 บี.กริม เพาเวอร์ ยังเริม่ ขยายการลงทุนไปยังประเทศเวียดนาม โดยได้ลงนามในสัญญาซื้อ
ขายหุน้ ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซง่ึ มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ากับ EVN
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน

โรงไฟฟ้ าทัง้ หมด

โรงไฟฟ้ าที่ เปิ ดดาเนิ นการแล้ว

2561 บี.กริม เพาเวอร์ มี
โครงการโรงไฟฟ้ าที่เปิ ด
ดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์แล้ว
และโครงการโรงไฟฟ้ าที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้างและการ
พัฒนา ซึ่งมีกาลังการผลิ ต
ดังนี้ ประเภทโรงไฟฟ้ า

ประมาณการ
กาลังการผลิ ต
ติ ดตัง้
(เมกะวัตต์)

ประมาณการ
กาลังการผลิ ต
ตามสัดส่วน
(เมกะวัตต์)

17

2,137.31

1,439.41

14

1,764.3

1,004.4

1

13.0

4.0

1

13.0

4.0

22

822.0

557.2

15

114.2

89.8

พลังน้า

9

132.6

94.5

2

20.1

14.1

พลังงานลม

2

16.0

14.8

-

-

-

พลังงานขยะอุตสาหกรรม

1

4.8

2.3

-

-

-

52

3,125.7

2,112.2

32

1,911.6

1,112.3

พลังความร้อนร่วม
น้ามันดีเซล
พลังงานแสงอาทิตย์

รวม
1

จานวน
โรงไฟฟ้ า

กาลังการ
ผลิ ตตาม
สัดส่วน
(เมกะวัตต์)

กาลังการ
ผลิ ตติ ดตัง้
(เมกะวัตต์)

จานวน
โรงไฟฟ้ า

ประมาณการกาลังการผลิตดังกล่าวขึน้ อยู่กบั สมมติฐานดังต่อไปนี้

ภายหลังจากทีส่ ญ
ั ญาโอนสิทธิในการรับรายได้จากการขายไฟฟ้าของ ABP1 ABP2 กับ ABPIF สิ้นสุดลง บี.กริม เพาเวอร์
จะมีสดั ส่วนความเจ้าของในเชิงเศรษฐกิจใน ABP1 และ ABP2 ร้อยละ 51.2 (จากร้อยละ 15.3 ผ่านการถือหน่ วยลงทุนใน
ABPIF) โดย ABP1 ABP2 และ BPLC1 จะมีการต่ออายุโรงไฟฟ้า และมีกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ ไม่เปลีย่ นแปลงจากเดิม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บี.กริม เพาเวอร์ ลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมค้าทีล่ งทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้า โดยรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ ปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ตามสถานทีต่ งั ้ สามารถสรุปได้ดงั นี้
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สถานที่ตงั ้

นิ คมอุตสาหกรรม

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ประเภทโรงไฟฟ้ า

จานวน
โรงไฟฟ้
า

พลังความร้อนร่วม

กาลังการผลิ ตติ ดตัง้

กาลังการผลิ ตติ ดตัง้
ตามสัดส่วนความเป็ น
เจ้าของ
ไฟฟ้ า
ไอน้า
(เมกะ
(ตันต่อ
วัตต์)
ชัวโมง)
่

ไฟฟ้ า
(เมกะ
วัตต์)

ไอน้า
(ตันต่อ
ชัวโมง)
่

5

732.3

150.0

277.7

60.6

พลังความร้อนร่วม

4

513.7

120

300.5

70.2

พลังความร้อนร่วม

2

159.1

70.0

159.1

70.0

พลังความร้อนร่วม

1

130.2

30.0

97.6

22.5

พลังความร้อนร่วม

2

229.2

40.0

169.6

29.6

-

พลังงานแสงอาทิตย์

15

114.2

-

89.8

-

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิต้ี (เบียนหัว)

พลังงานความร้อนทีใ่ ช้
น้ามันดีเซลเป็น
เชือ้ เพลิง

1

13.0

-

4.0

-

2
32

20.1
1,911.8

410.0

14.1
1,112.4

252.9

ประเทศไทย
ชลบุรี
ระยอง

ชลบุรี

ปทุมธานี
นครปฐม
พระนครศรี
อยุธยา
สระบุรี
สระแก้ว
เวียดนาม
เบียนหัว

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิต้ี
นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง
นิคมอุตสาหกรรมเหม
ราช
สวนอุตสาหกรรม บาง
กะดี

สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
จาปาสัก
รวม

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

1.1

วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริษทั ฯ

1.1.1

วิ สยั ทัศน์:

บี.กริม เพาเวอร์ มีวสิ ยั ทัศน์ ทจ่ี ะสร้างพลังให้กบั สังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering The
World Compassionately) และจะดาเนินธุรกิจตามปรัชญาของ บี.กริม คือ “ทาธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี”
(Doing Business with Compassion)
1.1.2

พันธกิ จ:

บี กริม.เพาเวอร์ได้วางพันธกิจ (Mission) ของ บี.กริม เพาเวอร์ไว้ 6 และวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์
(Strategic Objectives) ต่างๆ ไว้ดงั นี้

บี.กริม เพาเวอร์ เชือ่ ว่ามาตรฐานการทางานทีเ่ ป็ นมืออาชีพและทัดเทียมกับระดับสากล ประกอบกับ
ความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากรทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ มีอยู่ จะเป็ นรากฐานทีม่ นคงในการเติ
ั่
บโตของธุรกิจ
ทาให้กลุ่มบริษทั ฯ สามารถผลิตไฟฟ้าทีม่ เี สถียรภาพและเป็ นทีน่ ่าเชือ่ ถือต่อทุกภาคส่วน รวมถึงการให้บริการทีม่ ี
คุณภาพ สามารถเพิม่ มูลค่าอย่างยังยื
่ นให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็ น ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้
ชุมชนและสังคมในวงกว้าง

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
1.2

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ทางธุรกิ จ

วิสยั ทัศน์ (Vision) ของ บี.กริม เพาเวอร์ คือ การสร้างพลังให้กบั สังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี
(Empowering the World Compassionately) โดยคานึงถึงเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ 3 ประการ ได้แก่
ความสามารถในการทากาไร การพัฒนาอย่างยังยื
่ น และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ
1.2.1

ความสามารถในการทากาไร
(1)

บริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้ าของกลุ่มบริษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่ อง

บี.กริม เพาเวอร์ มีเป้าหมายหลัก คือการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพเพือ่ ให้กลุ่มบริษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้าทีผ่ ลิตไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพและมีความมันคง
่ ลดต้นทุน
และเพิม่ ความสามารถในการทากาไรของกลุ่มบริษทั ฯ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว บี.กริม เพาเวอร์ จึงใช้
กลยุทธ์ในการปฏิบตั กิ ารและบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
พัฒนาโครงข่ายระบบการส่งและขายไฟฟ้าและไอน้ าให้มปี ระสิทธิภาพในการผลิต
และจาหน่ายพลังงานสูงสุด และสามารถสารองแหล่งจ่ายระหว่างโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน


บริหารจัดการการบารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพ
โดยให้ทมี งานบารุงรักษาของกลุ่มบริษัทฯ ทางานร่วมกันกับทีมงานบารุงรักษาจากภายนอกภายใต้สญ
ั ญา
ให้บริการบารุงรักษาระยะยาว


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


โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ เลือกใช้เครื่องจักรทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยจากผูผ้ ลิตทีไ่ ด้รบั การยอมรับตามมาตรฐานสากล โดยปจั จุบนั โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
ของกลุ่มบริษทั ฯ ใช้เครือ่ งจักรจากบริษทั ซีเมนส์ จากัด และ บริษทั จีอี จากัด


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
กลุ่มบริษทั ฯ มีทมี งานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ ทักษะ และความรูเ้ ชิงปฏิบตั กิ าร (know-how) ทีจ่ าเป็ นใน
การบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษทั ฯ จึงให้ทมี งานบริหารและบุคลากรที่ม ี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าทีม่ อี ยู่ ย้ายไปดูแลโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ พิง่ เริม่ ดาเนินการ
ของกลุ่มบริษัทฯ และเปิ ดโอกาสให้ทมี งานดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าตัง้ แต่
ในช่วงก่อสร้างจนถึงพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ เพือ่ ให้บุคลากรของกลุ่มบริษทั ฯ มีความรู้ ความเข้าใจในขัน้ ตอน
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

และกระบวนการทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้าอย่างแท้จริง และสามารถใช้ประโยชน์ จากความรู้ ความเข้าใจ
ดังกล่าว ในการควบคุมการเดินเครือ่ งและบารุงรักษาโรงไฟฟ้าภายหลังจากทีโ่ รงไฟฟ้านัน้ ได้เปิ ดดาเนินการเชิง
พาณิชย์แล้ว
ในกรณีทก่ี ลุ่มบริษทั ฯ ได้ว่าจ้างทีมงานบารุงรักษาจากภายนอก กลุ่มบริษทั ฯ จะให้ทมี งานบารุงรักษา
ของกลุ่มบริษทั ฯ ทางานร่วมกับทีมงานบารุงรักษาจากภายนอกเพื่อให้ได้รบั ความรูเ้ ชิงปฏิบตั กิ าร (know-how)
และกลุ่มบริษัทฯ ตัง้ ใจว่าภายหลังจากทีส่ ญ
ั ญาให้บริการบารุงรักษาระยะยาวหมดอายุ กลุ่มบริษัทฯ จะให้ทมี
บารุงรักษาของกลุ่มบริษทั ฯ ดาเนินการซ่อมบารุงโรงไฟฟ้าครัง้ ใหญ่ดว้ ยตนเอง ซึง่ บี.กริม เพาเวอร์ เชื่อว่าจะ
ทาให้สามารถลดต้นทุนในการซ่อมบารุงได้
(2)

บริหารจัดการโครงสร้างเงิ นทุนของกลุ่มบริษทั ฯ ให้มีความเหมาะสม

กลุ่มบริษทั ฯ ตัง้ ใจทีจ่ ะบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษทั ฯ ให้มคี วามเหมาะสม เพื่อลด
ต้นทุนทางการเงินและทาให้ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษทั ฯ ดียงิ่ ขึน้ โดยกลุ่มบริษทั ฯ ใช้นโยบายในการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้สถาบันการเงินทัง้ ในประเทศและต่างประเทศมี
ความเชือ่ มัน่ และให้สนิ เชื่อแก่โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังใช้เครื่องมือทาง
การเงินในรูปแบบต่างๆ เพื่อป้องกันความเสีย่ ง (Hedging) จากทัง้ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและ
อัตราดอกเบีย้ สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ ในช่วงระหว่างการก่อสร้างและเปิ ดดาเนินการแล้ว อีกทัง้ กลุ่มบริษทั
ฯ จะมีการจัดสัดส่วนระหว่างเงินกูย้ มื สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเงินบาท ในสัดส่วนทีเ่ หมาะสมเพื่อเป็ น
การป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Natural Hedge) เนื่องจากรายได้ค่าพลัง
ไฟฟ้า (Capacity Payment) จาก กฟผ. จะผันแปรตามอัตราแลกเปลีย่ นของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐต่อเงินบาท
(3)

พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาและงบประมาณที่วางไว้

กลุ่มบริษทั ฯ จะดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าก่อสร้างเสร็จสิน้ พร้อมส่งมอบ
ภายในเวลาทีก่ าหนด โดยมีมาตรการให้วศิ วกรและทีป่ รึกษาทางด้านวิศวกรรมประสานงานและควบคุมการ
ทางานของผูร้ บั เหมา EPC และผูร้ บั จ้างอื่นๆ ในแต่ละโครงการ โดยจัดการให้กระบวนการบริหารจัดการ
โครงการเป็ นไปในรูปแบบเดียวกันตามมาตรฐานของกลุ่มบริษทั ฯ เพื่อให้ผรู้ บั เหมา EPC และผูร้ บั จ้างอื่นๆ มี
การประสานงานและทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังคงดาเนินมาตรการควบคุมต้นทุนของโครงการโดยจัดให้มกี ารแข่งขันทาง
ราคาทีเ่ ป็ นธรรมและโปร่งใสระหว่างผูท้ ส่ี นใจจะขายสินค้าหรือให้บริการแก่กลุ่มบริษทั ฯ และแบ่งสัดส่วนงาน
ระหว่างผูร้ บั เหมา EPC และผูร้ บั จ้างอื่นๆ (Non-EPC contractors) อย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมต้นทุนของ
โครงการ
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1.2.2

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การพัฒนาอย่างยังยื
่ น
(1)
แสวงหา เสริมสร้าง และรักษาบุคลากรของกลุม่ บริษทั ฯ โดยรักษาสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการทางานที่ดี

บี.กริม เพาเวอร์ เชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรทีด่ จี ะสามารถจูงใจและรักษาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพได้ ดังนัน้
กลุ่มบริษทั ฯ จึงดาเนินการตามปรัชญาของ บี.กริม ทีว่ ่า “ทาธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” (Doing Business
with Compassion) ด้วยการสร้างและรักษาบรรยากาศในการทางานให้เป็ นไปในทางทีด่ เี สมอ โดยเปิ ดโอกาส
ให้พนักงานมีอสิ ระในการออกความเห็นในเชิงสร้างสรรค์ ให้การยอมรับและยกย่อง และให้โอกาสที่จะ
เจริญก้าวหน้าในองค์กร โดยมีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันปรับปรุงองค์กรไปในทางทีด่ ขี น้ึ และเพื่อรักษาบุคลากรที่
มีศกั ยภาพ
กลุ่มบริษทั ฯ ยังจัดให้มกี ารฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงแผนการพัฒนาความเป็ นผูน้ าของบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะขึน้ เป็ นผูน้ าองค์กรต่อไปในอนาคต โดยจะ
สนั บ สนุ น การฝึ ก อบรมและพัฒ นาบุ ค ลากรที่ม ีศ ัก ยภาพตลอดระยะเวลาการทางานกับ กลุ่ ม บริษัท ฯ อัน
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทจ่ี ะพัฒนาความรูเ้ ชิงปฏิบตั กิ าร (Know-how) และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อนโยบายพัฒนาบุคลากร)
(2)

รักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชนในบริเวณใกล้เคียง

บี.กริม เพาเวอร์ เชื่อว่าความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่ม
บริษทั ฯ เป็ นสิง่ สาคัญในการประกอบธุรกิจและในการเป็ นพลเมืองทีด่ ี (good corporate citizen) กลุ่มบริษทั ฯ
จึงได้สนับสนุนการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ สี าหรับสมาชิกในชุมชนผ่าน กิจกรรมเพื่อการศึกษา กิจกรรมเพื่อ
การดูแลชีวติ ความเป็ นอยู่ของคนไทย กิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนา และกิจกรรมเพื่อสิง่ แวดล้อม
นอกจากนี้ บุคลากรส่วนใหญ่ทท่ี างานในโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ มาจากชุมชนในบริเวณใกล้เคียง
ทาให้โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นส่วนหนึ่งของวิถชี วี ติ ชุมชน
1.2.3

การเจริญเติ บโตอย่างต่อเนื่ องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายทีจ่ ะขยายกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ ของโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ หมดให้เป็ น
5,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 โดยกลุ่มบริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะขอใบอนุ ญาตต่างๆ และ/หรือ สัญญาสัมปทาน
เพื่อพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิม่ เติมทัง้ ในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศลาว เวียดนาม
มาเลเซีย กัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมาร์ และฟิ ลิปปิ นส์ รวมถึงศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนโครงการ
โรงไฟฟ้าในประเทศจากพลังงานทางเลือก และการเข้าซือ้ กิจการโครงการทีเ่ ปิ ดดาเนินการแล้ว
1.3

พัฒนาการและการเจริญเติ บโตของบริษทั

ตามทีร่ ฐั บาลไทยได้มนี โยบายเปิ ดเสรีอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยตัง้ แต่ปี 2533 โดย
เปิ ด โอกาสให้เ อกชนเข้า มาด าเนิ น กิจ การผลิตไฟฟ้ าได้บี. กริม เพาเวอร์ ได้จดทะเบีย นจัดตัง้ ขึ้น ในเดือน
ส่วนที่ 2.1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 8

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กรกฎาคม ปี 2536 ในชื่อบริษทั บอร์เนียว (1993) จากัด และได้กา้ วขึน้ มาเป็ นหนึ่งในผูป้ ระกอบการผลิตไฟฟ้า
ภาคเอกชนรายแรกของประเทศไทย โดยโครงการโรงไฟฟ้าโครงการแรกของกลุ่มบริษทั ฯ คือ โครงการโรงไฟฟ้า
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



บี.กริม เพาเวอร์ จัดตัง้ ในชื่อ "บริษทั บอร์เนียว (1993) จากัด"
มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งออกเป็ น 1,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 100 บาท
กลุ่ ม บริษัท ฯ ได้ ร ับ คัด เลือ กให้เ ข้า ท าสัญ ญาซื้อ ขายไฟฟ้ า
ภายใต้ โ ครงการรับ ซื้ อ ไฟฟ้ าจาก SPP ส าหรับ โครงการ
โรงไฟฟ้า 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 ม บริษัท ฯ ได้ ร ับ คัด เลือ กให้เ ข้า ท าสัญ ญาซื้อ ขายไฟฟ้ า
ภายใต้ โ ครงการรับ ซื้ อ ไฟฟ้ าจาก SPP ส าหรับ โครงการ
โรงไฟฟ้า ABP2
โครงการโรงไฟฟ้า ABP1 ได้เริม่ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึง่
มีกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ จานวน 166.4 เมกะวัตต์)
โครงการโรงไฟฟ้า APB ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมี
กาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ 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 ส่ ง ผลให้ ทุ น จดทะเบีย นเพิ่ม ขึ้น จากเดิ ม
709,600,000 บาท เป็ น 850,000,000 บาท เพื่อขยายกิจการ
โครงการโรงไฟฟ้า
โครงการโรงไฟฟ้า ABP2 ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมี
กาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ จานวน 171.2 เมกะวัตต์)
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2552



พ.ศ. 2553



พ.ศ. 2554



พ.ศ. 2555



พ.ศ. 2556







พ.ศ. 2557



พ.ศ. 2558



กลุ่ มบริษัทฯ ได้ร บั คัดเลือกให้เข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า 4
ฉบับ ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP สาหรับโครงการ
โรงไฟฟ้า ABP3, ABPR1, ABPR2 และ BIP1
กลุ่ มบริษัทฯ ได้ร บั คัดเลือกให้เข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า 9
ฉบับ ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP สาหรับโครงการ
โรงไฟฟ้ า ABP4, ABP5, ABPR3, ABPR4, ABPR5, BIP2,
BPWHA1, BGPR1, และ BGPR2
บี.กริม เพาเวอร์ เปลีย่ นชือ่ เป็ น “บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด”
โครงการโรงไฟฟ้า ABP3 ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมี
กาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ จานวน 132.5 เมกะวัตต์)
โครงการโรงไฟฟ้า ABPR2 ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึง่ มี
กาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ จานวน 124.4 เมกะวัตต์)
กลุ่ ม บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหน่ วยลงทุ น ของ ABPIF
ให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ
โครงการโรงไฟฟ้า ABPR1 ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึง่ มี
กาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ จานวน 123.3 เมกะวัตต์)
บี.กริม เพาเวอร์ ได้เข้าซื้อกิจการโครงการโรงไฟฟ้า BPLC1
(ซึ่งมีกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ จานวน 103.0 เมกะวัตต์) และ
โครงการโรงไฟฟ้ า BPLC2 (ซึ่งมีก าลังการผลิตไฟฟ้ าติดตัง้
จานวน 56.1 เมกะวัตต์) จากไซม์ ดาร์บ้ี เอนเนอร์จี
โครงการโรงไฟฟ้า BIP1 ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมี
กาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ จานวน 114.6 เมกะวัตต์)



บี.กริม เพาเวอร์ ได้เข้าทาบันทึกข้อตกลงกับ บริษทั เอสวี กรุ๊ป
จากัด หนึ่งในบริษทั วิศวกรรมชัน้ นาในประเทศลาว เกีย่ วกับ
การร่วมลงทุนของทาง บี.กริม เพาเวอร์ ในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังน้าเซน้าน้อย 2 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าเซกะตา 1



บี.กริม เพาเวอร์ เพิ่ม ทุน จดทะเบียนจ านวน 2,930,000,000
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน 29,300,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ จากเดิม
850,000,000 บาท เป็ น 3,780,000,000 บาท เพื่อ ระดมทุ น
เพิม่ เติมในการขยายกิจการ






พ.ศ. 2559







บี.กริม เพาเวอร์ ได้เข้าทาบันทึกข้อตกลงกับบริษทั ดาวสวรรค์
จากัด และ บริษทั เอสวี กรุ๊ป จากัด เกีย่ วกับการร่วมลงทุนของ
บี.กริม เพาเวอร์ ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าเพิม่ เติม ซึง่ ได้แก่
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าน้ าแจ 1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าน้ า
คาว 1 น้าคาว 2 น้าคาว 3 น้าคาว 4 และน้าคาว 5
โครงการโรงไฟฟ้า ABP4 ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึง่ มี
กาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ จานวน 131.1 เมกะวัตต์)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 14 โครงการ
ของกลุ่มบริษทั ฯ ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึง่ มีกาลังการ
ผลิตไฟฟ้าติดตัง้ รวมทัง้ สิน้ จานวน 106.2 เมกะวัตต์)
โครงการโรงไฟฟ้า BIP2 ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึง่ มี
กาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ จานวน 114.6 เมกะวัตต์)
โครงการโรงไฟฟ้ า พลังงานแสงอาทิต ย์ของ BGPSK ได้เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึง่ มีกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ จานวน
8.0 เมกะวัตต์)
โครงการโรงไฟฟ้า ABP5 ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึง่ มี
กาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ จานวน 131.1 เมกะวัตต์)



วันที่ 9 กันยายน 2559 บี.กริม เพาเวอร์ แปรสภาพเป็ นบริษทั
มหาชนจ ากัด และเปลี่ย นชื่อเป็ น “บริษัท บี. กริม เพาเวอร์
จากัด (มหาชน)”



วันที่ 9 กันยายน 2559 บี.กริม เพาเวอร์ เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้
ทีต่ ราไว้ จากหุน้ ละ 100 บาท เป็ นหุน้ ละ 2 บาท และเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนจานวน 1,620,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุน 810,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 2 บาท
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ จากเดิม 3,780,000,000 บาท
เป็ น 5,400,000,000 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้
แรก (Initial Public Offering)


โครงการโรงไฟฟ้า BPWHA1 ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์
(ซึง่ มีกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ จานวน 130.2 เมกะวัตต์)

พ.ศ. 2560






วัน ที่ 19 กรกฎาคม 2560 บริษั ท บี . กริม เพาเวอร์ จ ากัด
(มหาชน) ทาการซื้อขายหลักทรัพย์วนั แรกในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้า XXHP ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์
(ซึง่ มีกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ จานวน 20.1 เมกะวัตต์)
บี.กริม เพาเวอร์ ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูม้ สี ทิ ธิเข้าทาสัญญา
ซือ้ ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝา่ ยจาหน่าย จานวนรวม 7 โครงการ
กาลังการผลิตรวม 30.83 เมกะวัตต์ ในโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แ บบติด ตัง้ บนพื้น ดิน ส าหรับ หน่ ว ยงาน
ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560

พัฒนาการในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561

ไตรมาสที่ 1 และ 2 พ.ศ. 2561







บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ เข้าลงทุนในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้า
ขยะอุ ต สาหกรรม ก าลัง การผลิ ต เสนอขายตามสัญ ญา 4.0
เมกะวัตต์ และมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟระยะเวลา 25 ปี โดยการเข้า
ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 48.0 ของงทุนจดทะเบียนของ บริษทั
โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จากัด
โครงการโรงไฟฟ้า ABPR3 และ ABPR4 ได้เปิ ดดาเนินการเชิง
พาณิชย์ (ซึง่ โรงไฟฟ้าทัง้ สองมีกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ ต่อโรง
จานวน 133 เมกะวัตต์ กาลังการผลิตไอน้ าต่อโรง 30 ตันต่อ
ชัวโมง
่ และมีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟระยะเวลา 25 ปี )
บี.กริม เพาเวอร์ ได้ลงนามในสัญญาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังน้ าเซกอง 4A และ 4B ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

340 เมกะวัตต์ โดยมีสดั ส่วนการลงทุนในโครงการดังกล่าวร้อย
ละ 20




บี.กริม เพาเวอร์ เพิม่ สัดส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า บี.
กริม ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ จากเดิมร้อยละ 49 เป็ นร้อยละ 100
โดยโครงการมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ากาลังผลิตรวม 59.7 เมกะ
วัตต์ระยะเวลา 25 ปี และเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ณ สิ้นปี
2558
บี.กริม เพาเวอร์ เข้าลงทุนซือ้ หุน้ ร้อยละ 49 ของบริษทั ทีด่ าเนิน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินโดยมีกาลัง
ผลิตรวมตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 30.83 เมกะวัตต์ ระยะเวลา
25 ปี ซึงเป็ นการร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และ
สหกรณ์ภาคการเกษตร



บี. กริม เพาเวอร์ ล งนามในสัญ ญาซื้อ ขายหุ้น เพื่อ ซื้อ หุ้น ใน
สัดส่วนร้อยละ 55 ใน Dau Tieng Ninh Energy Joint Stock
Company ซึ่งเป็ นบริษทั ผูด้ าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ก าลังการผลิตติดตัง้ 420 เมกะวัตต์ ในประเทศ
เวียดนาม โดยมีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้า 350 เมกะวัตต์ และมีอตั รา
รับซือ้ ไฟฟ้าที่ 9.35 เซ็นดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชวโมง
ั่
โดยมี
ระยะเวลาซือ้ ขายไฟฟ้า 20 ปี



บี. กริม เพาเวอร์ ล งนามในสัญ ญาซื้ อ ขายหุ้น เพื่อ ซื้ อ หุ้น ใน
สัดส่วนร้อยละ 80 ใน บริษทั ฟูเยีย้ น ทีทพี จี อ็ ยสต๊อก คอมพานี
ซึง่ เป็ นบริษทั ผูด้ าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กาลังการผลิตติดตัง้ 257 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม โดยมี
ภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าจานวน 214.16 เมกะวัตต์ โดยมี
ระยะเวลาซือ้ ขายไฟฟ้า 20 ปี

ส่วนที่ 2.1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 13

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
1.4

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2.1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 14

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

โครงการโรงไฟฟ้ าของกลุ่มบริษทั ฯ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทั ฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าทีไ่ ด้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
จานวน 29 โครงการในประเทศไทย 1 โครงการในประเทศเวียดนาม และ 2 โครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ผ่านการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมค้า โดยมีกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ รวม 1,911.8 เมกะ
วัตต์ (กาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ ตามสัดส่วนความเป็ นเจ้าของรวม 1,112.4 เมกะวัตต์)
ข้อมูลเกีย่ วกับโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ ทีไ่ ด้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2561 สามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
กาลังการผลิ ตติ ดตัง้
ตามสัดส่วนความ
เป็ นเจ้าของ
ไฟฟ้ า
ไอน้า
(เมกะ
(ตันต่อ
วัตต์)
ชัวโมง)
่

ไฟฟ้ า
(เมกะ
วัตต์)
นิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
อมตะ บี.กริม
ABP1
166.4
เพาเวอร์ 1
อมตะ บี.กริม
ABP2
171.2
เพาเวอร์ 2
อมตะ บี.กริม
ABP3
132.5
เพาเวอร์ 3
อมตะ บี.กริม
ABP4
131.1
เพาเวอร์ 4

ไอน้า
(ตันต่อ
ชัวโมง)
่

สัดส่วน
ความเป็ น
เจ้าของใน
เชิ ง
เศรษฐกิ จ
(ร้อยละ)1

30.0

15.3

25.5

4.6

30.0

15.3

26.3

4.6

30.0

60.7

80.5

18.2

30.0

55.5

72.7

16.6

อมตะ บี.กริม
ABP5
131.1
เพาเวอร์ 5
นิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ตี้ จังหวัดระยอง
อมตะ บี.กริม
ABPR1
123.3
เพาเวอร์ (ระยอง) 1
อมตะ บี.กริม
ABPR2
124.4
เพาเวอร์ (ระยอง) 2
อมตะ บี.กริม
ABPR3
133.0
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
อมตะ บี.กริม
ABPR4
133.0
เพาเวอร์ (ระยอง) 4
นิ คมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
บี.กริม เพาเวอร์
BPLC1
103.0
(แหลมฉบัง) 1
บี.กริม เพาเวอร์
BPLC2
56.1
(แหลมฉบัง) 2

30.0

55.5

72.7

16.6

ก๊าซ
ธรรมชาติ

17 กันยายน
2541
28 กันยายน
2544
1 ตุลาคม
2555
15
พฤศจิกายน
2558
1 มิถุนายน
2559

30.0

61.7

76.1

18.5

30.0

61.7

76.8

18.5

30.0

55.5

73.8

16.6

30.0

55.5

73.8

16.6

ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ

1 พฤศจิกายน
2556
21 มิถุนายน
2556
1 กุมภาพันธ์
2561
1 มิถุนายน
2561

50.0

100.0

103.0

50.0

20.0

100.0

56.1

20.0

ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ

16 กรกฎาคม
25442
20 กุมภาพันธ์
25522

โครงการโรงไฟฟ้ า

บริ ษทั
เจ้าของ
โครงการ

กาลังการผลิ ตติ ดตัง้

ประเภท
เชื้อเพลิ ง

ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ

วันที่ เปิ ด
ดาเนิ นการ
เชิ งพาณิ ชย์

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

โครงการโรงไฟฟ้ า

บริ ษทั
เจ้าของ
โครงการ

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ไอน้า
(ตันต่อ
ชัวโมง)
่
20.0

74.0

84.8

14.8

20.0

74.0

84.8

14.8

30.0

75.0

97.6

22.5

ก๊าซ
ธรรมชาติ

1 พฤศจิกายน
2559

-

100.03

8.0

-

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

กาลังการผลิ ตติ ดตัง้

ไฟฟ้ า
(เมกะ
วัตต์)
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
บี.กริม บีไอพี
BIP1
114.6
เพาเวอร์ 1
บี.กริม บีไอพี
BIP2
114.6
เพาเวอร์ 2
นิ คมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดชลบุรี
บี.กริม เพาเวอร์
BPWHA
130.2
(ดับบลิวเอชเอ)
จังหวัดนครปฐม
ไทรหลวง 2
BGYSP
8.0

กาลังการผลิ ตติ ดตัง้
ตามสัดส่วนความ
เป็ นเจ้าของ
ไฟฟ้ า
ไอน้า
(เมกะ
(ตันต่อ
วัตต์)
ชัวโมง)
่

สัดส่วน
ความเป็ น
เจ้าของใน
เชิ ง
เศรษฐกิ จ
(ร้อยละ)1

ประเภท
เชื้อเพลิ ง

วันที่ เปิ ด
ดาเนิ นการ
เชิ งพาณิ ชย์

ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ

29 เมษายน
2558
1 มกราคม
2559

ไทรหลวง 3

BGYSP

8.0

-

100.03

8.0

-

แสงอาทิตย์

ไทรหลวง 9

BGYSP

7.2

-

100.03

7.2

-

แสงอาทิตย์

ไทรหลวง 10

BGYSP

7.5

-

100.03

7.5

-

แสงอาทิตย์

ไทรใหญ่หน้า

BGYSP

8.0

-

100.03

8.0

-

แสงอาทิตย์

ไทรมะนาว

BGYSP

8.0

-

100.03

8.0

-

แสงอาทิตย์

ไทรพุทรา

BGYSP

8.0

-

100.03

8.0

-

แสงอาทิตย์

ไทรลุย้ ริมน้า

Solarwa

8.0

-

47.54

3.8

-

แสงอาทิตย์

ไทรฉลวย 1

Solarwa

8.0

-

47.54

3.8

-

แสงอาทิตย์

ไทรแสบ

Solarwa

8.0

-

47.54

3.8

-

แสงอาทิตย์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไทรเสนา 2
BGYSP

5.0

-

100.03

5.0

-

แสงอาทิตย์

22 ธันวาคม
2558

จังหวัดสระบุรี
บีจที ที อี าร์อี 2

Solarwa

8.0

-

47.53

3.8

-

แสงอาทิตย์

บีจที ที อี าร์อี 3

Solarwa

6.5

-

47.53

3.1

-

แสงอาทิตย์

บีจที ที อี าร์อี 1

TPS

8.0

-

47.53

3.8

-

แสงอาทิตย์

18 ธันวาคม
2558
25 ธันวาคม
2558
18 ธันวาคม
2558

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

โครงการโรงไฟฟ้ า

จังหวัดสระแก้ว
บีจพี เี อสเค

บริ ษทั
เจ้าของ
โครงการ

BGPSK

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ไฟฟ้ า
(เมกะ
วัตต์)

ไอน้า
(ตันต่อ
ชัวโมง)
่

สัดส่วน
ความเป็ น
เจ้าของใน
เชิ ง
เศรษฐกิ จ
(ร้อยละ)1

8.0

-

100.0

กาลังการผลิ ตติ ดตัง้

กาลังการผลิ ตติ ดตัง้
ตามสัดส่วนความ
เป็ นเจ้าของ
ไฟฟ้ า
ไอน้า
(เมกะ
(ตันต่อ
วัตต์)
ชัวโมง)
่
8.0

-

ประเภท
เชื้อเพลิ ง

แสงอาทิตย์

วันที่ เปิ ด
ดาเนิ นการ
เชิ งพาณิ ชย์

27 เมษายน
2559

นิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ตี้ (เบียนหัว) ประเทศเวียดนาม
อมตะ เพาเวอร์ (เบียน
APB
13.0
30.7
4.0
น้ามัน
9 เมษายน
หัว)
ดีเซล
2542
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
โครงการโรงไฟฟ้า
XXHP
20.1
70.0
14.7
พลังน้า
1 สิงหาคม
พลังน้าเซน้าน้อย 2 เซ
2560
กะตัม 1 (2 โครงการ)
รวมก าลัง การผลิ ต
1,911.8
410.0
1,112.4
252.9
ติ ดตัง้
1
คานวณจากสัดส่วนการลงทุนโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อมของ บี.กริม เพาเวอร์ ในบริษทั เจ้าของโครงการทีเ่ ป็นเจ้าของโครงการ
โรงไฟฟ้า
2
กลุ่มบริษทั ฯ ได้เข้าซื้อกิจการโครงการโรงไฟฟ้า BPLC1 และ BPLC2 ในเดือนมิถุนายน 2557
3
บริษทั ฯ ได้เพิม่ สัดส่วนในโครงการโรงไฟฟ้า BGYSP ในเดือนพฤษภาคม 2561
4
BGSENA (ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมค้าที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 49.0) ถือหุน้ บุรมิ สิทธิใน Solarwa และ TPS ซึง่ หุน้ บุรมิ สิทธิ
ั
ั
ดังกล่าวกาหนดให้ BGSENA มีสทิ ธิได้รบั เงินปนผลในอั
ตราร้อยละ 97.0 ของเงินปนผลจ่
ายทัง้ หมด ดังนัน้ ทาให้ BGSENA จึงเป็นเจ้าของ
โครงการโรงไฟฟ้าของ Solarwa และ TPS ในเชิงเศรษฐกิจจานวนร้อยละ 97.0

โครงการโรงไฟฟ้ าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือการพัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือการพัฒนา หมายถึง โครงการโรงไฟฟ้าทีม่ กี ารทา
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือหนังสือยืนยันว่าจะมีการทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. กฟภ. กฟน. EDL หรือ
หน่วยงานทางการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว ทัง้ นี้ประมาณการกาลังการผลิต สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ และกาหนด
วันเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์อาจมีการเปลีย่ นแปลงระหว่างการพัฒนาตามความเหมาะสมของโครงการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทั ฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ ยู่ระหว่างก่อสร้างหรือการพัฒนา
จานวน 26 โครงการ ซึง่ มีกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ รวม 1,706.0 เมกะวัตต์ แบ่งเป็ นโครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ ยู่
ระหว่างการก่อสร้างหรือการพัฒนาใหม่ 23 โครงการ กาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ รวม 1,209.3 เมกะวัตต์ และ
โครงการโรงไฟฟ้ า ที่กาลังจะหมดอายุแ ละอยู่ใ นแผนการต่ ออายุส ญ
ั ญาซื้อ ขายไฟฟ้ า หรือ อยู่ร ะหว่ า งการ
พิจารณาแผนโครงการโรงไฟฟ้าใหม่เพือ่ ทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าเดิม 3 โครงการ กาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้
รวม 496.7 เมกะวัตต์
ตารางแสดงภาพรวมของโครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้างหรือการพัฒนาของกลุ่มบริษทั ฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

โครงการโรงไฟฟ้ า

บริ ษทั
เจ้าของ
โครงการ

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ประมาณการกาลัง
การผลิ ตติ ดตัง้

สัดส่วน
ความเป็ น
เจ้าของใน
เชิ งเศรษฐกิ จ
(ร้อยละ)1

ประมาณการกาลัง
การผลิ ตติ ดตัง้ ตาม
สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของ2
ไฟฟ้ า
ไอน้า
(เมกะ
(ตันต่อ
วัตต์)
ชัวโมง)
่

ประเภท
เชื้อเพลิ ง

กาหนดวัน
เปิ ด
ดาเนิ นการ
เชิ งพาณิ ชย์

ไฟฟ้ า
ไอน้า
(เมกะ (ตันต่อ
วัตต์)
ชัวโมง)
่
นิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ตี้ จังหวัดระยอง
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ABPR5
133.0
30.0
55.5
73.8
16.6
ก๊าซ
1 ตุลาคม
(ระยอง) 5
ธรรมชาติ
2561
นิ คมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
บี.กริม เพาเวอร์
BGPR1
120.0
30.0
100.03
120.0
30.0
ก๊าซ
1 มิถุนายน
(ราชบุร)ี 1
ธรรมชาติ
2564
3
บี.กริม เพาเวอร์
BGPR2
120.0
30.0
100.0
120.0
30.0
ก๊าซ
1 ตุลาคม
(ราชบุร)ี 2
ธรรมชาติ
2564
จังหวัดมุกดาหาร
บ่อทอง วินด์ฟาร์ม (2
BW
16.0
92.2
14.8
พลังงานลม 1 กันยายน
โครงการ)
2563
โครงการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบติ ดตัง้ บนพืน้ ดิ นสาหรับหน่ วยงานราชการและสหกรณ์ ภาคการเกษตร
โครงการร่วมลงทุนกับ BGRIM
พลังงาน
ธันวาคม
อผศ.
18.6
100.0
18.58
แสงอาทิตย์
2561
(4 โครงการ)
โครงการร่วมลงทุนกับ BGPSP
พลังงาน
ธันวาคม
5.0
100.0
5.0
อผศ.
แสงอาทิตย์
2561
โครงการทีเ่ ป็น
BSP
พลังงาน
ธันวาคม
ผูส้ นับสนุนสหกรณ์
(Chon
2.2
100.0
2.2
แสงอาทิตย์
2561
ภาคการเกษตร
Daen)
โครงการทีเ่ ป็น
BSP
พลังงาน
ธันวาคม
ผูส้ นับสนุนสหกรณ์
(Chai
5.0
100.0
5.0
แสงอาทิตย์
2561
ภาคการเกษตร
Badan)
ประเทศลาว
น้าแจ 1
Nam
15.0
72.0
10.8
พลังน้า
ไตรมาส 4 ปี
Che
2561
น้าคาว เฟส 1
Nam
28.0
72.0
20.2
พลังน้า
ไตรมาส 3 ปี
Khao 1
2563
น้าคาว เฟส 2
Nam
39.5
72.0
28.4
พลังน้า
ไตรมาส 3 ปี
Khao 2
2563
ทัดสะกอย
Tadsakoi 30.0
70.0
21.0
พลังน้า
ไตรมาส 4 ปี
2564
โครงการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศเวียดนาม
Xuan
420.0
55.0
231.0
พลังงาน
มิถุนายน
ซวน เคา
Cau
แสงอาทิตย์
2562
ฟูเยีย้ น
Phu Yen 257.0
80.0
205.6
พลังงาน
มิถุนายน
แสงอาทิตย์
2562
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โครงการโรงไฟฟ้ า

บริ ษทั
เจ้าของ
โครงการ

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ประมาณการกาลัง
การผลิ ตติ ดตัง้
ไฟฟ้ า
(เมกะ
วัตต์)
1,209.3

ไอน้า
(ตันต่อ
ชัวโมง)
่
90.0

สัดส่วน
ความเป็ น
เจ้าของใน
เชิ งเศรษฐกิ จ
(ร้อยละ)1

ประมาณการกาลัง
การผลิ ตติ ดตัง้ ตาม
สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของ2
ไฟฟ้ า
ไอน้า
(เมกะ
(ตันต่อ
วัตต์)
ชัวโมง)
่
876.4
76.6

ประเภท
เชื้อเพลิ ง

กาหนดวัน
เปิ ด
ดาเนิ นการ
เชิ งพาณิ ชย์

รวมก าลัง การผลิ ต
ติ ดตัง้
1 สาหรับโครงการในนิคมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุร ี จังหวัดราชบุร ี บริษทั ฯ อยู่ระหว่างพิจารณาและเตรียมแผนทีจ่ ะย้ายไปยัง
นิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ (นิคมอุตสาหกรรมอ่างทอง)
2 คานวณจากสัดส่วนการลงทุนโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อมของ บี.กริม เพาเวอร์
3 ประมาณการกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ ตามสัดส่วนความเป็ นเจ้าของ คานวณจากผลคูณของประมาณการกาลังการผลิตติดตัง้ ของ
โรงไฟฟ้ากับจานวนสัดส่วนความเป็นเจ้าของในเชิงเศรษฐกิจของโครงการ
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 อาจรวมถึงเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมทีโ่ รงไฟฟ้าตัง้ อยู่

โครงการโรงไฟฟ้ าที่ สญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ าสิ้ นสุดอายุสญ
ั ญาก่อนปี 2565 และการต่ออายุโรงไฟฟ้ าหรือ
การพิ จารณาโครงการโรงไฟฟ้ าสร้างใหม่เพื่อทดแทนโครงการโรงไฟฟ้ าเดิ ม

บริษทั ฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทีส่ ญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. สิน้ สุดอายุสญ
ั ญาก่อน
ปี 2565 อยู่ 3 โครงการ และมีแผนสร้างการต่ออายุโรงไฟฟ้าหรือการพิจารณาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อ
ทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าเดิมตามร่างประกาศ กกพ. เรื่องประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กประเภท Firm ระบบ Cogeneration ทีจ่ ะสิ้นสุดอายุสญ
ั ญาในปี 2562-2568 ทัง้ นี้ประมาณการกาลัง
การผลิต สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ และกาหนดวันเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์อาจมีการเปลีย่ นแปลงระหว่างการ
พัฒนาตามความเหมาะสมของโครงการ
กาลังการผลิ ตไฟฟ้ าที่สญ
ั ญาสิ้ นสุดอายุก่อนปี 2565

โครงการโรงไฟฟ้ า

บริ ษทั
เจ้าของ
โครงการ

กาลังการ
ผลิ ต
ติ ดตัง้
(เมกะ
วัตต์)

นิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
ABP1
(166.4)
อมตะ บี.กริ ม
เพาเวอร์ 1
ABP2
(111.6)
อมตะ บี.กริ ม
เพาเวอร์ 2
นิ คมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
BPLC1
(103.0)
บี.กริ ม เพาเวอร์
(แหลมฉบัง) 1

สัดส่วน
ความเป็ น
เจ้าของ
(ร้อยละ)

กาลังการ
ผลิ ตตาม
ส่วนของ
เจ้าของ
(เมกะ
วัตต์)

15.3

(25.5)

15.3

(17.1)

100.0

(103.0)

วันที่สญ
ั ญา
สิ้ นสุดอายุ

กาลังการผลิ ตไฟฟ้ าที่ สร้างใหม่หรือ
ใช้งานต่อ
กาลัง
กาลังการ
การ
สัดส่วน
ผลิ ตตาม
ผลิ ต
ความเป็ น ส่วนของ
ติ ดตัง้
เจ้าของ
เจ้าของ
(เมกะ
(ร้อยละ)
(เมกะ
วัตต์)
วัตต์)

16 กันยายน
2562
27 กันยายน
2565

166.4

51.22

85.2

171.2

51.22

87.7

15 กรกฎาคม
2565

103.0

100.0

103.0

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

BPLC2
(56.1)
100.0
(56.1)
56.1
100.0
56.1
บี.กริ ม เพาเวอร์
1
(แหลมฉบัง) 2
รวมก าลัง การผลิ ต
(437.1)
(201.7)
496.7
332.0
ติ ดตัง้
1 BPLC2 ยังเดินเครือ่ งผลิตไฟฟ้าเต็มกาลังการผลิต 56.1 เมกะวัตต์ตามลาดับ (ซึง่ เป็ นเครือ่ งผลิตไฟฟ้าทีเ่ ปิดดาเนินเครือ่ งปี พ.ศ.
2552) หลังจากโรงไฟฟ้าใหม่เปิดดาเนินเครือ่ งเชิงพาณิชย์
2 ภายหลังจากทีส่ ญั ญาโอนสิทธิในการรับรายได้จากการขายไฟฟ้าของ ABP1 ABP2 กับ ABPIF สิน้ สุดลง บี.กริม เพาเวอร์ จะมีสดั ส่วน
ความเจ้าของในเชิงเศรษฐกิจใน ABP1 และ ABP2 เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 51.2 จากเดิมร้อยละ 15.3

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
2.

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ

2.1.1

โครงสร้ างรายได้

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษทั ฯ คือ (1) การผลิตและขายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. กฟภ. และลูกค้าอุตสาหกรรม
(2) การผลิต และขายไอน้ า ให้แ ก่ ลู ก ค้า อุ ต สาหกรรม (3) รายได้อ่ืน จากการขายและการให้บ ริก าร
ซึง่ มีรายละเอียดตามตาราง ด้านล่างนี้
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
2559
2560
ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

งวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน
2560
2561
ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

รายได้การขายไฟฟ้า
รายได้การขายไฟฟ้า
12,558
9,714
62.2 10,729
63.3
52.4 16,933
61.0 19,354
61.5
ให้ กฟผ.
รายได้การขายไฟฟ้า
8,550
35.7
8,489
30.6
9,394
29.8
4,564
29.2
4,922
29.0
ให้ลกู ค้าอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย
รายได้การขายไฟฟ้า
1,051
1,217
1,189
581
3.7
561
3.3
4.4
4.4
3.8
ให้ลกู ค้าอุตสาหกรรม
ในประเทศเวียดนาม
รายได้การขายไฟฟ้า
44
65
35
0.2
35
0.2
0.2
0.2
ให้ กฟภ.
รายได้การขายไฟฟ้า
107
51
0.3
0.3
ให้การไฟฟ้าลาว
รวมรายได้จากการ
22,159
92.5 26,683
96.2 30,109
95.6 14,894
95.3 16,298
96.1
้
ขายไฟฟา
รวมรายได้จากการ
694
539
529
258
1.7
265
1.6
2.9
1.9
1.7
ขายไอน้า
รายได้อ่นื จากการขาย
1,090
4.6
524
1.9
843
2.7
463
3.0
398
2.3
1
และการให้บริการ
23,943 100.00 27,747
100.0 31,482
100.0 15,615
100.0 16,961
100.0
รายได้จากการขาย
2
และการให้บริ การ
1 รายได้อ่นื จากการขายและการให้บริการ ประกอบด้ว ย 1) ค่ าธรรมเนีย มที่เรีย กเก็บจากบริษัทร่ว มค้า (ได้แก่ BGSENA BGYSP
Solarwa และ TPS) เช่น การบริการทางบัญชีท่จี ดั ทาให้บริษัทร่วมค้า 2) รายได้จากการให้บริการด้านการจัดทาเงินเดือน (payroll
services) ให้แก่บริษทั อื่นในกลุ่ม บี.กริม ทีอ่ ยู่นอกกลุ่มบริษทั ฯ และ 3) รายได้จากการก่อสร้างภายใต้ขอ้ ตกลงสัมปทาน
2 รายได้จากการขายและการให้บริการทัง้ หมดอาจไม่ตรงกับผลรวมทัง้ หมดของตัวเลขทีแ่ สดงในตาราง เนื่ องจากการปดั ทศนิยมเป็ น
หน่วยล้านบาท

2.1.2

ธุรกิ จผลิ ตและขำยไฟฟ้ ำและไอน้ำ
กำรขำยไฟฟ้ ำ

กลุ่มบริษทั ฯ ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อขายให้กบั กฟผ. ลูกค้าอุตสาหกรรม กฟภ. และ EDL โดย ขาย
พลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมให้กบั กฟผ. ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP โดย
กฟผ. เป็ นผูร้ บั ซือ้ ไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศไทย และพลังงานไฟฟ้าทีข่ ายให้แก่ กฟผ. นัน้ จะถูกส่งผ่านระบบส่ง
ส่วนที่ 2.1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 1
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งมีโครงข่ายครอบคลุมทัวประเทศ
่
เพื่อขายต่อให้กบั กฟภ. และ กฟน. เพื่อจัดส่งพลังงาน
ไฟฟ้าเหล่านี้ต่อไปยังผูบ้ ริโภคทัง้ ภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมทัวประเทศ
่
ส่วนกาลังการผลิตส่วนทีเ่ หลือ
จะขายให้กบั ลูกค้าอุตสาหกรรมโดยตรง
ส่วนพลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซง่ึ เป็ น VSPP และพลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์)
กลุ่มบริษทั ฯ ขายให้กบั กฟภ. และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าในประเทศลาวกลุ่มบริษทั ฯ ขายให้กบั EDL
กำรขำยไอน้ำ

กลุ่มบริษทั ฯ ขายไอน้ าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมผ่านระบบส่งไอน้ าซึง่ เชื่อมต่อไปยังลูกค้าโดยตรง กลุ่ม
บริษทั ฯ สามารถผลิตไอน้าทีค่ วามดันหลายระดับ ซึง่ เหมาะสาหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมหลายประเภท
2.1.2

กระบวนกำรผลิ ต
(1)
กระบวนกำรผลิ ตไฟฟ้ ำและไอน้ำ
(ก)

กระบวนกำรผลิ ตไฟฟ้ ำและไอน้ำ โดยพลังควำมร้อนร่วม

กระบวนการผลิตโดยพลังความร้อนร่วมประกอบด้วย เครื่องกังหันก๊าซ หม้อไอน้ าแรงดันสูง และเครื่อง
ผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้า ทีท่ างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการผลิตดังนี้
1.

เครื่องกังหันก๊าซ ดูดอากาศผ่านระบบกรองอากาศ และระบบลดความร้อนหรือระบบเพิม่ ความร้อนให้
อากาศ ซึง่ อากาศจะถูกทาให้สะอาดและมีอุณหภูมติ ามทีต่ อ้ งการก่อนทีจ่ ะผ่านต่อไปยังเครื่องอัดอากาศ
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

2.

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ซึง่ อากาศจะถูกอัดให้ปริมาตร ความดันและอุณหภูมสิ ูงขึน้ และจะไปผสมกับเชื้อเพลิง (ก๊าซธรรมชาติ
หรือน้ามันดีเซล) ในอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมในห้องเผาไหม้ซง่ึ จะมีการสันดาปเกิดขึน้
ก๊าซร้อนทีเ่ กิดจากการเผาไหม้จะมีอุณหภูมแิ ละแรงดันทีส่ งู มากจะไหลผ่านใบพัดของเครื่องกังหันก๊าซ
กระบวนการนี้จะทาให้ใบพัดหมุนซึ่งจะเปลี่ยนพลังจากการหมุนไปเป็ นกระแสไฟฟ้าผ่านเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าทีต่ ่ออยูบ่ นเพลาเดียวกัน

3.

หม้อไอน้าแรงดันสูงจะนาเอาความร้อนทีค่ งเหลืออยูจ่ ากก๊าซร้อนหลังผ่านออกจากเครือ่ งกังหันก๊าซไปใช้
เพิม่ ความร้อนให้กบั น้ าภายในหม้อต้มไอน้ าจนทาให้น้ าเปลีย่ นสถานะเป็ นไอน้ าทีม่ แี รงดันและอุณหภูม ิ
สูงหลังจากนัน้ ก๊าซร้อนเหล่านี้จะถูกปล่อยทิง้ ไปทางปล่องไอเสีย ภายในหม้อ ต้มไอน้ าแรงดันสูงเมื่อมีไอ
น้ าไหลออกไปก็จะทาให้ระดับน้ าในหม้อต้มไอน้ าลดลงระบบควบคุมจาเติมน้ าบริสุทธิ ์เข้ามาใหม่เพื่อ
รักษาระดับน้าให้สมดุลย์ โดยน้าบริสทุ ธิ ์ทีเ่ ติมเข้ามาจะไหลภายในท่อโดยมีก๊าซร้อนจะไหลผ่านไปรอบๆ
ท่อเหล่านี้และเพิม่ ความร้อนให้น้าภายในท่อจนกลายเป็ นไอน้า

4.

ไอน้าจากหม้อไอน้าแรงดันสูงจะไปยังเครือ่ งกังหันไอน้า

5.

ไอน้าจะไปหมุนกังหันไอน้าซึง่ จะไปหมุนเครือ่ งกาเนิดไฟทีต่ ดิ ไว้ดว้ ยกันทาให้ได้กระแสไฟฟ้าเกิดขึน้

6.

ไอน้ าแรงดันสูงทีผ่ ่านการใช้งานภายในเครื่องกังหันไอน้ าแล้วบางส่วนจะถูกแยกออกมาในระยะกลาง
ของเครือ่ งกังหันไอน้าแล้วจะถูกปรับแรงดันและอุณหภูมเิ พือ่ นาไปส่งให้แก่ลกู ค้าตามทีต่ อ้ งการ

7.

ไอน้าทีอ่ อกจากเครือ่ งกังหันไอน้าแล้วจะไปยังเครือ่ งควบแน่ นและทาให้เย็นลงโดยมีน้ า จากระบบระบาย
ความร้อนมาถ่ายเทความร้อนออกไปและส่งความร้อนนัน้ ไปทาการลดอุณหภุมทิ ห่ี อระบายความร้อน
กระบวนการนี้จะทาให้ไอน้าทีผ่ า่ นเครือ่ งควบแน่นกลายเป็ นน้าสาหรับใช้งานอีกรอบและส่งไปยังหม้อต้ม
ไอน้าทีเ่ ป็ นการใช้น้าหมุนเวียนในระบบการผลิตไอน้า

จากกระบวนการผลิตดังกล่าว โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชันทั
่ ง้ หมดของกลุ่ม
บริษทั ฯ จึงสามารถผลิตได้ทงั ้ ไฟฟ้าและไอน้าเพือ่ ส่งจ่ายให้กบั การไฟฟ้า และลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
(ข)

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กระบวนกำรผลิ ตไฟฟ้ ำจำกพลังงำนแสงอำทิ ตย์

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทงั ้ หมดของกลุ่มบริษทั ฯ ใช้เทคโนโลยี PV โดยแผงผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์จะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์และเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็ นไฟฟ้ากระแสตรง
โดยมีกระบวนการผลิตดังนี้
1.

ชุดของแผงพลังงานแสงอาทิตย์จะถูกรวบรวมและติดตัง้ ให้เป็ นกลุ่มเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าให้ได้ปริมาณ
ตามต้องการ

2.

กระแสไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้จะถูกส่งออกไปรวมกันเพื่อรวบรวมให้มปี ริมาณกระแสทีส่ ูงขึน้ ก่อนทีจ่ ะส่งไปยัง
เครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้า

3.

เครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้าจะเปลีย่ นไฟฟ้าจากกระแสตรงไปเป็ นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อ
กับระบบไฟฟ้าทัวไปได้
่

4.

จากนัน้ ต้องมีการเพิม่ แรงดันไฟฟ้าโดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเพิม่ แรงดันเพื่อให้ไฟฟ้าทีไ่ ด้สามารถต่อ
กับระบบสายส่งของ กฟภ. ได้
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
(ค)

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กระบวนกำรผลิ ตไฟฟ้ ำจำกพลังน้ำ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าของกลุ่มบริษทั ฯ ซึง่ อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการพัฒนาในประเทศลาวเป็ น
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าแบบผันน้า ซึง่ ไม่จาเป็ นต้องมีอา่ งเก็บน้าเนื่องจากกระบวนการผลิตจะใช้น้ าทีไ่ หลอยู่ใน
แม่น้าตามธรรมชาติ โดยมีกระบวนการผลิตดังนี้

1.

โครงการเลือกใช้สถานทีต่ งั ้ โรงไฟ้ฟ้าทีม่ คี วามแตกต่างของความสูงของพืน้ ที่ เพื่อสร้างพลังงานจากการ
ไหลของน้า เพือ่ ใช้ในการขับเคลื่อนกังหันน้า

2.

น้ าต้นทางทีอ่ ยู่ในระดับสูงจะไหลผ่านท่อลงมาที่เครื่องกังหันน้ าที่อยู่ด้านล่าง โดยความแตกต่างของ
ความสูงจะเพิม่ ความเร็วในการไหลของน้าทาให้มพี ลังงานจานวนมากในการหมุนเครือ่ งกังหันน้า

3.

น้ าที่มคี วามเร็วจะผลักดันเครื่องกังหัน น้ าให้หมุน พร้อมกับ หมุนเครื่องกาเนิด ไฟฟ้าที่ต่ออยู่กบั แกน
เดียวกัน

4.

ไฟฟ้าจะถูกผลิตจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้าและส่งไปทีห่ ม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเพิม่ แรงดันไฟฟ้าก่อนทีจ่ ะส่ง
กระแสไฟฟ้าเข้าไปยังระบบสายส่ง
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
(ง)

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กระบวนกำรผลิ ตไฟฟ้ ำจำกพลังงำนลม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของกลุ่มบริษทั ฯ ซึง่ ได้ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและอยู่ระหว่างการพัฒนา
ตัง้ อยูท่ จ่ี งั หวัดมุกดาหาร โดยกังหันลมจะเชือ่ มต่อกับเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า เมือ่ กังหันลมหมุนจากพลังงานลม จะทา
ให้เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาด้วย
นอกจากนี้ กลุ่ม บริษัทฯ มีการติด ตัง้ อุป กรณ์ ควบคุมที่กงั หัน ลม ซึ่งจะช่วยให้การผลิต กระแสไฟฟ้ า
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมและสังการท
่
างานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม เพือ่ ปรับเปลีย่ น
ให้เหมาะสมกับสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ปลี่ยนแปลง รวมทัง้ การปิ ดการทางานขณะทีม่ พี ายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก
และปรับทิศทางของกังหันไปตามทิศทางของกระแสลมได้จากระยะไกล
(2)

โครงสร้ำงพืน้ ฐำนที่ใช้ในกำรส่งและกำรจำหน่ ำยไฟฟ้ ำและไอน้ำ

(ก)
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ เป็ นผู้ ด าเนิ น การก่ อ สร้ า ง และบ ารุ ง รั ก ษาระบบสายส่ ง ไฟฟ้ าและท่ อ
ไอน้า ซึง่ เป็ นระบบส่งไฟฟ้าและไอน้าจากโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ ไปยังลูกค้า
(ข)
พลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของกลุ่มบริษทั ฯ ทุกโครงการ
(ยกเว้น BIP2) เพือ่ ขายให้แก่ กฟผ. จะถูกส่งไปยังโครงข่ายสาหรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านทางสายส่ง 115 กิโลโวลต์
ซึง่ เชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้าย่อยของ กฟภ. อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มบริษทั ฯ จะเป็ นผูส้ ร้างสายส่งไฟฟ้า แต่กลุ่ม
บริษัทฯ เป็ นเจ้า ของสายส่งไฟฟ้าเฉพาะที่อยู่ภายในบริเวณโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ เท่านัน้ โดย
กฟภ. จะเป็ นเจ้าของและเป็ นผูบ้ ารุงรักษาสายส่งไฟฟ้าในบริเวณระหว่างสถานีไฟฟ้า (terminal substation) ทีต่ งั ้
อยูภ่ ายในบริเวณโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ จนไปถึงจุดทีเ่ ชือ่ มต่อกับ กฟภ.
สาหรับพลังงานไฟฟ้าที่ BIP2 ผลิตเพื่อขายให้แก่ กฟผ. จะถูกส่งจ่ายไปยังโครงข่ายไฟฟ้าสาหรับการ
จ่ายไฟฟ้าผ่านทางสายส่งไฟฟ้า 69 กิโลโวลต์ ซึง่ เชือ่ มต่อกับสถานีไฟฟ้าย่อยของ กฟผ. ซึง่ ในกรณีน้กี ลุ่มบริษทั ฯ
เป็ นผูส้ ร้างและบารุงรักษาสายส่งไฟฟ้าทัง้ หมด
(ค)
พลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตโดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของกลุ่มบริษทั ฯ เพื่อจาหน่ าย
ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมจะถูกส่งไปยังลูกค้าอุตสาหกรรม โดยตรงผ่านทางสายส่งไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์หรือ 115
กิโลโวลต์ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เป็ นผูด้ าเนินการก่อสร้าง เป็ นเจ้าของ และเป็ นผู้บารุงรักษา ส่ วนไอน้ าทีผ่ ลิตโดย
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม จะถูกส่งไปยังลูกค้า
อุตสาหกรรมแต่ละรายโดยตรงผ่านทางท่อไอน้าซึง่ ทางกลุ่มบริษทั ฯ ดาเนินการสร้าง เป็ นเจ้าของ และบารุงรักษา
(ง)
พลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตโดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ จาหน่ายให้แก่ กฟภ. จะถูก
ส่งไปยังโครงข่ายสาหรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านทางสายส่งไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ หรือ 115 กิโลโวลต์ ซึง่ เชื่อมต่อกับ
สถานียอ่ ยของ กฟภ. อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษทั ฯ จะเป็ นผูส้ ร้างสายส่งไฟฟ้าเหล่านี้เอง แต่กลุ่มบริษทั ฯ
เป็ นเจ้าของสายส่งไฟฟ้าเหล่านี้เฉพาะบริเวณภายในโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ เท่านัน้ และ กฟภ. จะ
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เป็ นเจ้าของและเป็ นผูบ้ ารุงรักษาสายส่งไฟฟ้าในบริเวณระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อย (terminal substation) ทีต่ งั ้ อยู่
ภายในบริเวณโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ ไปยังจุดทีเ่ ชือ่ มต่อกับ กฟภ.
(จ)
ในประเทศเวียดนาม กลุ่มบริษทั ฯ รับซื้อไฟฟ้ามาจากบริษทั ย่อยของ EVN เพื่อนามาขายต่อ
ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี (เบียนหัว) โดยส่งไฟฟ้าผ่านสายส่งไฟฟ้า 110 กิโล
โวลต์และ 22 กิโลโวลต์ ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ฯ เป็ นผูส้ ร้าง เป็ นเจ้าของ และเป็ นผูบ้ ารุงรักษาเฉพาะสายส่งไฟฟ้า 110
กิโลโวลต์ แต่สาหรับสายส่งไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์นัน้ กลุ่มบริษัทฯ ได้เ ช่ามาต่อจากผู้จดั การหรือเจ้าของนิคม
อุตสาหกรรม
(ฉ)
ในประเทศลาว ไฟฟ้าทีผ่ ลิตโดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าเพื่อขายให้แก่ EDL จะถูกส่งไปยัง
โครงข่ายสาหรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านทางสายส่งไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ ซึง่ EDL จะเป็ นเจ้าของสายส่งไฟฟ้า แม้ว่า
กลุ่มบริษทั ฯ จะเป็ นผูส้ ร้างสายส่งไฟฟ้าเหล่านี้กต็ าม
(3)

กำรดำเนิ นงำนและกำรบำรุงรักษำ

ความสามารถในการดาเนินงานและการบารุงรักษา (O&M) ของกลุ่มบริษทั ฯ ทาให้กลุ่มบริษทั ฯ สามารถ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าทีม่ เี สถียรภาพและความมันคง
่ ตลอดจนสามารถให้บริการทีม่ คี ุณภาพ ซึ่งเป็ นปจั จัยสาคัญ
ส าหรับ ลูกค้า อุต สาหกรรม ดัง นัน้ ทีม วิศวกรของกลุ่ ม บริษัท ฯ พร้อมให้บ ริการตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวัน เพื่อ
ตอบสนองต่อทุกประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการบารุงรักษาให้กบั ลูกค้าของกลุ่มบริษทั ฯ
การบารุงรักษาทีเ่ หมาะสมช่วยให้โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ ทางานอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ กล่าวคือสามารถผลิตไฟฟ้าและไอน้ าโดยใช้เชือ้ เพลิงน้อยลง รวมถึงเป็ นการป้องกันโครงการโรงไฟฟ้าของ
กลุ่มบริษทั ฯ จากความเสีย่ งจากการชารุดเสียหายของเครือ่ งจักร
สัญญาการซือ้ ขายไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ กับ กฟผ. EDL และลูกค้าอุตสาหกรรมอนุ ญาตให้กลุ่มบริษทั ฯ
สามารถกาหนดช่วงเวลาให้หยุดเพื่อการซ่อมบารุง และกลุ่มบริษทั ฯ จะพยายามใช้เฉพาะช่วงเวลาในการหยุด
เพือ่ การซ่อมบารุงดังกล่าวตามทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ภายใต้สญ
ั ญาการซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. กลุ่มบริษทั ฯ สามารถหยุดเดินเครื่องได้ไม่
เกิน 840 ชัวโมง
่
(35 วัน) สาหรับการซ่อมแซม และการบารุงรักษา และไม่เกิน 1,080 ชัวโมง
่
(45 วัน) สาหรับ
การซ่อมบารุงครัง้ ใหญ่ (Major Overhaul) ในแต่ละปี ปฏิทนิ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั ฯ ไม่สามารถกาหนดเวลา
สาหรับการบารุงรักษาในช่วงเวลาทีม่ คี วามต้องการใช้ไฟฟ้าสูง (peak) ในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม
ของทุกปี ยกเว้นในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ น และในกรณีดงั กล่าวระยะเวลาบารุงรักษาต้องไม่เกิน 30 ชัวโมง
่

ภายใต้สญ
ั ญาการซือ้ ขายไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ กับ EDL และลูกค้าภาคอุตสาหกรรม
อนุ ญาตให้มกี ารบารุงรักษาตามแต่ทก่ี ลุ่มบริษทั ฯ จะได้ทาการแจ้ง ซึง่ การแจ้งดังกล่ าวต้องระบุเวลาเริม่ ต้นการ
ซ่อมบารุงโดยประมาณและระยะเวลาของการซ่อมบารุงครัง้ นัน้ ๆ
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ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ฯ จะประสานงานการหยุดซ่อมบารุงรักษากับลูกค้า และจะวางแผนสาหรับการ
บารุงรักษาของโครงการโรงไฟฟ้ า เพื่อให้เกิด ประสิทธิภ าพสูงสุดและลดช่วงเวลาที่โ ครงการโรงไฟฟ้ า หยุด
เดินเครือ่ ง
ทีมงานบารุงรักษาของกลุ่มบริษทั ฯ ซึ่งประจาอยู่ทโ่ี ครงการโรงไฟฟ้าแต่ละโครงการ มีหน้าที่
ดาเนินงานบารุงรักษาตามปกติ นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมยังต้องมีการซ่อมบารุงครัง้ ใหญ่
ทุก 3 และ/หรือ 6 ปี ซึง่ งานซ่อมบารุงครัง้ ใหญ่จะประกอบไปด้วย
(1)

การแยกชิน้ ส่วนทัง้ หมดหรือบางส่วนของหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ

(2)

การตรวจสอบความเสียหาย ชารุด หรือสึกหรอ ของหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ

(3)

การซ่อมแซมหรือเปลีย่ นส่วนทีเ่ สียหาย ชารุด หรือสึกหรอดังกล่าว

(4)

ประกอบ ทดสอบ และทดลองเดินเครื่องหน่ วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ ก่อนทีน่ ากลับไป
ใช้ในกระบวนการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ

สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษทั ฯ 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
เหล่านี้ทาให้กลุ่มบริษทั ฯ สามารถ (1) บารุงรักษาเครื่องจักรกังหันก๊าซของโครงการโรงไฟฟ้าตามมาตรฐานที่
กาหนด เนื่องจากมีทมี งานทีเ่ ชีย่ วชาญเป็ นผูด้ แู ลบารุงรักษา และ (2) ควบคุมต้นทุนในการบารุงรักษาเครื่องจักร
ของโครงการโรงไฟฟ้า เนื่องจากค่าบริการภายใต้สญ
ั ญาบริการบารุงรักษาระยะยาวได้รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อ
อะไหล่สารอง และวัสดุสน้ิ เปลืองต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
ทีมงานบารุงรักษาของกลุ่มบริษทั ฯ ประจาแต่ละโครงการจะทาหน้าทีค่ วบคูไ่ ปกับทีมงานบารุงรักษาจาก
ภายนอกในระหว่างการปฏิบตั งิ านการซ่อมบารุงครัง้ ใหญ่เพือ่ ให้ได้รบั ถ่ายทอดความรูจ้ ากทีมงานบารุ งรักษาจาก
ภายนอก กลุ่มบริษทั ฯ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะดาเนินการซ่อมบารุงครัง้ ใหญ่ได้ดว้ ยตัวเองหลังวันหมดอายุของสัญญา
บริการระยะยาว
(4)

สิ่ งแวดล้อมและควำมปลอดภัย

ในประเทศไทย ธุรกิจผลิตไฟฟ้าอยู่ภายใต้บงั คับ พ.ร.บ. ส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ซึ่ง
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้อนุ มตั ริ ายงาน EIA สาหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วมของกลุ่มบริษทั ฯ แต่ละโครงการทีด่ าเนินการแล้วเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ในประเทศลาว กลุ่มบริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งจัดทารายงานศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม และสังคม รวมถึง
แผนการลดผลกระทบดังกล่าว โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็ นหน่วยงานซึง่ ทาหน้าที่
ตรวจทานและอนุมตั ริ ายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม และแผนลดผลกระทบดังกล่าว
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สาหรับในประเทศเวียดนามนัน้ ภายใต้บงั คับของกฎหมายว่าด้วยการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมซึง่ กลุ่มบริษทั ฯ
มี ห น้ า ที่ ต้ อ งจั ด ท ารายงาน EIA ประจ าปี ของ APB และยื่ น รายงานดั ง กล่ า วต่ อ หน่ วยงานภาครั ฐ
ทีเ่ กีย่ วข้องในทุกๆ ปี
โครงการโรงไฟฟ้าที่ดาเนินการแล้วของกลุ่มบริษัทฯ ทุกโครงการ มีลกั ษณะตามทีก่ ฎหมายเกีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อมทีส่ าคัญกาหนดไว้ และได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสิง่ แวดล้อมต่างๆ อย่างครบถ้วนมาโดยตลอด กลุ่ม
บริษทั ฯ มีความเชือ่ มันว่
่ าการดาเนินกิจการของกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อม อนามัย และ
ความปลอดภัย สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทีก่ ลุ่มธนาคารโลกได้กาหนดขึ้น (World Bank
Group Environmental, Health and Safety) อีกทัง้ กลุ่มบริษัทฯ ไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องหรือเป็ นคู่ความใน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ คดีความ หรือข้อพิพาทใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
สิง่ แวดล้อมที่เกีย่ วข้องแต่อย่างใด นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั กากับดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้าอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการปล่อยมลพิษจากโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ของกลุ่มบริษทั ฯ อยู่ในระดับทีต่ ่ากว่า
หรือไม่เกินระดับสูงสุดทีก่ ฎหมายกาหนด
กลุ่มบริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบการตรวจวัดมลพิษทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนต่างๆ ของ
กลุ่มบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับการควบคุมคุณภาพอากาศในบริเวณ
โดยรอบของโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ ในทุกๆ ขัน้ ตอน สาหรับกระบวนการเผาไหม้นัน้ กลุ่มบริษทั ฯ
ได้มกี ารควบคุมการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ รวมถึงควบคุม
อุณหภูม ิ และสัดส่วนของเชือ้ เพลิง/อากาศ ให้อยูภ่ ายในระดับไม่เกินทีก่ ฎหมายกาหนด ตลอดจนควบคุมคุณภาพ
น้ าเสียที่ถูกปล่อยออกมาและเปรียบเทียบกับแผนการจัดการและควบคุมตามทีร่ ะบุไว้ในรายงาน EIA เพื่อให้
มันใจว่
่ าการปล่อยมลพิษและของเสียจากโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ของกลุ่มบริษทั ฯ นัน้ เป็ นไปตามข้อกาหนดของ
กฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
กลุ่มบริษทั ฯ ได้ดาเนินการตามนโยบาย กระบวนการ และกลไกการควบคุม เพื่อลดความเสีย่ งในการ
รัวไหลของสารเคมี
่
และการสัมผัสสารเคมีอนั ตรายต่อพนักงาน โดยกลุ่มบริษทั ฯ ได้คดั เลือกสารเคมีทใ่ี ช้สาหรับ
กระบวนการบาบัดน้ าเสียอย่างระมัดระวังและเลือกสรรสารเคมีท่มี ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของ
พนักงานน้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังได้จดั ให้มโี ครงการฝึ กซ้อมด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิง่ แวดล้อม เพื่อ
สร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าวให้แก่พนักงาน ซึง่ ได้ครอบคลุมถึงการป้องกันการรัวไหลและข้
่
อปฏิบตั เิ มื่อ
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อีกทัง้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังจัดให้มแี ผนการรองรับต่อการรัวไหลของสารเคมี
่
ท่ีอาจเกิดขึน้ พร้อม
ทัง้ ฝึ กซ้อมพนักงานให้มคี วามพร้อมหากมีเหตุการณ์ ฉุกเฉินเกิดขึน้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ฯ จะเตรียมการและ
จัดทารายงานเกีย่ วกับการปล่อยของเสียทัง้ ทีอ่ นั ตรายและไม่อนั ตรายเพื่อแจ้งต่อหน่ วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง และ
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการจัดเก็บและแยกประเภทของเสีย สาหรับการจัดการเรื่องของเสียงรบกวน กลุ่ม
บริษทั ฯ ได้ทาสัญญากับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการควบคุมเสียงเพื่อดูแลควบคุมระดับเสียงให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
(5)

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กำรรับรองระบบจัดกำรสิ่ งแวดล้อมตำมมำตรฐำน ISO

บริษทั ฯ มุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนากระบวนการทางธุรกิจและการให้บริการโดยนาระบบการจัดการคุณภาพตามที่
กาหนดไว้ตามมาตรฐาน ISO 9001 โดยมาตรฐานดังกล่าวตัง้ อยู่บนหลักการจัดการคุณภาพหลายประการ เช่น
การให้ความสาคัญกับลูกค้า การสร้า งแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง และการมุ่งเน้ นด้า น
กระบวนการและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดความมันใจในการดู
่
แลสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
ของกลุ่มบริษทั ฯ ทีเ่ ปิ ดดาเนินการต่างได้รบั การรับรองระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001
และได้รบั การรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน TIS/OHSAS 18001 มาอย่างต่อเนื่อง ซึง่ แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
บริษทั ฯ ได้ดาเนินกิจการโครงการโรงไฟฟ้าสอดคล้องกับมาตรฐานทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไปในระดั
่
บโลก
(6)

เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology)

กลุ่มบริษทั ฯ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยให้การดาเนินงานและการบริหารจัดการของกลุ่มบริษทั ฯ
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
บี.กริม เพาเวอร์ เชือ่ ว่าโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษทั ฯ ประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ท่ี
มีสมรรถนะสูงเพื่อการจัดการข้อมูลต่างๆ และยังมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซ่งึ ทาให้การสื่อสารภายในระหว่าง
สานักงานในท้องถิน่ และภูมภิ าคต่างๆ เป็ นไปอย่างราบรืน่
กลุ่มบริษทั ฯ ใช้ระบบสารสนเทศทีห่ ลากหลายเพื่อบริหารจัดการองค์กรและสนับสนุ นการตัดสินใจใน
เรื่องต่า งๆ ซึ่งระบบดัง กล่า วประกอบด้วยโปรแกรมที่ม ีขายอยู่โ ดยทัวไป
่ เช่น ระบบเกี่ยวกับการบัญชี การ
บริหารงานซ่อมบารุง และการบริหารจัดการเกีย่ วกับการจัดหาและจัดการรายการทรัพย์สนิ และโปรแกรมทีก่ ลุ่ม
บริษทั ฯ ออกแบบขึน้ มาโดยเฉพาะเพือ่ ใช้ภายในองค์กร เช่น ระบบเกีย่ วกับบุคลากรและบัญชีเงิน เดือน โดยกลุ่ม
บริษทั ฯ ใช้โปรแกรม IBM Cognos เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมและจัดการงบประมาณด้วยการ
ลดระยะเวลาในการจัดทางบประมาณและลดข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจากมนุษย์
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ใช้ประโยชน์ จากระบบอัตโนมัตใิ นการควบคุม จัดการ และจัดหาข้อมูล เพื่อ
ติดตามและควบคุมการดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ผ่านศูนย์ควบคุมออนไลน์ และยังช่วยให้กลุ่ม
บริษทั ฯ สามารถติดตามและควบคุมในการขนส่งและการควบคุมโครงการโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ กลุ่ม
บริษัทฯ จึงสามารถวิเคราะห์และตอบสนองต่อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้ นได้อย่างทันท่วงทีและลด
ระยะเวลาในการหยุดชะงักของการให้บริการอีกด้วย
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
2.1.3

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

สิ ทธิ และประโยชน์จำกกำรได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน

กลุ่มบริษทั ฯ ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน โดยโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ทีย่ งั อยู่ระหว่างการได้รบั การส่งเสริมการลงทุน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
บริษทั

กำรยกเว้นภำษี เงิ น
ได้นิติบุคคลสำหรับ
กำไรจำกกิ จกำรที่
ได้รบั กำรส่งเสริม
เป็ นระยะเวลำ 8 ปี
นับแต่วนั ที่เปิ ด
ดำเนิ นกำรเชิ ง
พำณิ ชย์

กำรลดหย่อนภำษี
เงิ นได้นิติบุคคลร้อย
ละ 50 สำหรับกำไร
จำกกิ จกำรที่ได้รบั
กำรส่งเสริม เป็ น
กำหนดระยะเวลำ 5
ปี นับแต่ระยะเวลำ
กำรยกเว้นภำษี เงิ น
ได้นิติบุคคลสิ้ นสุด
ลง

สิ ทธิ ในกำรยกเว้น
อำกรขำเข้ำสำหรับ
เครือ่ งจักรตำมที่
คณะกรรมกำร
พิ จำรณำอนุมตั ิ

สิ ทธิ ในกำรยกเว้น
ไม่ต้องนำเงิ นปันผล
จำกกิ จกำรที่ได้รบั
กำรส่งเสริมซึ่งได้รบั
ยกเว้นภำษี เงิ นได้
นิ ติบุคคลไปรวม
คำนวณเพื่อเสียภำษี
เงิ นได้ตลอด
ระยะเวลำที่ได้รบั
ยกเว้นภำษี เงิ นได้
นิ ติบุคคล

APB3

√

-

√

√

APB4

√

-

√

√

APB5

√

-

√

√

ABPR1

√

√

√

√

ABPR2

√

√

√

√

ABPR3

√

√

√

√

ABPR4

√

√

√

√

ABPR5

√

√

√

√

Solarwa

√

-

√

√

BGYSP

√

-

√

√

BGPSK

√

√

√

√

TPS

√

-

√

√
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

บริษทั

กำรยกเว้นภำษี เงิ น
ได้นิติบุคคลสำหรับ
กำไรจำกกิ จกำรที่
ได้รบั กำรส่งเสริม
เป็ นระยะเวลำ 8 ปี
นับแต่วนั ที่เปิ ด
ดำเนิ นกำรเชิ ง
พำณิ ชย์

กำรลดหย่อนภำษี
เงิ นได้นิติบุคคลร้อย
ละ 50 สำหรับกำไร
จำกกิ จกำรที่ได้รบั
กำรส่งเสริม เป็ น
กำหนดระยะเวลำ 5
ปี นับแต่ระยะเวลำ
กำรยกเว้นภำษี เงิ น
ได้นิติบุคคลสิ้ นสุด
ลง

สิ ทธิ ในกำรยกเว้น
อำกรขำเข้ำสำหรับ
เครือ่ งจักรตำมที่
คณะกรรมกำร
พิ จำรณำอนุมตั ิ

สิ ทธิ ในกำรยกเว้น
ไม่ต้องนำเงิ นปันผล
จำกกิ จกำรที่ได้รบั
กำรส่งเสริมซึ่งได้รบั
ยกเว้นภำษี เงิ นได้
นิ ติบุคคลไปรวม
คำนวณเพื่อเสียภำษี
เงิ นได้ตลอด
ระยะเวลำที่ได้รบั
ยกเว้นภำษี เงิ นได้
นิ ติบุคคล

BIP1

√

-

√

√

BIP2

√

-

√

√

BPWHA1

√

-

√

√

BPLC2

√

√

√

√

BGPPCL
โครงการลาดกระบัง

√

-

√

√

BGPPCL
โครงการบางบ่อ

√

-

√

√

BGPPCL
โครงการไทรน้อย

√

-

√

√

BGPPCL
โครงการฉะเชิงเทรา

√

-

√

√

BGSP 1
โครงการหนองจอก

√

-

√

√

BGSPCB
โครงการบ้านนาเดิม

√

-

√

√

BGSPCD
โครงการชนแดน

√

-

√

√
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
2.1.4

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำ
(1)

กำลังผลิ ตตำมสัญญำ (Contracted Capacity)

ตารางด้านล่างแสดงถึงกาลังการผลิตติดตัง้ (Installed Capacity) และกาลังผลิตตามสัญญา (Contracted
Capacity) ของโครงการโรงไฟฟ้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ำยน 2561
กำลังผลิ ตตำมสัญญำ
จำนวนสัญญำ
1,410.0 เมกะวัตต์
ไฟฟ้า
กฟผ.
16
141.0 เมกะวัตต์
กฟภ.
20
20.0 เมกะวัตต์
กฟน.
4
EDL
132.6 เมกะวัตต์
9
ลูกค้าอุตสาหกรรม
560.2 เมกะวัตต์
171
ประเทศไทย
ลูกค้าอุตสาหกรรมประเทศ
320.9 เมกะวัตต์
234
เวียดนาม1
ไอน้า
140.7 ตันต่อชัวโมง
่
19
1 ประกอบไปด้วยไฟฟ้าทีข่ ายต่อไปยังลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี (เบียนหัว) โดย APB ซึง่ ซื้อไฟฟ้าโดยตรงจาก
บริษทั ย่อยของ EVN และนาไปขายต่อให้แก่ลกู ค้าอุตสาหกรรม

(2)

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำกับ กฟผ.

โครงกำร/บริ ษทั
วันที่ลงนำม
วันเริ่ มต้น ถึง วันสิ้ นสุด
ระยะเวลำของสัญญำ
คู่สญ
ั ญำ
1. สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำกับ กฟผ. ภำยใต้ระเบียบ SPP พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่ มเติ ม 2537)

กำลังกำรผลิ ต
(เมกะวัตต์)

17 กันยายน 2541 ถึง
16 กันยายน 2562

21 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์

28 กันยายน 2544 ถึง
27 กันยายน 2565

21 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์

90.0

16 กรกฎาคม 2544 ถึง
21 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิด
15 กรกฎาคม 2565
ดาเนินการเชิงพาณิชย์
2. สัญญำขำยไฟฟ้ ำกับ กฟผ. ภำยใต้ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่ มเติ ม พ.ศ. 2552-2553)

60.0

1. ABPR1

15 กันยายน 2553

1 พฤศจิกายน 2556 ถึง
31 ตุลาคม 2581

25 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์

90.0

2. ABPR2

6 พฤศจิกายน 2552

21 มิถุนายน 2556 ถึง
20 มิถุนายน 2581

25 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์

90.0

3. ABP3

6 พฤศจิกายน 2552

1 ตุลาคม 2555 ถึง
30 กันยายน 2580

25 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์

90.0

4. BIP1

6 พฤศจิกายน 2552

29 เมษายน 2558 ถึง
28 เมษายน 2583

25 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์

90.0

1.

ABP1

8 ตุลาคม 2539

2. ABP2

9 มกราคม 2541

3. BPLC1

5 มกราคม 2541
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90.0

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

โครงกำร/บริ ษทั
วันที่ลงนำม
วันเริ่ มต้น ถึง วันสิ้ นสุด
คู่สญ
ั ญำ
3. สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำกับ กฟผ. ภำยใต้ระเบียบ SPP พ.ศ. 2553

ระยะเวลำของสัญญำ

กำลังกำรผลิ ต
(เมกะวัตต์)

1. ABP4

3 สิงหาคม 2554

15 พฤศจิกายน 2558 ถึง
14 พฤศจิกายน 2583

25 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์

90.0

2. ABP5

3 สิงหาคม 2554

1 มิถุนายน 2559 ถึง
31 พฤษภาคม 2584

25 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์

90.0

3. ABPR3

3 สิงหาคม 2554

1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31
มกราคม 2586

25 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์

90.0

4. ABPR4

3 สิงหาคม 2554

1 มิถุนายน 2561 ถึง 31
พฤษภาคม 2586

25 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์

90.0

5. ABPR5

3 สิงหาคม 2554

ประมาณ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30
กันยายน 2586

25 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์

90.0

6. BPWHA1

3 สิงหาคม 2554

1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31
ตุลาคม 2584

25 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์

90.0

7. BIP2

3 สิงหาคม 2554

1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม
2583

25 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์

90.0

8. BGPR1

3 สิงหาคม 2554

ประมาณ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31
พฤษภาคม 2589

25 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์

90.0

9. BGPR2

3 สิงหาคม 2554

ประมาณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30
กันยายน 2589

25 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์

90.0

(3)

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำกับ กฟภ.
(1)

ลำดับ
1.

สำหรับโรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิ ตย์

ชื่อโครงกำร/รำยละเอียด
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำ

วันที่ลงนำม

วันเริ่ มต้น ถึง วันสิ้ นสุด

โครงการไทรหลวง 2

11 มิถุนายน 2558

โครงการไทรหลวง 3

11 มิถุนายน 2558

โครงการไทรหลวง 10

11 มิถุนายน 2558

โครงการไทรพุทรา

11 มิถุนายน 2558

โครงการไทรหลวง 9

11 มิถุนายน 2558

28 ธันวาคม 2558 ถึง
27 ธันวาคม 2583
28 ธันวาคม 2558 ถึง
27 ธันวาคม 2583
28 ธันวาคม 2558 ถึง
27 ธันวาคม 2583
28 ธันวาคม 2558 ถึง
27 ธันวาคม 2583
28 ธันวาคม 2558 ถึง
27 ธันวาคม 2583

ระยะเวลำของสัญญำ
นับจำกวันที่ เปิ ด
ดำเนิ นกำรเชิ ง
พำณิ ชย์

กำลังกำรผลิ ต
(เมกะวัตต์)

25 ปี

8.0

25 ปี

8.0

25 ปี

7.5

25 ปี

8.0

25 ปี

7.2

BGYSP
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ลำดับ

ชื่อโครงกำร/รำยละเอียด
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำ

วันที่ลงนำม

วันเริ่ มต้น ถึง วันสิ้ นสุด

โครงการไทรมะนาว

11 มิถุนายน 2558

โครงการไทรใหญ่ (หน้า)

11 มิถุนายน 2558

28 ธันวาคม 2558 ถึง
27 ธันวาคม 2583
28 ธันวาคม 2558 ถึง
27 ธันวาคม 2583
22 ธันวาคม 2558 ถึง
21 ธันวาคม 2583

โครงการไทรเสนา 2
2.

3.

8.0
8.0

25 ปี

5.0

28 ธันวาคม 2558 ถึง
27 ธันวาคม 2583
17 ธันวาคม 2558 ถึง
16 ธันวาคม 2583
28 ธันวาคม 2558 ถึง
27 ธันวาคม 2583
18 ธันวาคม 2558 ถึง
17 ธันวาคม 2583
18 ธันวาคม 2558 ถึง
17 ธันวาคม 2583

25 ปี

8.0

25 ปี

8.0

25 ปี

8.0

25 ปี

8.0

25 ปี

6.5

12 มิถุนายน 2558

18 ธันวาคม 2558 ถึง
17 ธันวาคม 2583

25 ปี

8.0

10 สิงหาคม 25581

27 เมษายน 2559 ถึง
30 ธันวาคม 2583

25 ปี

8.0

26 กุมภาพันธ์
2561

30 ธันวาคม 2561 ถึง 29
ธันวาคม 2586

25 ปี

3.58

27 กุมภาพันธ์
2561

30 ธันวาคม 2561 ถึง
29 ธันวาคม 2586

25 ปี

2.25

25 ปี

5.0

12 พฤษภาคม
2558
11 มิถุนายน 2558

โครงการไทรแสบ

10 มิถุนายน 2558

โครงการไทรลุย้ ริมน้า (ซ้าย)

6 กรกฏาคม 2558

โครงการบีจที ที อี าร์อี 2

12 มิถุนายน 2558

โครงการบีจที ที อี าร์อี 3

12 มิถุนายน 2558

TPS

BGPSK

BGPPCL
โครงการฉะเชิงเทรา

6.

BGSPCD

7.

โครงการชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์
BGSPCB

1

กำลังกำรผลิ ต
(เมกะวัตต์)

25 ปี

โครงการไทรฉลวย 1

โครงการ บีจพี ี สระแก้ว
5.

ระยะเวลำของสัญญำ
นับจำกวันที่ เปิ ด
ดำเนิ นกำรเชิ ง
พำณิ ชย์
25 ปี

Solarwa

โครงการบีจที ที อี าร์อี 1
4.

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

โครงการบ้านนาเดิม
26 กุมภาพันธ์
30 ธันวาคม 2561 ถึง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2561
29 ธันวาคม 2586
มีการแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 และครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
(3)

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำกับ กฟน.
ชื่อโครงกำร/รำยละเอียด
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำ

ลำดับ

วันที่ลงนำม

วันเริ่ มต้น ถึง วันสิ้ นสุด

ระยะเวลำของสัญญำ
นับจำกวันที่ เปิ ด
ดำเนิ นกำรเชิ ง
พำณิ ชย์

กำลังกำรผลิ ต
(เมกะวัตต์)

1.

BGPPCL
28 กุมภาพันธ์
2561
28 กุมภาพันธ์
2561
28 กุมภาพันธ์
2561

30 ธันวาคม 2561 ถึง
29 ธันวาคม 2586
30 ธันวาคม 2561 ถึง
29 ธันวาคม 2586
30 ธันวาคม 2561 ถึง
29 ธันวาคม 2586

25 ปี

5.0

25 ปี

5.0

25 ปี

5.0

2.

โครงการลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
โครงการไทรน้อย
จังหวัดนนทบุร ี
โครงการบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ
BGSP 1
โครงการหนองจอก
กรุงเทพมหานคร

28 กุมภาพันธ์ 2561

30 ธันวาคม 2561 ถึง
29 ธันวาคม 2586

25 ปี

5.0

(2)
สำหรับโรงไฟฟ้ ำพลังงำนลม
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำกับ กฟภ. ภำยใต้ระเบียบกำรรับซื้อไฟฟ้ ำจำก VSPP สำหรับกำรผลิ ตไฟฟ้ ำจำก
พลังงำนหมุนเวียน พ.ศ. 2549
วันที่ลงนำม

ระยะเวลำของสัญญำ

1.

ชื่อโครงกำร/รำยละเอียด
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำ
BW

30 กรกฏาคม 25531

2.

BW

23 กรกฏาคม 25531

5 ปีนบั จากวันทีล่ งนามในสัญญา และต่ออายุ
ต่อเนื่องครัง้ ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และให้มผี ล
ใช้บงั คับจนกว่าจะมีการยุตสิ ญ
ั ญา
5 ปีนบั จากวันทีล่ งนามในสัญญา และต่ออายุ
ต่อเนื่องครัง้ ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และให้มผี ล
ใช้บงั คับจนกว่าจะมีการยุตสิ ญ
ั ญา

ลำดับ

1

กำลังกำรผลิ ต
(เมกะวัตต์)
8.0

8.0

มีการแก้ไขเมือ่ 17 กันยายน 2558

(4)

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำกับ EDL สำหรับโรงไฟฟ้ ำพลังงำนน้ำ

โครงกำร/บริ ษทั คู่สญ
ั ญำ
1. XXHP
(2 โครงการ)
2. Nam Che
3. Nam Khao
(5 โครงการ)
4. Tadsakoi

วันเริ่ มต้น ถึง วันสิ้ นสุด

ระยะเวลำของสัญญำนับจำกวันเปิ ด
ดำเนิ นกำรเชิ งพำณิ ชย์

กำลังกำรผลิ ต
(เมกะวัตต์)

1 สิงหาคม 2560 ถึง
31 กรกฎาคม 2585
ประมาณ 31 ธันวาคม 2561 ถึง
30 ธันวาคม 2586
ประมาณ 30 มิถุนายน 2562 ถึง
29 มิถุนายน 2587
ประมาณ 31 ธันวาคม 2564 ถึง
30 ธันวาคม 2589

25 ปี ซึง่ อาจขยายระยะเวลาออกไปได้
อีกอย่างน้อย 10 ปี
25 ปี ซึง่ อาจขยายระยะเวลาออกไปได้
อีกอย่างน้อย 10 ปี
25 ปี ซึง่ อาจขยายระยะเวลาออกไปได้
อีกอย่างน้อย 10 ปี
25 ปี ซึง่ อาจขยายระยะเวลาออกไปได้
อีกอย่างน้อย 10 ปี

20.1
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15.0
67.5
30.0

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
2.2
2.2.1

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขัน
ลูกค้ำ

ลูกค้าผูซ้ ้อื ไฟฟ้าและไอน้ าจากโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ ได้แก่ กฟผ. กฟภ. EDL และลูกค้า
อุตสาหกรรม
(1)

กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิ ตแห่งประเทศไทย

กลุ่มบริษทั ฯ ขายไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้ส่วนใหญ่ให้แก่กฟผ. ซึง่ เป็ 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. ซึง่ นาไปจัดขายต่อให้แก่ผบู้ ริโภค ตลอดระยะเวลา
ทีผ่ ่านมา กลุ่มบริษทั ฯ ยังไม่เคยประสบปญั หากับกฟผ. ในเรื่องการเรียกเก็บค่าพลังไฟฟ้า (capacity payment)
และค่าไฟฟ้าทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ผลิตและส่งให้แก่กฟผ. ภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับกฟผ.
(2)

กำรไฟฟ้ ำส่วนภูมิภำค

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
หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.4 ของประเทศ โดย กฟภ. ไม่ได้ให้บริการในพืน้ ทีเ่ ขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุร ี
และสมุทรปราการ
กฟภ. เป็ นผูร้ บั ซื้อไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษทั ฯ แต่เพียงผู้
เดียว และจะเป็ นผูร้ บั ซือ้ รายเดียวทีร่ บั ซือ้ ไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของกลุ่มบริษทั ฯ อีกด้วย
(3)

กำรไฟฟ้ ำลำว

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)
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(4)

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ลูกค้ำอุตสำหกรรม

ลู ก ค้า อุ ต สาหกรรมของกลุ่ ม บริษัท ฯ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น บริษัท ใหญ่ ใ นกลุ่ ม อุ ต สา หกรรมต่ า งๆ รวมถึง
อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเหล็ก ซึง่ ลูกค้าอุตสาหกรรมหลายรายเป็ นบริษทั ย่อยหรือบริษทั ในกลุ่ม
ของบริษัทข้ามชาติ เนื่องจากลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีความต้องการ
ไฟฟ้าอย่างมาก กลุ่มบริษทั ฯ จึงสามารถกาหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกลูกค้าเพื่อช่วยให้การผลิตไฟฟ้าของกลุ่ม
บริษทั ฯ มีประสิทธิภาพสูงทีส่ ดุ และเพือ่ สร้างประโยชน์ในระยะยาวให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ
2.2.2

งำนด้ำนกำรตลำดและกำรขำย
(1)

กำรกำหนดรำคำ

กลุ่มบริษทั ฯ มีฝ่ายขายและการตลาดซึ่งรับผิดชอบลูกค้าสาหรับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ซึ่งทา
หน้าทีห่ าธุรกิจใหม่ๆ ทัง้ จากลูกค้ารายใหม่ หรือจากการขยายการทาธุรกิจเพิม่ เติมกับลูกค้ารายเดิม นอกจากนี้
ฝ่า ยขายและการตลาดยัง รับ ผิด ชอบในการเตรีย มการและเจรจาเพื่อ ท าสัญ ญาซื้อ ขายฉบับ ใหม่ ก ับ ลู ก ค้า
อุตสาหกรรม โดยทัวไป
่ กลุ่มบริษทั ฯ ทาการกาหนดราคาค่าไฟฟ้าและไอน้ าบางส่วนด้วยวิธกี าหนดราคาจาก
ต้นทุนทีล่ ูกค้าหลีกเลีย่ งได้หากซื้อจากกลุ่มบริษทั ฯ (Avoided-Cost) (ซึง่ หมายถึงค่าใช้จ่ายทีล่ ูกค้าอุตสาหกรรม
จะต้องแบกรับหากต้องทาการจัดหาพลังงานด้วยตนเองหรือรับมาจากแหล่งอื่น เช่น ซื้อไฟฟ้าจาก กฟภ. หรือ
ต้นทุนในการติดตัง้ และผลิตไอน้ า) ซึง่ เป็ นวิธกี ารกาหนดราคาทีม่ ปี ระสิทธิภาพและช่วยให้สร้างอัตราผลกาไรได้
มากทีส่ ดุ
(2)

กำรดูแลควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ

เนื่องจากกลุ่มบริษทั ฯ ดาเนินงานภายใต้สญ
ั ญาระยะยาวกับลูกค้า ดังนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ จึงได้แต่งตัง้
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขายและการตลาดทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ เพื่อรับผิดชอบในการดูแลความสัมพันธ์กบั ลูกค้ารายใหญ่ใน
ปจั จุบนั ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ ฝา่ ยขายและการตลาดของกลุ่มบริษทั ฯ ยังมีการพัฒนาแผนงานสาหรับลูกค้าแต่ละราย ซึ่ง
ช่วยให้กลุ่มบริษทั ฯ เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้ และสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า นอกจากนี้ ฝา่ ยขายและการตลาดยังช่วยบริหารความต้องการในการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าอุตสาหกรรมโดย
พิจารณาจากแผนธุรกิจของลูกค้าและจากการสารวจพืน้ ทีท่ งั ้ หมดของโรงงานและอัตราการใช้พลังงานในความ
เป็ นจริง หากพบว่ามีความต้องการการใช้ไฟฟ้าทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญจากลูกค้าอุตสาหกรรมรายใด เจ้าหน้าที่
ฝา่ ยขายและการตลาดจะเข้าเจรจากับลูกค้าดังกล่าวเพื่อติดตัง้ มาตรวัดใหม่และเข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับ
ใหม่ รวมถึงข้อร้องเรียนด้านเทคนิคและธุรกิจต่างๆ ด้วย ในส่วนของความเป็ นผูน้ าในการผลิตไฟฟ้า กลุ่มบริษทั
ฯ มุ่ งมัน่ ที่จ ะด ารงไว้ซ่ึงความเป็ น เลิศ ในการปฏิบ ัติงานและให้บ ริการที่ม ีคุณ ภาพด้ว ยความสม่ า เสมอและ
น่าเชือ่ ถือ ซึง่ เป็ นจุดเด่นสาคัญทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ นามาใช้เป็ นกลยุทธ์ในการทาตลาดกับลูกค้า
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2.2.3

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กำรแข่งขัน
(1)

กำรแข่งขันในธุรกิ จไฟฟ้ ำ

ในการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และ EDL กลุ่มบริษทั ฯ ไม่ตอ้ งเผชิญกับการแข่งขันเนื่องจากกลุ่มบริษทั ฯ
ได้ทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาว เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั ฯ จะต้องแข่งขันในการประมูล
โครงการผลิตไฟฟ้าใหม่ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต กับบริษทั ผูป้ ระกอบกิจการพลังงานในประเทศ ตลอดจนบริษทั
ชัน้ นาในภูมภิ าคและบุคคลอืน่ ๆ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทั ฯ เชื่อมันว่
่ าด้วย (1) ประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ (2) ความพร้อมของบุคลากรและผูบ้ ริหาร และ (3) ความสัมพันธ์อนั ดีกบั พันธมิตรทาง
ธุรกิจและชุมชน กลุ่มบริษทั ฯ มีศกั ยภาพทีจ่ ะประสบความสาเร็จในการแข่งขันได้
ส าหรับ การขายไฟฟ้ าให้แ ก่ ลู ก ค้า อุ ต สาหกรรม กลุ่ ม บริษัท ฯ ให้ค วามส าคัญ ในการรัก ษาลู ก ค้า
อุตสาหกรรมทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั และการหาลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหม่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมทีโ่ ครงการโรงไฟฟ้า
ของกลุ่มบริษทั ฯ ตัง้ อยู่ อย่างไรก็ดี ในประเทศไทยกลุ่มบริษทั ฯ ต้องเผชิญกับการแข่งขันทีส่ าคัญกับ กฟภ.
กลุ่มบริษทั ฯ สามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งในการรักษาลูกค้าของกลุ่มบริษทั ฯ ทีม่ อี ยู่ใน
ปจั จุบนั ได้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
(ก)
ระบบจัดจาหน่ ายไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ มีเสถียรภาพและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ
(ข)

กลุ่มบริษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาซือ้ ขายระยะยาวกับลูกค้าปจั จุบนั ของกลุ่มบริษทั ฯ เกือบ

ทุกราย และ
(ค)
กลุ่มบริษัทฯ ได้ติดตัง้ สายส่งกระแสไฟฟ้าและระบบท่อเชื่อมโยงเพื่อล าเลีย งไอน้ า
โดยตรงไปยังโรงงานของลูกค้าแต่ละราย ซึง่ การดาเนินการเชือ่ มต่อใหม่จะมีคา่ ใช้จ่ายค่อนข้างสูง
(2)

กำรแข่งขันในธุรกิ จไอน้ำ

การจัดส่งไอน้ ามีขอ้ จากัดด้านระยะทาง เนื่องจากการสูญเสียความร้อนของไอน้ าในขณะจัดส่ง ทาให้
กลุ่มบริษทั ฯ ไม่ตอ้ งแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอืน่
2.2.4

ภำวะตลำด
(1)

กำรจัดกำรอุตสำหกรรมไฟฟ้ ำ

การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็ นองค์กรหลักของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย
โดย กฟผ. เป็ นรัฐวิสาหกิจซึ่งมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบผลิตไฟฟ้าและส่งไฟฟ้า ซึง่ รวมทัง้ การขายไฟฟ้าแบบค้าส่งอีก
ด้วย ณ สิ้นปี พ.ศ. 2560 กฟผ. มีส่วนแบ่งกาลังผลิตไฟฟ้าร้อยละ 38.0 ของกาลังผลิตไฟฟ้าทัง้ หมดในประเทศ
ไทย
ในฐานะผูค้ วบคุมระบบไฟฟ้า กฟผ. ควบคุมให้ระบบไฟฟ้ามีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานและ
มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผใู้ ช้ไฟฟ้าทุกราย กฟผ. มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบบริหารและควบคุมการผลิตไฟฟ้า
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

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) ภาพ 1 ด้านล่าง แสดงถึงภาพรวมการจัดการกิจการและโครงสร้าง
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าในประเทศไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็ นผูจ้ าหน่ ายไฟฟ้าเพียง 2 รายของ
ประเทศทีจ่ าหน่ ายให้แก่ผใู้ ช้ไฟฟ้าทัวไป
่ โดย กฟน. จะทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดจาหน่ าย และจัดหาไฟฟ้า
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล1 ได้แก่ จังหวัดนนทบุร ี และจังหวัดสมุทรปราการ ส่วน กฟภ. จะให้บริการพืน้ ทีท่ ่ี
เหลือทัง้ ประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2560 กฟภ. มีสว่ นแบ่งตลาดของการจาหน่ ายไฟฟ้าอยู่ทร่ี อ้ ยละ 70 โดยที่ กฟน.
มีรอ้ ยละ 29 ทีเ่ หลืออีกร้อยละ 1 ประกอบไปด้วยผูใ้ ช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่จานวนไม่มากทีไ่ ด้รบั บริการจาก กฟผ.
โดยตรงผ่านทางสัญญาเดิมทีม่ อี ยูม่ าแต่กอ่ นแล้ว ซึง่ ไม่คาดว่าจะมีจานวนเพิม่ ขึน้

1

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในที่น้ีหมายถึงเฉพาะกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุร ี และจังหวัดสมุทรปราการ ไม่ได้รวมทัง้ 5 จังหวัด
โดยรอบกรุงเทพมหานคร คือ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุร ี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ในบางกรณี บริษทั ไฟฟ้าเอกชนอาจมีระบบจาหน่ ายไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมทีต่ นเองให้บริการอยู่ได้
ซึ่งในหลายๆ ครัง้ จะดาเนิน งานควบคู่ไปกับ ระบบจ าหน่ ายของ กฟภ. ที่ดาเนิ นการอยู่ในนิ คมอุตสาหกรรม
เดียวกัน นอกจากนัน้ กฟภ. ยังได้ถอื ครองสินทรัพย์บางส่วนทีถ่ อื ว่าเป็ นระบบส่งไฟฟ้าอีกด้วย เช่น หม้อแปลง
ไฟฟ้าแรงสูง และสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
นับแต่ปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ทาหน้าทีเ่ ป็ นหน่ วยงานกากับดูแล
อิส ระส าหรับ กิจ การพลังงาน ซึ่งจะรับ ผิด ชอบในการกากับ ดูแ ลตลาดพลังงาน ควบคุม อัต ราค่า ไฟฟ้ า ออก
ใบอนุญาต และระงับข้อพิพาท โดย กกพ. จะประกอบไปด้วยคณะกรรมการทัง้ หมด 7 คน ถูกมอบหมายให้ดารง
ไว้ซง่ึ ความยุตธิ รรมทางการค้าระหว่างผูบ้ ริโภค ผูผ้ ลิต และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ ในกิจการพลังงาน ทัง้ นี้ หน้าที่
หลักของ กกพ. คือการควบคุมกฎระเบียบในการผลิตไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า การจาหน่ ายไฟฟ้า และศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้า (กฟผ.)
(2)

กรอบกำรดำเนิ นกำรของผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ ำรำยใหญ่ (IPP) และ ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ ำรำยเล็ก (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
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การรับซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) ในประเทศไทยได้เริม่ ต้นขึน้ ในปี พ.ศ. 2537 โดย ได้ม ี
การประมูล IPP 3 รอบด้วยกัน โดยทาการประมูลกาลังผลิตไฟฟ้าทัง้ หมดที่ 16.2 กิกะวัตต์
สาหรับโครงการขนาดเล็กลงมา กฟผ. และ กพช. ได้เริม่ การรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ในปี พ.ศ. 2535
เพื่อตอบสนองต่อการขาดแคลนไฟฟ้า ความต้องการที่จะให้ภาคเอกชนเข้าร่วมในกิจการไฟฟ้า การผลักดัน
ประสิทธิภาพพลังงาน และการใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานหมุนเวียน (renewable energy) และความร้อน
เหลือทิง้ (waste heat) โดยการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP อนุ ญาตให้เอกชนสามารถยื่นข้อเสนอโครงการทีม่ กี าลัง
ผลิตไฟฟ้าสูงสุด 90 เมกะวัตต์ เพื่อขายให้กบั กฟผ. กาลังผลิตไฟฟ้าส่วนเกินสามารถนาไปใช้ภายในเองได้
(inside the fence) หรือขายให้กบั อุตสาหกรรมอื่น ๆ 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 โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้มกี าลังผลิตไฟฟ้าทัง้ หมดอยู่ท่ี 5.1 กิกะ
วัตต์ ซึง่ กาลังผลิตไฟฟ้านี้เพิม่ กาลังผลิตให้แก่ กฟผ. ซึง่ มีกาลังผลิตไฟฟ้าอยู่เอง 15.5 กิกะวัตต์ ผูผ้ ลิตไฟฟ้าราย
เล็กมาก (VSPP) ทีม่ กี าลังผลิตไฟฟ้าต่ากว่า 10 เมกะวัตต์นนั ้ สามารถขายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. และ กฟน. ได้
โดยตรง ตาราง 1 ด้านล่าง แสดงภาพรวมของผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายประเภท
ทัง้ IPP และ SPP นัน้ ได้มกี ารทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับกฟผ. โดย กฟผ. เป็ นผูร้ บั ซื้อเพียง
รายเดียว (โดยส่วนมากสัญญาจะมีระยะเวลาอยูท่ ่ี 20 หรือ 25 ปี )
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ตาราง 1 ประเภทผูผ้ ลิตไฟฟ้าในตลาดการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 IPP และ SPP มีกาลังผลิตไฟฟ้าทัง้ หมดเชื่อมต่อกับระบบส่งไฟฟ้า
ของ กฟผ. อยู่ท่ี 22.4 กิกะวัตต์ (14.9 กิกะวัตต์ และ 7.5 กิกะวัตต์ ตามลาดับ) (หรือประมาณร้อยละ 53 ของ
กาลังผลิตไฟฟ้าทัง้ หมด)
(3)

แนวโน้ มกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ ำ

ในช่วง 15 ปี ทผ่ี า่ นมา การใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 4.4 ต่อปี ตามทีแ่ สดงไว้
ใน ภาพ 3 ด้านล่าง จะเห็นได้ว่าการเติบโตของการใช้พลังงานไฟฟ้านัน้ แทบจะกล่าวได้ว่าเคลื่อนไหวตามการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงการเติบโตทีส่ งู มาโดยตลอดจนถึงปี พ.ศ. 2550 จากนัน้ ได้ชะลอตัวในช่วง
ปี พ.ศ. 2551-2552 และกลับมาฟื้ นตัวอย่างไม่มนคงในช่
ั่
วงเวลาต่อมา โดยในปี พ.ศ. 2560 การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าขัน้ สุดท้ายอยูท่ ่ี 185,124 กิกะวัตต์-ชัวโมง
่ คิดเป็ นอัตราการเติบโตทีร่ อ้ ยละ 1.2 เมือ่ เปรียบเทียบจากปี
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559 ซึง่ ภาคอุตสาหกรรมเป็ นสาขาทีม่ สี ดั ส่วนการใช้ไฟฟ้าสูงทีส่ ุดคิดเป็ น ร้อยละ 47.4 ของการใช้ไฟฟ้า
ทัง้ ประเทศ ภาคธุรกิจและกิจการขนาดเล็กเป็ นอันดับทีส่ อง ร้อยละ 24.4 และตามมาด้วยภาคครัวเรือนที่ ร้อยละ
24.0 ซึ่งภาพ 3 แสดงถึงข้อมูลดังกล่าว การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ในระดับต่ า
ในช่วงปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากเหตุอทุ กภัย และลดลงอีกครัง้ ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2557 เนื่องจากการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย
แนวโน้ มควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ ำสูงสุด

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดได้เพิม่ ขึน้ จาก 26.6 กิกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2556 เป็ น 28.6 กิกะวัตต์ ในปี
พ.ศ. 2560 (ดังทีไ่ ด้แสดงไว้ใน ภาพ 5 ด้านล่าง)
จากภาพ 5 ด้านล่าง แสดงให้เห็นว่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดมักเกิดขึน้ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของแต่
ละปี คือ ช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม

(4)

กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ ำ

อัตราการเติบโตของความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดต่อปี (peak electricity demand) และการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วงเวลา พ.ศ. 2560-2568 ถูกพยากรณ์ไว้ทป่ี ระมาณร้อยละ 3.9 และหลังจากปี พ.ศ.
2564 อัตราการเติบโตของความต้องการไฟฟ้าจะลดลงเล็กน้อย (จากร้อยละ 3.92 เป็ นร้อยละ 3.85 ในปี พ.ศ.
2568) ซึง่ สะท้อนถึงการคาดการณ์การเติบโตของ GDP ทีจ่ ะชะลอลงเนื่องจากเศรษฐกิจอิม่ ตัวมากขึน้ ผลคือ
คาดว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าจะเพิม่ ขึน้ จาก 205.6 เทระวัตต์-ชัวโมงในปี
่
พ.ศ. 2560 ไปเป็ น 260.8 เทระวัตต์ชัวโมงในปี
่
พ.ศ. 2568 และความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเพิม่ จากเดิม 31.4 กิกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2560 ไปเป็ น
39.8 กิกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2568 ตามทีไ่ ด้แสดงไว้ในภาพ 6 ด้านล่าง
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าทีก่ ล่าวมานัน้ ต่ากว่าการคาดการณ์ของ PDP ซึง่ ในอดีต PDP จะ
คาดการณ์ สูงเกินจริง โดยปกติผกู้ าหนดนโยบายและผูก้ ากับดูแลมักจะมีเป้านโยบายที่ต้องมีกาลังผลิตไฟฟ้า
เพียงพอ โดยเป็ นเรือ่ งทีส่ ามารถเข้าใจได้เนื่องจากว่าไฟฟ้ามีบทบาทสาคัญในชีวติ ประจาวัน แต่อย่างไรก็ตามนัน้
วิธปี ฏิบตั ดิ งั กล่าวมักทาให้มกี ารปรับแก้ไขลดการคาดการณ์ของรัฐบาลลงเป็ นระยะๆ
ซึ่งการคาดการณ์ เหล่านี้จะมีผลกระทบต่อกิจการไฟฟ้าในหลายๆ แง่มุม โดยเฉพาะต่อระยะเวลาที่
จาเป็ นในการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ การปรับลดการพยากรณ์ความต้องการนาไปสู่การปรับแก้ไขระยะเวลาที่
จาเป็ นในการเพิม่ กาลังผลิตไฟฟ้า ทาให้เกิดความล่าช้าในการเปิ ดรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP และ SPP รอบใหม่ เป็ น
ต้น ซึง่ เป็ นผลดีต่อบริษทั ทีม่ ี PPA อยู่ก่อนแล้วทาให้บริษทั เหล่านี้มคี วามได้เปรียบกว่าบริษทั รายใหม่ทค่ี าดหวัง
จะเข้ามาสูต่ ลาดพลังงานไฟฟ้าผ่านการเปิ ดรับซือ้ รอบใหม่
(5)

กำรคำดกำรณ์กำลังผลิ ตไฟฟ้ ำที่เกิ ดใหม่และกำลังผลิ ตไฟฟ้ ำสำรอง

PDP เป็ นเอกสารทางนโยบายทีส่ ะท้อนฉันทามติในช่วงเวลาทีจ่ ดั ทา หนึ่งในเป้าหมายของ PDP นัน้ คือ
การกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงของประเทศไทย ผ่านทางการเพิม่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหิน พลังงาน
หมุนเวียน และพลังงานนิวเคลียร์
การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในประเทศไทยนัน้ ถูกต่อต้านอย่างหนักจาก Non-Government
Organization (NGO) และสังคม ส่งผลให้ IPP บางโครงการเปลีย่ นเชือ้ เพลิงจากถ่านหินไปเป็ นก๊าซธรรมชาติ
(เช่น โรงไฟฟ้าหินกรูด และ โรงไฟฟ้าบ่อนอก) กฟผ. เอง ในขณะนี้กก็ าลังถูกต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานถ่านหินในจังหวัดกระบี่
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ถูกต่อต้านจากสังคมมาโดยตลอด และ PDP แต่ละฉบับได้เลื่อนโครงการ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไปทุกครัง้ ทีัจั่ ดทา โดย PDP 2015 ระบุว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรงแรกจะจ่าย
ไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2573 อย่างไรก็ดี คาดว่ากาหนดการนี้จะถูกเลื่อนออกไปอีกเช่นกัน
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นอกจากนี้ รายงาน PDP ยังระบุแผนทีจ่ ะเพิม่ กาลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ าอีกมากในช่วงกลางทศวรรษของ
พ.ศ. 2563 - 2572 โครงการไฟฟ้าพลังน้ าในประเทศเมียนมาร์นนั ้ ได้รวมอยู่ในแผนระยะยาวของประเทศไทยมา
เป็ นระยะเวลานานแล้ว และมีการจัดทา MOU ระหว่างรัฐบาลเมียนมาร์และรัฐบาลไทยอยู่ด้วยเช่นกัน แต่การ
พัฒนาโครงการเหล่านี้ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนดยังมีความไม่แน่ นอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อพิจารณา
ว่าโครงการเหล่านี้จะต้องพัฒนาให้สาเร็จภายในเวลาเพียง 6 ถึง 10 ปี
ภาพ 7 ด้านล่างนี้ แสดงประมาณการสัดส่วนกาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยไปจนถึงปี พ.ศ. 2568
กาลังผลิตไฟฟ้ารวมในปี พ.ศ. 2560 คาดว่าจะมี 49 กิกะวัตต์ โดยทีป่ ระมาณครึง่ หนึ่งของกาลังผลิตไฟฟ้ารวม
ร้อยละ 41.7 จะมาจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมก๊าซ โรงไฟฟ้าพลังน้ามีสดั ส่วนกาลังผลิตไฟฟ้าคิดเป็ น ร้อยละ
11.3 ของกาลังผลิตไฟฟ้า ซึง่ แบ่งเป็ นโรงไฟฟ้าพลังน้ าในประเทศ ร้อยละ 7.0 และรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาว
อีก ร้อยละ 4.3 โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ จะมีสว่ นแบ่งอยูท่ ่ี ร้อยละ 11.9 ของกาลังผลิตไฟฟ้ารวม โรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนทีร่ อ้ ยละ 18.6 ของกาลังผลิตไฟฟ้ารวมสุดท้าย กาลังผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนอกเหนือจากพลัง
น้าขนาดใหญ่คาดว่าอยูท่ ่ี 15.8 ของกาลังผลิตไฟฟ้ารวม

้ าพลังความร้อน จากการผลิต
ในปี พ.ศ. 2568 คาดว่าสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าโคเจนเนอเรชันและโรงไฟฟ
่
ไฟฟ้าทัง้ หมดจะลดลงไปเหลือเพียง ร้อยละ 9.7 และ ร้อยละ 15.5 ตามลาดับ ในขณะเดียวกัน ได้คาดการณ์ว่า
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมก๊าซเพิม่ ขึน้ เป็ น ร้อยละ 43.7 นอกจากนี้ คาดว่าสัดส่วน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทีน่ อกเหนือจากโรงไฟฟ้าพลังน้ าจะอยู่ท่ี ร้อยละ 17.5 ของกาลังผลิตไฟฟ้า
ทัง้ หมดในปี พ.ศ. 2568
กาลังผลิตไฟฟ้าสารองในรูปของกาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาอยู่ทร่ี อ้ ยละ 33.9 ในปี พ.ศ. 2560 และจะ
คงที่อยู่ในช่วง ร้อยละ 33.8-39.4 ไปจนถึงปี พ.ศ. 2567 โดยเป็ นไปตามแผนการพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าและ
แผนการปลดโรงไฟฟ้าทีแ่ น่ นอน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2568 ความต้องการไฟฟ้าจะเพิม่ ขึน้ เร็วกว่าการเพิม่ กาลังผลิต
ไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลให้กาลังผลิตไฟฟ้าสารองจะลดมาอยู่ทร่ี ะดับ ร้อยละ 36.1 ของความต้องการพลังไฟฟ้าตาม
สัญญา และจะทยอยลดมาอยูท่ ร่ี ะดับ ร้อยละ 15.0 ในปี พ.ศ. 2575
ส่วนที่ 2.1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 26

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

(6)

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ภำพรวมของ SPP

หัวข้อนี้พจิ ารณาในรายละเอียดของธุรกิจผลิตไฟฟ้าของ SPP ในประเทศไทย โดยจะวิเคราะห์โครงสร้าง
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า กรอบการกากับดูแลและการซือ้ ขายไฟฟ้าและสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
กำรจัดกำรและโครงสร้ำงห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำของภำคธุรกิ จ

กฟผ. และ สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (รูจ้ กั ในนามของ สนพ. ในปจั จุบนั ) ได้
ริเริม่ การรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ SPP ขึน้ มาในปี พ.ศ. 2535 เพื่อให้เอกชนสามารถยื่นเสนอขายไฟฟ้าแก่ กฟผ.
ได้ โดยในเบือ้ งต้นได้จากัดขนาดของโครงการไว้ท่ี 60 เมกะวัตต์ และหลังจากนัน้ รัฐบาลจะเพิม่ ให้เป็ น 90 เมกะ
วัตต์ ต่ อโครงการ โดยจะทาการพิจารณาเป็ นรายไป (แต่ในกรณีโรงไฟฟ้ า SPP ก๊าซธรรมชาติของ บี.กริม
เพาเวอร์ ทัง้ หมดมี PPA อยู่ท่ี 90 เมกะวัตต์) การรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ SPP ได้ถูกริเริม่ ขึน้ เพื่อกระตุน้ ให้เกิด
การสร้า งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (เช่น พลังงานลม พลังแสงอาทิตย์ และพลังน้ าขนาดเล็ก) โรงไฟฟ้ า
พลังงานขยะหรือเชื้อเพลิงชีวภาพ และโรงไฟฟ้าระบบการผลิตพลังงานร่วมที่ใช้ทงั ้ ก๊าซธรรมชาติและน้ ามัน
ปิ โตรเลียมเป็ นเชือ้ เพลิง (แต่มเี งือ่ นไขประสิทธิภาพต่างๆ ของโรงไฟฟ้า) SPP จะขายกาลังผลิตไฟฟ้าของตนเอง
บางส่วนหรือทัง้ หมดให้กบั กฟผ. โดยไอน้าและไฟฟ้าทีไ่ ม่ได้ขายให้กบั กฟผ. จะขายให้ภายในนิคมอุตสาหกรรม
หรือใช้ภายในเอง (captive customers)
SPP จาเป็ นต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ดังต่อไปนี้:
แหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังแสงอาทิตย์ พลัง น้ าขนาดเล็ก
ซึง่ รวมถึง ของเสียหรือผลผลิตพลอยได้ทเ่ี กิดจากกิจกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรม หรือ
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ระบบการผลิตพลังงานร่วมทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติหรือน้ ามันปิ โตรเลียมเป็ นเชือ้ เพลิง แต่อยู่ภายใต้
เงือ่ นไขต่างๆ (เช่น ค่าประสิทธิภาพโดยรวม1 ของโรงงานไฟฟ้าต้องมากกว่าร้อยละ 45 (วัดจากค่าความร้อนต่า
หรือ low heating value) และมากกว่าร้อยละ 10 ของผลผลิต2 ต้องเป็ นการผลิตไอน้าเพือ่ นาไปใช้)


1

2

ค่าประสิทธิภาพโดยรวม = (ผลผลิตพลังงานไฟฟ้า + ผลผลิตพลังงานความร้อน – พลังงานความร้อนนาเข้า) / พลังงานของเชือ้ เพลิงที่
ใช้ในกระบวนการ (คิดจากค่าความร้อนต่า) โดยพลังงานความร้อนนาเข้านับรวมถึงพลังงานความร้อนของคอนเดนเสททีน่ ากลับมาใช้
ใหม่และน้าเติมเข้าระบบ
วัดจากอัตราส่วนผลผลิตพลังงานความร้อนต่อพลังงานไฟฟ้า = (ผลผลิตพลังงานความร้อน – พลังงานความร้อนเข้า) / ผลผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า

ตาราง 2 แสดงถึงกาลังผลิตไฟฟ้าติดตัง้ และกาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาของ SPP แยกตามประเภท
เชือ้ เพลิง (ม.ค. 2560)

ในส่วนของโครงการพลังงานหมุนเวียน ผูผ้ ลิตไฟฟ้าสามารถใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ไม่เกิน ร้อยละ 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 ความร้อนสาหรับ
กระบวนการการผลิต (process heat) หรือ ระบบการส่งน้ าเย็นแบบศูนย์กลาง (district cooling) ตามทีร่ ะบุไว้
ด้านล่าง
การรับซือ้ ไฟฟ้าในรูปแบบ SPP ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและพลังงานโดยรวม จึงเกิดการ
จัดทากลไกอัตราค่าประหยัดในการใช้เชือ้ เพลิง (FS) ขึน้ ลูกค้าอุตสาหกรรมหลายรายใช้ไอน้ าทีซ่ ้อื มาจาก SPP
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สาหรับความร้อนในกระบวนการผลิตและกระบวนการอื่นๆ ลูกค้าเหล่านี้จาเป็ นต้องพึง่ พาไอน้ าทีจ่ ่ ายจาก SPP
เนื่องจากส่วนมากไม่มหี ม้อต้มไอน้าสารองเป็ นของตนเอง หรือถ้ามี ก็ไม่ใหญ่เพียงพอต่อการดาเนินการเต็มกาลัง
ผลิต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ระบบการผลิต พลัง งานร่ ว มและการใช้ค วามร้อ นเหลือ ทิ้ง จากการผลิต ไฟฟ้ านั น้ ท าให้
ประสิทธิภาพทางพลังงานในภาพรวมสูงขึน้
กรอบแนวกำรซื้อขำยไฟฟ้ ำ

โครงสร้างอัตรารับซื้อไฟฟ้าทีแ่ ตกต่างกันถูกนามาใช้กบั ผูผ้ ลิตไฟฟ้าในแต่ละประเภท (IPP SPP และ
VSPP) โดยอัตราเหล่านี้ถูกกาหนดตามประเภทของสัญญา (Firm หรือ Non-firm) และตามแหล่งพลังงาน
(พลังงานตามแบบ หรือ พลังงานทางเลือก) พลังไฟฟ้าประเภทสัญญา Firm คือ โรงไฟฟ้าที่ SPP รับประกันว่า
สามารถจ่ายไฟฟ้าในช่วงเดือนทีม่ คี วามต้องการไฟฟ้าสูงสุดได้
กฟผ. ได้ระบุประเภทของอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ไว้สองประเภทกล่าวคือ พลังไฟฟ้าตาม
ประเภทสัญญา Firm และ Non-firm ตาราง 3 ด้านล่างแสดงให้เห็นถึงการจาแนก SPP ตามประเภทสัญญา
ตาราง 3 กาลังผลิตไฟฟ้าติดตัง้ และกาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาของ SPP แยกตามประเภทสัญญา (ม.ค.
2560)

โดยที่ SPP ทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงฟอสซิลประเภทสัญญา Firm จะต้องผลิตไฟฟ้าเป็ นอย่างน้อย 7,008 ชัวโมงต่
่
อ
ปี และจะต้องผลิตไฟฟ้าในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กันยายน และ ตุลาคม โดย
กาหนดค่าพลังไฟฟ้าทีต่ อ้ งจ่ายให้ SPP ประเภทสัญญา Firm จากเงินลงทุน และ ค่าเชือ้ เพลิงในการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าที่ 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 เรียกว่า ค่าการส่งเสริมการใช้เชือ้ เพลิงพลังงานหมุนเวียน และอีกส่วนจะเป็ น
อัตราแปรผันตามประเภทของพลังงานหมุนเวียน ซึง่ สรุปไว้ใน ตาราง 4 ด้านล่าง
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ตาราง 4 การจาแนกอัตรารับไฟฟ้าจาก SPP ประเภทสัญญา Firm

2.3
2.3.1

กำรจัดหำผลิ ตภัณฑ์และบริกำร
กำรจัดหำที่ดิน

สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าทีต่ งั ้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มบริษทั ฯ เช่าทีด่ นิ และซื้อทีด่ นิ จากผูพ้ ฒ
ั นา
และผูจ้ ดั การนิคมอุตสาหกรรม โดยปกติแล้วสัญญาเช่าเหล่านี้จะมีอายุ 25 - 30 ปี
2.3.2

กำรเลือกผูร้ บั เหมำ EPC

กลุ่มบริษทั ฯ มีหลักเกณฑ์ภายในสาหรับการจัดหาจัดจ้างผูร้ บั เหมา EPC ทีช่ ดั เจน โดยในช่วงแรกของ
แต่ละโครงการ ฝา่ ยการวางแผนด้านเทคโนโลยีของกลุ่มบริษทั ฯ จะประเมินเทคโนโลยีสาหรับเครือ่ งจักรหลักของ
โครงการโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น เครือ่ งจักรกังหันพลังงานก๊าซธรรมชาติ และเลือกเทคโนโลยีทก่ี ลุ่มบริษทั ฯ
คิดว่ามีความเหมาะสมกับการใช้งานทีส่ ุด โดยคานึงถึงกาลังการผลิต ประสิทธิภาพ ราคา อายุการใช้งาน และ
การบารุงรักษา ความเห็นของฝ่ายการวางแผนด้านเทคโนโลยีจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการจัดการของบริษัท
(Management Committee) ซึง่ ประกอบไปด้วยผู้บริหารฝา่ ยต่างๆ เพื่ออนุ มตั ิ หลังจากนัน้ ฝา่ ยการพาณิชย์ของ
กลุ่มบริษทั ฯ (Commercial Department) จะจัดทาขอบเขตการจ้าง (Terms of Reference) (ซึง่ ประกอบไปด้วย
ข้อเท็จจริงเบือ้ งต้น ลักษณะเทคโนโลยีของโครงการโรงไฟฟ้าทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ เลือกใช้ ขอบเขตของงาน คุณสมบัติ
ของผูร้ บั เหมา EPC ข้อเสนอ ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ และรายละเอียดของสัญญา เป็ นต้น)
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กำรจัดหำวัตถุดิบในกำรผลิ ตไฟฟ้ ำ
(1)
ก๊ำซธรรมชำติ

วัตถุดบิ หลักสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของกลุ่มบริษัทฯ คือก๊าซธรรมชาติ ซึ่งกลุ่ม
บริษทั ฯ ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอน้า
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของกลุ่มบริษทั ฯ ทัง้ หมดทีด่ าเนินการอยู่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ น
เชือ้ เพลิงหลัก
กลุ่มบริษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาจัดหาก๊าซจานวน 15 ฉบับกับ ปตท. สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนร่วมของกลุ่มบริษทั ฯ ทีก่ าลังดาเนินการและอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง อีกทัง้ กลุ่ม บริษทั ฯ ยังมีบนั ทึกความ
เข้าใจจานวน 2 ฉบับกับ ปตท. สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของกลุ่มบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ทาสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าและอยูร่ ะหว่างการพัฒนา ซึง่ ได้แก่ BGPR1 และ BGPR2
สัญญาจัดหาก๊าซแต่ละฉบับทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ 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 ฯ
ยังไม่เคยประสบปญั หาในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. อย่างมีนยั สาคัญ
(2)

น้ำดิ บและสำธำรณูปโภคอื่นๆ

ในการผลิตไฟฟ้ากลุ่มบริษทั ฯ จาเป็ นต้องใช้น้ าดิบในปริมาณมากเพื่อลดอุณหภูมขิ องเครื่องจักรทีใ่ ช้ใน
การผลิต โดยกลุ่มบริษทั ฯ มีคสู่ ญ
ั ญาในการจัดหาน้าดิบแตกต่างกันตามแต่ละพืน้ ที่ ดังต่อไปนี้
(ก)

นิ คมอุตสำหกรรมอมตะนครและนิ คมอุตสำหกรรมอมตะซิ ตี้

บริษทั อมตะ วอเตอร์ จากัด ("อมตะ วอเตอร์") ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ อมตะ คอร์ปอเรชัน เป็ นผูจ้ ดั หา
น้ า ดิบ น้ าเพื่อการบริโ ภค และระบบการบ าบัดน้ าเสียพื้นฐานที่โ ครงการโรงไฟฟ้ าของกลุ่ มบริษัทฯ ในนิ คม
อุตสาหกรรมสองแห่งนี้จาเป็ นต้องใช้ โดยกลุ่ม บริษทั ฯ ชาระค่าบริการสาหรับการจัดหาน้ าและการบริการบาบัด
น้าเสียโดยใช้สตู 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
น้าก่อนทีจ่ ะแจกจ่ายไปยังโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ โดย อมตะ วอเตอร์ ยังมีแหล่งเก็บน้ าสารองขนาด
ใหญ่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี
(ข)

นิ คมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกากับดูแลของกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็ นเจ้าของและผูบ้ ริหารงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดหาน้า และ
บริการบาบัดน้ าเสียให้กบั โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยกลุ่ม บริษทั ฯ
ชาระค่าบริการให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมสาหรับบริการการจัดส่งน้าและการบาบัดน้ าเสียโดยคานวณตามสูตรที่
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กาหนดในสัญญาบริการการจัดหาน้าและบาบัดน้าเสีย สาหรับนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง น้าดิบดังกล่าวมาจาก
อ่างเก็บน้าหนองค้อ จังหวัดชลบุร ี
(ค)

สวนอุตสำหกรรมบำงกะดี

บริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จากัด เป็ นผูจ้ ดั การในด้านทรัพยากรน้ า การจัดส่งน้ า และการบาบัด
น้ าเสียในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งรวมถึงน้ าดิบ น้ าเพื่อการบริโภค และระบบการบาบัดน้ าเสีย โดยกลุ่ม
บริษัทฯ ชาระค่าบริการให้แก่สวนอุตสาหกรรมบางกะดีสาหรับบริการการจัดส่งน้ าและการบาบัดน้ าเสียโดย
คานวณตามสูตรทีก่ าหนดไว้ในสัญญาบริการการจัดหาน้ าและบาบัดน้ าเสีย ในปจั จุบนั การประปานครหลวง
(“กปน.”) เป็ นผูจ้ ดั ส่งน้าดิบให้แก่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยน้าดิบจากคลองของกปน. จะถูกสูบไปยังโรงกรอง
น้าเพือ่ การผลิตน้าไปใช้ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
(ง)

นิ คมอุตสำหกรรมเหมรำช

เหมราชเป็ นผูจ้ ดั การในด้านทรัพยากรน้า การจัดส่งน้าและการบาบัดน้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ซึง่ รวมถึง น้าดิบ น้าเพือ่ การบริโภค และการบาบัดน้ าเสีย โดยกลุ่ม บริษทั ฯ ชาระค่าบริการให้แก่เหมราชสาหรับ
บริการการจัดส่งน้าและการบาบัดน้าเสียโดยคานวณตามสูตรทีก่ าหนดในสัญญาบริการการจัดหาน้าและบาบัดน้ า
เสีย ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชนี้ น้าดิบจะถูกส่งตรงไปยังโรงผลิตน้ าเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ าก่อนทีจ่ ะแจกจ่าย
ไปยังโรงงานต่างๆ นอกจากนี้ เหมราชยังมีอ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล ซึง่ เป็ นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ตงั ้ อยู่ใกล้กบั
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีกด้วย
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ปัจจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้ อมูลทังหมดในเอกสารฉบั
้
บนี ้ และควรใช้
วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาปั จจัยความเสีย่ งที่ระบุในหัวข้ อนี ้ รวมทังข้
้ อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้
ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ
3.1

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิ ง

ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิงหลักสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของกลุ่มบริษัทฯ หาก
ต้นทุนเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญและกลุ่มบริษทั ฯ ไม่สามารถผลักภาระราคาเชือ้ เพลิงทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
ไปยังลูกค้าของกลุ่มบริษทั ฯ ได้ จะทาให้กลุ่มบริษทั ฯ มีอตั รากาไรลดลง
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ สามารถผลักภาระเรือ่ งความผันผวนของราคาเชือ้ เพลิงไปยังลูกค้า ทีซ่ ้อื ไฟฟ้าของ
กลุ่มบริษทั ฯ ภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้า กล่าวคือ 1) ตามข้อกาหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. กลุ่ม
บริษทั ฯ สามารถผลักภาระค่าก๊าซธรรมชาติไปยัง กฟผ. ได้จากสูตรราคาค่าพลังงานไฟฟ้าตามสัญญา และ 2)
ตามข้อกาหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยปกติกลุ่มบริษทั ฯ ตกลงขาย
ไฟฟ้าอ้างอิงจากอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของ กฟภ. ซึง่ มีการรวมคานวณค่า Ft ทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นทุกๆ 4 เดือน
เพือ่ ให้สอดคล้องกับราคาของเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการผลิตไฟฟ้าหลายชนิด เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น้ามัน และ
เชือ้ เพลิงประเภทอืน่ ตลอดจนอัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ และปจั จัยอืน่ ๆ
3.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งการจัดหาก๊าซธรรมชาติ ของปตท. ให้กบั กลุ่มบริษทั ฯ

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ พึง่ พิงการจัดหาเชือ้ เพลิง โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ซึง่ กลุ่มบริษทั ฯ
ซื้อทัง้ หมดจากปตท. คิดเป็ นประมาณร้อยละ 70-80 ของต้นทุนขายและการให้บริการของกลุ่มบริษทั ฯ หาก
ก๊าซธรรมชาติเกิดการขาดแคลนหรือปตท. ไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กบั กลุ่มบริษทั ฯ ได้ อาจทาให้
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของกลุ่มบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการผลิตไฟฟ้าและไอน้ าซึ่งจะส่งผลให้กลุ่ม
บริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าและสัญญาซือ้ ขายไอน้าทีม่ อี ยูไ่ ด้
อย่างไรก็ดกี ลุ่มบริษทั ฯ มีการกาหนดปริมาณก๊าซขัน้ ต่ าที่ ปตท. ต้องจัดหาให้ในสัญญาซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติกบั ปตท. รวมทัง้ มีการแจ้งปริมาณก๊าซทีจ่ ะใช้ในแต่ละปี ให้ ปตท. ตามแผนการผลิต ซึ่ง ปตท. มี
หน้าทีต่ อ้ งจัดหาตามสัญญา และชาระค่าปรับเพื่อชดเชยรายได้บางส่วนหาก ปตท. จัดหาก๊าซธรรมชาติไม่ได้
ตามปริม าณที่ต กลงกัน นอกจากนี้บ ริษัทฯ ยังศึกษาแนวทางที่จ ะเพิ่ม สัดส่ว นของโรงไฟฟ้ า ที่ใ ช้เ ชื้อเพลิง
ประเภทอื่นโดยเฉพาะพลังงานทดแทน เช่น น้ าและแสงอาทิตย์ เพื่อลดสัดส่วนการพึ่งพิงรายได้หลักทีม่ าจาก
โรงไฟฟ้าทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง
3.3

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ ง กฟผ.

กฟผ. เป็ นรัฐวิสาหกิจและผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ทส่ี ุดของประเทศ และเป็ นผูซ้ ้อื ไฟฟ้าแบบขายส่งราย
ใหญ่ทค่ี วบคุมระบบขายส่งไฟฟ้าทัง้ หมดในประเทศ และยังเป็ นลูกค้ารายใหญ่ทส่ี ุดของกลุ่มบริษทั ฯ โดยรายได้
จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. มีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 60 ของรายได้จากการขายและการให้บริการทัง้ หมด
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ของกลุ่มบริษทั ฯ อีกทัง้ สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าตามโครงการรับซือ้ ไฟฟ้าจาก SPP ระหว่าง กฟผ. กับกลุ่มบริษทั ฯ
เป็ นสัญญามาตรฐานทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ไม่สามารถเจรจาต่อรองเงือ่ นไขต่างๆ ได้
อย่างไรก็ดี จากผลการดาเนินงานทีผ่ า่ นมา โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ ทุกโรงปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขสาคัญ
ในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับกฟผ. และบริษทั ยังได้จดั ตัง้ ฝา่ ยควบคุมปฏิบตั กิ ารซึง่ เป็ นหน่ วยงานกลางทีท่ าหน้าที่
ควบคุม ประสานงานและส่งรายงานผลการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า การจาหน่ ายไฟฟ้าและแผนการซ่อมบารุง
ของโรงไฟฟ้าทุกโรงให้ กฟผ. รวมทัง้ การวางแผนจัดการป้องกันปญั หาต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ จากการดาเนิน
เครือ่ ง เพือ่ ลดความเสีย่ งของโรงไฟฟ้าจากการผิดเงือ่ นไขในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
3.4

ความเสี่ยงจากการดาเนิ นเครือ่ งและการบารุงรักษาโรงไฟฟ้ าที่เปิ ดดาเนิ นการแล้ว

การประกอบกิจการของกลุ่มบริษทั ฯ อาศัยเครือ่ งจักรและกระบวนการผลิตทีม่ คี วามซับซ้อน กาลังการ
ผลิตและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าขึน้ อยู่กบั การดาเนินเครื่องและการบารุงรักษาอุปกรณ์ ของโรงไฟฟ้าเป็ น
สาคัญ ความขัดข้องจากการดาเนินงานหรือการหยุดเดินเครื่องกาเนิดไฟฟ้าอย่างฉุ กเฉิน อาจทาให้กาลังการ
ผลิตไฟฟ้าลดลงต่ากว่าระดับทีค่ าดการณ์ไว้ หรืออัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate) สูงกว่าอัตราทีก่ าหนดไว้
ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. (Contracted Heat Rate) ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการทากาไรของ
โรงไฟฟ้า
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีความรูค้ วามชานาญในการดาเนินเครื่องและการซ่อมบารุงโรงไฟฟ้า SPP มา
กว่า 20 ปี โดยบริษทั ฯ มีกลยุทธ์ในการดาเนินเครือ่ งและการซ่อมบารุงทีส่ าคัญดังนี้
1) การมอบหมายให้ทมี ดาเนินเครื่องและทีมซ่อมบารุงของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงประจาโรงไฟฟ้าตัง้ แต่
ช่วงก่อสร้างโรงไฟฟ้าประมาณ 6-12 เดือน ก่อนเปิ ดดาเนินการ เพือ่ สร้างความคุน้ เคยกับการออกแบบและการ
ทางานของเครือ่ งจักร
2) การวางแผนให้มโี รงไฟฟ้าหลายโรงอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการดาเนินเครือ่ งและการสับเปลีย่ นการจาหน่ายไฟฟ้าในกรณีทเ่ี กิดเหตุขดั ข้องขึน้ ในเครือ่ งจักรตัวใดตัวหนึ่ง
3) การอาศัยช่างผูช้ านาญการในการซ่อมบารุงเครือ่ งจักรตามสัญญาการให้บริการงานบารุงรักษาระยะ
ยาวกับผูผ้ ลิตและการควบคุมดูแลโดยทีมซ่อมบารุงของบริษทั ฯ และ
4) การอาศัยฝา่ ยบริหารทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นหน่วยงานกลางคอยประสานและจัดการตารางการซ่อมบารุง
ของแต่ละโรงไฟฟ้าให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของผูผ้ ลิตและใช้จานวนวันในการซ่อมบารุงให้น้อยทีส่ ดุ
กลยุทธ์ทส่ี าคัญเหล่านี้ ส่งผลให้โรงไฟฟ้าทีเ่ ปิ ดดาเนินการแล้วของบริษทั ฯ มีอตั ราการใช้เชือ้ เพลิงจริง
น้อยกว่าอัตราทีร่ ะบุไว้ในสัญญา และจานวนวันในการซ่อมบารุงเป็ นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญาเช่นกัน
3.5

ความเสี่ ยงจากการก่ อสร้า งโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กาหนดหรือค่าใช้ จ่ายในการ
ก่อสร้างอาจสูงกว่างบประมาณที่ตงั ้ ไว้
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การก่อสร้างหรือพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ อาจเกิดการส่งมอบงานล่าช้าหรืออาจมีเหตุ
อื่นใด ซึ่งทาให้ต้นทุนในการก่อสร้างสูงกว่าที่คาดการณ์ ไว้อนั เป็ นผลมาจากหลายป จั จัย เช่น การส่งมอบ
ส่วนประกอบสาคัญล่าช้ากว่ากาหนดการ การไม่ได้รบั อนุ มตั ิซ่งึ ใบอนุ ญาตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
รวมถึงเกิดเหตุสดุ วิสยั นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษทั ฯ ส่งผลให้โครงการโรงไฟฟ้านัน้ ๆ ไม่สามารถเปิ ด
ดาเนินการได้ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีระบบการวางแผนการก่อสร้างและการกาหนดงบประมาณทีม่ มี าตรฐานสูงและ
เป็ นทีย่ อมรับในสากล โดยบริษทั ฯ สามารถบริหารจัดการให้ทุกโครงการทีก่ ่อสร้างกาหนดเสร็จทันเวลาและ
ตามงบประมาณทีก่ าหนดไว้ โดยอาศัยการประสานงานจากทุกหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเป็ นระบบ เช่น ฝา่ ย
จัดซื้อและการพาณิชย์กาหนดคุณสมบัตขิ องเครื่องจักรและผูร้ บั เหมาทีจ่ ะเข้าร่วมประมูลให้มมี าตรฐานระดับ
สากล จัดทาขัน้ ตอนการประมูลราคาที่โปร่งใส ฝ่ายติดต่อใบอนุ ญาต ชุมชน และสิง่ แวดล้อมดาเนินการขอ
ใบอนุญาตทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าทาความเข้าใจกับชุมชน และทารายงานสิง่ แวดล้อมล่วงหน้าตัง้ แต่กอ่ นเริม่ ดาเนินการ
ก่อสร้าง ฝ่ายบริหารโครงการติดตามตรวจสอบความคืบหน้ าของการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกเดือน และฝา่ ยการเงินจัดหาเงินกูท้ เ่ี หมาะสมต่อโครงการโรงไฟฟ้าแต่ละโรง
3.6

ความเสี่ยงจากการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการผลิ ตไฟฟ้ าในอนาคต

กลุ่มบริษทั ฯ มีแผนการเข้าร่วมประมูลโครงการผลิตไฟฟ้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเพื่อขยาย
กิจการของกลุ่มบริษทั ฯ โดยความสามารถในการขยายกิจการของกลุ่มบริษทั ฯ ขึน้ อยู่กบั นโยบายการเปิ ดการ
ประมูลโครงการตามโครงการรับซือ้ ไฟฟ้าของรัฐบาล ความสามารถในการปฏิบตั ติ ามคุณสมบัตทิ างเทคนิคของ
โครงการทีเ่ ปิ ดประมูล การหาแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษทั ฯ และสภาวะการแข่งขันทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ต้องเผชิญ
ทัง้ นี้ การที่บ ริษัทฯ ตัดสิน ใจเข้า ร่วมในการประมูล โครงการใด โครงการนัน้ ต้องผ่า นขัน้ ตอนการ
ประเมินความเสีย่ งในด้านต่างๆ ตามกระบวนการทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดไว้ เช่น การประเมินความเสีย่ งทางเทคนิค
ผลตอบแทนทางการเงิน และการประเมินความเสีย่ งทางกฎหมาย เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผลตอบแทนเหมาะสมกับ
ระดับความเสีย่ งของโครงการนัน้ ๆ และมีคณะกรรมการบริษทั และคณะผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรมมายาวนาน เป็ นผูพ้ จิ ารณาและประเมินความเสีย่ งในโครงการลงทุนแต่ละโครงการ
3.7

ความเสี่ยงจากการสูญเสียผูบ้ ริหารระดับสูงหรือพนักงานที่สาคัญของกลุ่มบริษทั ฯ

กลยุทธ์ในการพัฒ นาธุร กิจ ของกลุ่ มบริษัทฯ ต้องอาศัยวิส ยั ทัศน์ และความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร
ระดับสูงและพนักงานทีส่ าคัญของกลุ่มบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารระดับสูงและพนักงานทีส่ าคัญของกลุ่มบริษทั ฯ ได้สงสม
ั่
และสร้างระบบบริหารจัดการและองค์ความรู้ทางด้า นเทคนิคจานวนมาก โดยที่ผู้บ ริหารระดับสูงของกลุ่ ม
บริษัทฯ ประสบความสาเร็จในการพัฒนา จัดหาแหล่งเงินทุน ก่อสร้าง การเข้าซื้อกิจการ ดาเนินโครงการ
โรงไฟฟ้า หากกลุ่มบริษทั ฯ สูญเสียคณะผูบ้ ริหารระดับสูงและพนักงานทีส่ าคัญ กลุ่มบริษทั ฯ อาจไม่สามารถหา
บุคคลอืน่ มาทาหน้าทีแ่ ทน และอาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ
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อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ตระหนักเป็ นอย่างดีว่าพนักงานถือเป็ นส่วนสาคัญต่อความสาเร็จของบริษัทฯ
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยบริษทั ฯ มุ่งหมายทีจ่ ะจูงใจ พัฒนา และ
รักษาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plans) และมีทศั นคติ
ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของหลักค่านิยมขององค์กร 4 ประการ (4 P) คือ Positivity, Professionalism, Partnership
และ Pioneering Spirit นอกจากนี้ บริษทั ฯกาหนดบุคลากรทีม่ คี วามสามารถทีจ่ ะมาสืบทอดตาแหน่ งสาคัญใน
บริษทั ฯ (Succession Planner) โดยมุ่งเน้ นการฝึ กฝนและพัฒนาบุคลากรเหล่านัน้ ให้มคี วามก้าวหน้า และ
มีความพร้อมในการก้าวขึน้ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ในอนาคต
3.8

ความเสี่ยงจากการเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิ จโดยการถือหุ้นในบริษทั อื่น (Holding company)

บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษทั อื่น ดังนัน้ ความสามารถในการประกาศจ่ายเงินปนั ผล
ของบริษทั ฯ จึงขึน้ อยู่กบั ผลประกอบการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ของบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นบริษทั เจ้าของโครงการ (project companies) ซึง่ ความสามารถในการจ่ายเงินปนั ผลของ
บริษทั เจ้าของโครงการขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน เงือ่ นไขทางการเงิน สภาพคล่อง ข้อกาหนดในการลงทุน
และข้อจากัดภายใต้สญ
ั ญาเงินกูข้ องโครงการ และปจั จัยอื่นๆ ทีค่ ณะผูบ้ ริหาร กรรมการ และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั เจ้าของโครงการเหล่านัน้ เห็นสมควร
โดยนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ย่อย จะพิจารณาจ่ายตามกาไรสุทธิหลังหักภาษี ทุนสารอง
เงินตามทีก่ ฎหมายกาหนด ภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูแ้ ล้ว กระแสเงินสด และความเหมาะสม
อืน่ ๆ ของบริษทั ย่อย
3.9

กลุ่มบริษทั ฯ มีความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษทั ฯ มีความเสีย่ งทางด้านอัตราแลกเปลีย่ นจากการทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื บางส่วนในสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐและมีการซื้อเครื่องจักรสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าโดยใช้เงินตราต่างประเทศ รวมทัง้ มีรายได้
บางส่วนเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ กีบลาว และดองเวียดนาม หรือเป็ นสกุลเงินบาทซึ่ง
เชือ่ มโยงกับดอลลาร์สหรัฐ (Dollar-linked)
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทั ฯ มีกลยุทธ์ในการจัดการความเสีย่ งทางด้านอัตราแลกเปลีย่ นดังนี้ 1) การจัด
สัดส่วนเงินกูย้ มื ของบริษทั เจ้าของโครงการในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ให้สอดคล้องกับรายได้ในสกุลเงินเดียวกัน
หรือเรียกว่า “Natural Hedge” ซึ่งเป็ นการจากัดความเสีย่ งทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนของโครงการที่เปิ ด
ดาเนินการแล้ว และ 2) การใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อป้องกัน
ความเสีย่ งทางด้านอัตราแลกเปลีย่ นในการซือ้ เครือ่ งจักรสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง
3.10

กลุ่มบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าต้องใช้เงินลงทุนจานวนมาก โดยแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั ฯ
ได้มาจากสินเชื่อทีม่ กี บั สถาบันการเงินต่างๆ ในอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวที่อา้ งอิงกับ LIBOR MLR หรือ
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THBFIX โดยบริษทั ฯ มีนโยบายในการป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่ โดยใช้
ตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ สับเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ แบบลอยตัวให้เป็ นอัตราดอกเบีย้ คงที่
3.11

ความเสี่ยงจากการมีสดั ส่วนหนี้ สินสุทธิ มากกว่าส่วนของเจ้าของ

บริษทั ฯ มีสดั ส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ 1.5 เท่า ตามงบ
การเงินรวมของบริษทั ฯ หรือมีหนี้สนิ สุทธิมากกว่าส่วนของเจ้าของ ซึง่ อาจส่งผลต่อความมันคงทางการเงิ
่
นและ
โครงสร้างเงินทุนโดยรวมของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ดหี นี้สนิ สุทธิส่วนมากของบริษทั ฯ กว่าร้อยละ 80 เป็ นหนี้สนิ สุทธิระดับโครงการหรือบริษทั
ย่อยของบริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และมีอานาจควบคุม จึงมีการจัดทางบการเงินแบบวิธงี บการเงิน
รวม (Consolidation) กล่าวคือ มีการรวมสินทรัพย์และหนี้สนิ ของบริษทั ย่อยในงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ซึ่ง
หนี้สนิ ระดับโครงการเป็ นการกูเ้ งินในรูปแบบของเงินกูโ้ ครงการ (Project Finance) ทีภ่ าระผูกพันของผูถ้ อื หุน้ มี
จากัด (Limited Recourse) และหากพิจารณาในระดับของงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทั ฯ มีสดั ส่วนหนี้สนิ
สุทธิต่อส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพียง 0.1 เท่า หรือคือมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดมากกว่าหนี้สนิ ของบริษทั ฯ
3.12

ความเสี่ยงทัวไปของตราสารหนี
่
้
3.12.1 ความเสี่ยงด้านเครดิ ต (Credit Risk)
ผูถ้ อื หุน้ กูม้ คี วามเสีย่ งทีอ่ าจจะไม่ได้รบั ชาระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ในกรณีทธ่ี ุรกิจและผลการ
ดาเนินงานของผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ม่เป็ นไปตามทีค่ าดหมาย หรือทรัพย์สนิ ของผูอ้ อกหุน้ กูม้ ไี ม่เพียงพอต่อการ
ชาระหนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
ของผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ากข้อมูลทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วน ในการประเมินความเสีย่ งด้านเครดิตของผูอ้ อกหุน้ กู้
ผู้ล งทุ น สามารถดู ก ารจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถือ ที่จ ัด ท าโดยสถาบัน จัด อัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถื อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้าการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือของหุน้ กูต้ ่ า แสดงว่าความเสีย่ งด้าน
เครดิตของหุน้ กูห้ รือผูอ้ อกหุน้ กูส้ งู ผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนได้รบั ควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสีย่ งทีส่ งู
ของหุ้น กู้ด ัง กล่ า ว ผู้ล งทุ น ควรติด ตามข้อ มูล ข่า วสารของบริษัท ผู้อ อกหุ้น กู้ร วมถึง การปรับ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงการจัดอันดับความน่ าเชื่อ ถือ ได้จากเว็บไซต์สานักงาน ก.ล.ต. สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชือ่ ถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
3.12.2 ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)
ราคาตลาดของหุน้ กูน้ นั ้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กบั ปจั จัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น
ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
อัตราเงินเฟ้อ อายุของหุน้ กู้ หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนัน้ ผูถ้ ือหุ้นกู้อาจได้รบั
ผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุน้ กู้ ในกรณีทม่ี กี ารซือ้ ขายตราสารก่อนครบกาหนดไถ่ถอน
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3.12.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ผูถ้ อื หุน้ กูอ้ าจไม่สามารถขายหุน้ กูใ้ นตลาดรองก่อนครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูไ้ ด้ทนั ทีในราคาที่
ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลีย่ นมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทัง้ นี้ ผูอ้ อกหุน้ กู้
ไม่ได้นาหุน้ กูไ้ ปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) ผูถ้ อื หุน้ กูส้ ามารถซื้อขายหุน้ กูใ้ น
ตลาดรองได้กบั ผู้ค้าตราสารหนี้ นอกจากนี้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบ
กาหนดไถ่ถอนหุน้ กูไ้ ด้ เนื่องจากผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ด้จดข้อจากัดการโอนไว้กบั สานักงาน ก.ล.ต. ให้จากัด
การโอนหุน้ กูเ้ ฉพาะภายในกลุ่มผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่ ตามความหมายในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกีย่ วกับ
การออกและเสนอขายตราสารหนี้ทกุ ประเภท เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
ประวัติการผิ ดนัดชาระหนี้
ประวัตกิ ารผิดนัดชาระหนี้ เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้หรือผิดนัดชาระหนี้เงินกูย้ มื
จากธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ ขึน้ และการผิดเงือ่ นไขในการปฎิบตั ติ ามข้อกาหนดสิทธิ 3 ปี ย้อนหลัง
- ไม่ม ี
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4.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

4.1

เงิ นลงทุน

บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Company) ทีป่ ระกอบธุรกิจหลักด้านการ
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า ไอน้ า และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ดังนัน้ สินทรัพย์ถาวรหลัก
ของ บริษทั ฯ จึงเป็ นเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมค้า โดยจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฯ ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมค้า จานวน 9,270.5 ล้านบาท
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงรายละเอียดเกีย่ วกับสินทรัพย์ของบริษทั ฯ ตามทีป่ รากฎในงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั ฯ สาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
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
99.9
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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848,816,116
424,388,172
435,123,126
420,499,978
388,560,722
406,944,446
437,093,483
418,389,900
280,321,208
249,925
554,089,900
1,041,246,535
964,060,570
1,153,099,564
2,499,925
2,499,925
2,499,925
228,275
228,275
228,275
228,275
184,468
99,999,700
152,499,700
1,249,925
162,233,155
249,925

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

สิ นทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

BGC 2
BGP(CAMBODIA)

มูลค่าทางบัญชี (บาท)

99.9
100.0

249,925

49.0
49.0
55.0

409,149,700
563,493,200
18,132
9,270,496,468

32,118

2. เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วมค้า
BGSENA
BGYSP
BGPPP
รวมเงิ นลงทุน1

รวมเงินลงทุนทัง้ หมดอาจไม่ตรงกับผลรวมทัง้ หมดของตัวเลขทีแ่ สดงในตาราง เนื่องจากการปดั ทศนิยมเป็ นหน่วยบาท

1

4.2

สิ นทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จหลักของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิ จหลัก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลักมีสนิ ทรัพย์ถาวรหลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้
4.2.1

สิ นทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จหลัก

ส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน โรงไฟฟ้าระบบส่งพลังไฟฟ้าและอุปกรณ์ อุปกรณ์
สานักงานเครือ่ งตกแต่งและคอมพิวเตอร์ อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง ยานพาหนะ งานระหว่างก่อสร้าง วัสดุสารอง
คลัง ทัง้ นี้ มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวรหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ตามงบการเงินสามารถ
แสดงได้ตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
1

รายการ

มูลค่าตามบัญชี (บาท)
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
30 มิ ถนุ ายน 2561
1,357,515,007
2,277,243,233
2,277,243,233
47,709,895
50,690,243
48,851,747
39,440,334,526
37,201,102,989
45,204,653,523
106,282,469
125,372,972
144,120,945

ทีด่ นิ
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ สุทธิ –
โรงไฟฟ้าระบบส่งพลังไฟฟ้าและอุปกรณ์
อุปกรณ์สานักงานเครื่องตกแต่ง และคอมพิวเตอร์ –
สุทธิ
อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง สุทธิ –
484,851,421
478,867,158
494,925,945
ยานพาหนะ สุทธิ –
15,342,027
23,129,098
25,241,061
งานระหว่างก่อสร้าง
5,200,381,297
10,996,258,677
3,862,149,777
วัสดุสารองคลัง
341,379,482
317,187,293
335,547,094
1
รวม
46,993,796,124
51,469,851,660
52,392,733,325
ั
มูลค่าตามบัญชีรวมทัง้ หมดอาจไม่ตรงกับผลรวมทัง้ หมดของตัวเลขทีแ่ สดงในตาราง เนื่องจากการปดทศนิยมเป็ นหน่วยบาท
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
4.2.2

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

ทีด่ นิ และส่วนปรับปรุงทีด่ นิ ของบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก มีรายละเอียดแบ่งตามกลุม่ บริษทั ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ดังต่อไปนี้
(1)

กลุ่มบริษทั ABP

บริ ษทั

ที่ตงั ้

พืน้ ที่
ไร่

งาน

ตรว.

วัตถุประสงค์การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

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

17

3

46

16

3

24



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

เป็ นเจ้าของ



เป็ นหลักประกันในการกูย้ มื กับสถาบันการเงิน มูลค่าจานอง
7,100,000,000 บาท

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงานสาหรับประกอบ
กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้า

เป็ นเจ้าของ



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

69

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงานสาหรับประกอบ
กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้า

เป็ นเจ้าของ



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

4

31.3

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงานสาหรับประกอบ
กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้า

เป็ นเจ้าของ



เป็ นหลักประกันในการกูย้ มื กับสถาบันการเงิน มูลค่าจานอง
6,900,000,000 บาท

19

6

86

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงานสาหรับประกอบ
กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้า

เป็ นเจ้าของ



เป็ นหลักประกันในการกูย้ มื กับสถาบันการเงิน มูลค่าจานอง
7,200,000,000 บาท

26

2

99

ก่อสร้าง พัฒนา และดาเนินโครงการ
โรงไฟฟ้า

เป็ นเจ้าของ



ปลอดภาระผูกพัน

จังหวัดชลบุรี
ABP3

อาเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี

ABP4

อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

ABP5

อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

ABPR1

อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

ABPR2

อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

ABPR5

อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

ภาระผูกพัน
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษทั บางกะดี

(2)

บริ ษทั

ที่ตงั ้

BIP1

อาเภอเมืองปทุมธานี

พืน้ ที่

วัตถุประสงค์การถือครอง

อาเภอเมืองปทุมธานี

งาน

ตรว.

15

2

93

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงานสาหรับประกอบ
กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้า

เป็ นเจ้าของ



เป็ นหลักประกันในการกูย้ มื กับสถาบันการเงิน มูลค่าจานอง
6,300,000,000 บาท

12

7

29

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงานสาหรับประกอบ
กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้า

เป็ นเจ้าของ



เป็ นหลักประกันในการกูย้ มื กับสถาบันการเงิน มูลค่าจานอง
6,500,000,000 บาท

จังหวัดปทุมธานี

(3)
บริ ษทั

กลุ่มบริษทั พลังงานหมุนเวียน
ที่ตงั ้

BGPSK

อาเภอเมืองสระแก้ว

พืน้ ที่
ไร่

งาน

ตรว.

111

7

79

จังหวัดสระแก้ว

(4)
บริ ษทั

BPWHA 1

ภาระผูกพัน

ไร่
จังหวัดปทุมธานี
BIP2

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงานสาหรับประกอบ
กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เป็ นเจ้าของ

วัตถุประสงค์การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ก่อสร้าง พัฒนา และดาเนินการโรงไฟฟ้า

เป็ นเจ้าของ

ภาระผูกพัน



เป็ นหลักประกันในการกูย้ มื กับสถาบันการเงิน มูลค่าจานอง
704,000,000 บาท

กลุ่มบริษทั อื่นๆ
ที่ตงั ้

ตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา

พืน้ ที่
ไร่

งาน

ตรว.

30

2

46

จังหวัดชลบุรี
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ภาระผูกพัน



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

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
4.2.3

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

สัญญาเช่า

บริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลักครอบครองทีด่ นิ ตามสัญญาเช่า มีรายละเอียดแบ่งตามกลุม่ บริษทั ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ดังต่อไปนี้
(1)
บริ ษทั

ABP5

ABPR3

กลุ่มบริษทั ABP
ผูใ้ ห้เช่า

อมตะ คอร์ปอร์เรชัน่

อมตะ ซิต้ี

อมตะ ซิต้ี

ABPR4

อมตะ ซิต้ี

อมตะ ซิต้ี

ที่ตงั ้

พืน้ ที่

วัตถุประสงค์

ไร่

งาน

ตรว.

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ชลบุรี

2.97

-

-

อาเภอปลวกแดงจังหวัด
ระยอง

10

อาเภอปลวกแดงจังหวัด
ระยอง

15

อาเภอปลวกแดงจังหวัด
ระยอง

9

อาเภอปลวกแดงจังหวัด
ระยอง

10

3

-

43.8

83.08

ระยะเวลาเช่า

วันเริ่ มต้นถึง

ภาระผูกพัน

วันสิ้ นสุด
เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้ โรงงาน
สาหรับประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้าและไอน้า

30 ปี

ก่อสร้าง พัฒนา และ
ดาเนินการโรงไฟฟ้า

30 ปี

ก่อสร้างโรงไฟฟ้า

30 ปี

22 สิงหาคม 2557 ถึง

ปลอดภาระผูกพัน

21 สิงหาคม 2587
21 ตุลาคม 2558 ถึง

ปลอดภาระผูกพัน

21 ตุลาคม 2588
2 มีนาคม 2558 ถึง

ปลอดภาระผูกพัน

2 มีนาคม 2588
1

60.92

ก่อสร้างโรงไฟฟ้า

30 ปี

2 มีนาคม 2558 ถึง

ปลอดภาระผูกพัน

2 มีนาคม 2588
2

88

ก่อสร้างโรงไฟฟ้า

30 ปี

30 ตุลาคม 2558 ถึง
30 ตุลาคม 2588

ส่วนที่ 2.1.4 ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 5

ปลอดภาระผูกพัน

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
(2)
บริ ษทั

BPLC1

กลุ่มบริษทั แหลมฉบัง
ผูใ้ ห้เช่า

ที่ตงั ้

พืน้ ที่

วัตถุประสงค์

ไร่

งาน

ตรว.

ระยะเวลาเช่า

วันเริ่ มต้นถึง

ภาระผูกพัน

วันสิ้ นสุด

กนอ.

นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบังชลบุรี

10

3

34.81

ประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้า และไอน้า

19 ปี 1 เดือน 19 วัน

12 พฤศจิกายน 2542 ถึง 31
ธันวาคม 2561

อาคารและสิง่ ปลูกสร้างเป็ น
หลักประกันในการกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน มูลค่า
จานอง 3,027,460,000
บาท

กนอ.

นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง ชลบุรี

8

3

17.87

ประกอบกิจการวางระบบส่ง
กระแสไฟฟ้าและไอน้า

18 ปี 5 เดือน 23 วัน

8 กรกฎาคม 2543 ถึง

ปลอดภาระผูกพัน

นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง ชลบุรี

3

ประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้าและไอน้าและ
ประกอบกิจการวางระบบส่ง
กระแสไฟฟ้าและไอน้า

15 ปี
9 เดือน12 วัน

19 มีนาคม 2546 ถึง

นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง ชลบุรี

-

ประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้าและไอน้า
ประกอบกิจการวางระบบส่ง
กระแสไฟฟ้าและไอน้า

14 ปี 11 เดือน 18 วัน

13 มกราคม 2547 ถึง

นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบังชลบุรี

2

ใช้เป็ นทางเข้า-ออกโรงงานผลิต
ไฟฟ้า

19 ปี

นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบังชลบุรี

2

ก่อสร้างอาคารโรงงานและ
ประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้าและไอน้า

12 ปี 1 เดือน

นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบังชลบุรี

2

ประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้าและไอน้า

2 ปี

กนอ.

กนอ.

กนอ.

BPLC2

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กนอ.

กนอ.

3

2

2

1

-

20

25.87

50.96

89.10

4.22

31 ธันวาคม 2561
ปลอดภาระผูกพัน

31 ธันวาคม 2561

ปลอดภาระผูกพัน

31 ธันวาคม 2561

1 มกราคม 2543 ถึง

ปลอดภาระผูกพัน

31 ธันวาคม 2561

ส่วนที่ 2.1.4 ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 6

4 ธันวาคม 2549 ถึง
3 มกราคม 2562

1 มกราคม 2560 ถึง
31 ธันวาคม 2561

อาคารและทีด่ นิ เป็ น
หลักประกันในการกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน มูลค่า
จานอง 1,168,230,000
บาท
ปลอดภาระผูกพัน

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริ ษทั

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ผูใ้ ห้เช่า

กนอ.

กนอ.

กนอ.

กนอ.

กนอ.

(3)
บริ ษทั

APB

BGSPCD

ที่ตงั ้

พืน้ ที่

วัตถุประสงค์

ไร่

งาน

ตรว.

นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบังชลบุรี

2

2

50.96

นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบังชลบุรี

6

นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบังชลบุรี

5

นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง ชลบุรี

2

นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง ชลบุรี

-

-

-

20.5

63.40

วันเริ่ มต้นถึง

ระยะเวลาเช่า

ภาระผูกพัน

วันสิ้ นสุด
ประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้าและไอน้า และใช้
เป็ นทางเข้าออกโรงงานผลิต
ไฟฟ้า

11 ปี

ปกั เสาพาดสายไฟฟ้า(ให้กบั
บริษทั สยาม มิชลิน จากัด)

22 ปี

ปกั เสาพาดสายไฟฟ้า

30 ปี

1 มกราคม 2551 ถึง

ปลอดภาระผูกพัน

31 ธันวาคม 2561

29 กันยายน 2555 ถึง

ปลอดภาระผูกพัน

28 กันยายน 2577
1 สิงหาคม 2555 ถึง

ปลอดภาระผูกพัน

31 กรกฎาคม 2585
2

47.50

ปกั เสาพาดสายไฟฟ้า

6 ปี 5 เดือน

1 สิงหาคม 2555 ถึง

ปลอดภาระผูกพัน

31 ธันวาคม 2561
3

84.20

ปกั เสาพาดสายไฟฟ้า

3 ปี

1 มิถุนายน 2557 ถึง

ปลอดภาระผูกพัน

31 พฤษภาคม 2560

กลุ่มบริษทั อื่นๆ
ผูใ้ ห้เช่า

ที่ตงั ้

พืน้ ที่
ไร่

งาน

AMATA Joint Stock

นิคมอุตสาหกรรมลอง
บิน เมืองเบียนหัว
ประเทศเวียดนาม

3

3

AMATA Joint Stock

นิคมอุตสาหกรรมลอง
บิน เมืองเบียนหัว
ประเทศเวียดนาม

2

-

สหกรณ์การเกษตร
ชนแดน จากัด

ตาบลชนแดน อาเภอ
ชนแดน จังหวัด

31

3

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาเช่า

วันเริ่ มต้นถึง

ภาระผูกพัน

วันสิ้ นสุด

ตรว.
ประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้า

47 ปี 8 เดือน 21 วัน

10 เมษายน 2540 ถึง
31 ธันวาคม 2587

ปลอดภาระผูกพัน

-

ประกอบกิจการสร้าง
โรงงานและผลิตไอน้า

34 ปี 6 เดือน 5 วัน

25 พฤษภาคม 2553
ถึง 30 พฤศจิกายน
2587

ปลอดภาระผูกพัน

47

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้
โครงการผลิตไฟฟ้า

28 ปี

22 สิงหาคม 2560 ถึง

ปลอดภาระผูกพัน

93.75
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริ ษทั

ผูใ้ ห้เช่า

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

พืน้ ที่
ไร่

งาน

วัตถุประสงค์
จากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
ติดตัง้ บนพืน้ ดิน

สหกรณ์การเกษตร
บ้านนาเดิม จากัด

ตาบลบ้านนา อาเภอ
บ้านนาเดิม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

2

สหกรณ์การเกษตร
บ้านนาเดิม จากัด

ตาบลบ้านนา อาเภอ
บ้านนาเดิม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

9

สหกรณ์การเกษตร
บ้านนาเดิม จากัด

ตาบลบ้านนา อาเภอ
บ้านนาเดิม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

7

สหกรณ์การเกษตร
บ้านนาเดิม จากัด

ตาบลบ้านนา อาเภอ
บ้านนาเดิม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

17

สหกรณ์การเกษตร
บ้านนาเดิม จากัด

ตาบลบ้านนา อาเภอ
บ้านนาเดิม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

21

2

1

1

2

3

58

50

69

52

89

วันเริ่ มต้นถึง

ภาระผูกพัน

วันสิ้ นสุด

ตรว.

เพชรบูรณ์

BGSPCB

ระยะเวลาเช่า

21 สิงหาคม 2588

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้
โครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
ติดตัง้ บนพืน้ ดิน

28 ปี

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้
โครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
ติดตัง้ บนพืน้ ดิน

28 ปี

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้
โครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
ติดตัง้ บนพืน้ ดิน

28 ปี

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้
โครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
ติดตัง้ บนพืน้ ดิน

28 ปี

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้
โครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
ติดตัง้ บนพืน้ ดิน

28 ปี

ส่วนที่ 2.1.4 ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 8

5 กันยายน 2560 ถึง

ปลอดภาระผูกพัน

4 กันยายน 2588

5 กันยายน 2560 ถึง

ปลอดภาระผูกพัน

4 กันยายน 2588

5 กันยายน 2560 ถึง

ปลอดภาระผูกพัน

4 กันยายน 2588

5 กันยายน 2560 ถึง

ปลอดภาระผูกพัน

4 กันยายน 2588

5 กันยายน 2560 ถึง
4 กันยายน 2588

ปลอดภาระผูกพัน

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

4.2.4

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

สัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

บริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลักครอบครองทีด่ นิ ในเขตนิคมสร้างตนเองตามสัญญาอนุญาตให้ใช้ทด่ี นิ ทัง้ นี้ ตาม พ.ร.บ. จัดทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพ พ.ศ. 2551 โดยมี
รายละเอียดแบ่งตามกลุ่มบริษทั ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ดังต่อไปนี้
บริ ษทั

ผูใ้ ห้เช่า

ที่ตงั ้

พืน้ ที่

วัตถุประสงค์

ไร่

งาน

ตรว.

ระยะเวลาเช่า

กนอ.

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ชลบุรี

4

1

97.41

BPLC2

กนอ.

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ชลบุรี

-

-

98.90

ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า
และเช่าทีด่ นิ เพื่อวางระบบส่ง
กระแสไฟฟ้าและไอน้า
ใช้ทด่ี นิ เพื่อวางท่อจ่ายน้า

1

-

98.19

ใช้ทด่ี นิ เพื่อวางท่อจ่ายน้า

11 ปี

-

2

8.70

ใช้ทด่ี นิ เพื่อวางท่อส่งไอน้า

4

2

39.30

ใช้ทด่ี นิ เพื่อวางท่อส่งไอน้า

นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง ชลบุรี

-

-

51.10

กนอ.
กนอ.
กนอ.

ภาระผูกพัน

วันสิ้ นสุด

BPLC1

กนอ.

วันเริ่ มต้นถึง

15 ปี 16 เดือน 12 วัน

19 มีนาคม 2546 ถึง
31 ธันวาคม 2561

ปลอดภาระผูกพัน

29 ปี 7 เดือน

ปลอดภาระผูกพัน

10 ปี 4 เดือน
26 วัน
22 ปี 4 เดือน
26 วัน

1 มิถุนายน 2553 ถึง
31 ธันวาคม 2583
1 มกราคม 2551 ถึง
31 ธันวาคม 2561
5 สิงหาคม 2551 ถึง
31 ธันวาคม 2561
5 สิงหาคม 2551 ถึง
31 ธันวาคม 2583

3 ปี

1 กรกฎาคม 2557 ถึง

ใช้ทด่ี นิ เพื่อวางท่อส่งไอน้า

30 มิถุนายน 2560

ส่วนที่ 2.1.4 ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 9

ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริ ษทั

ผูใ้ ห้เช่า

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

พืน้ ที่

วัตถุประสงค์

ไร่

งาน

ตรว.

ระยะเวลาเช่า

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

นิคมสร้างตนเองคาสร้อย
มุกดาหาร

60

1

-

ใช้ทด่ี นิ ดาเนินกิจการโครงการ
ทุ่งกังหันลม

23 ปี 5 เดือน 11 วัน

BW

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

นิคมสร้างตนเองคาสร้อย
มุกดาหาร

60

1

-

ใช้ทด่ี นิ เพื่อดาเนินกิจการ
โครงการทุ่งกังหันลม

23 ปี 5 เดือน 11 วัน

ผูใ้ ห้ใช้ที่ดิน

ที่ตงั ้

ภาระผูกพัน

วันสิ้ นสุด

TWP

บริ ษทั

วันเริ่ มต้นถึง

พืน้ ที่

วัตถุประสงค์

ไร่

งาน

ตรว.

28 พฤษภาคม 2557 ถึง11
พฤศจิกายน 2580 หรือสภาพของ
นิคมสร้างตนเองสิน้ สุดก่อนวันที่
11 พฤศจิกายน 2580
28 พฤษภาคม 2557 ถึง11
พฤศจิกายน 2580 หรือสภาพของ
นิคมสร้างตนเองสิน้ สุดก่อนวันที่
11 พฤศจิกายน 2580

ระยะ เวลาเช่า

วันเริ่ มต้นถึง

ปลอดภาระผูกพัน

ปลอดภาระผูกพัน

ภาระผูกพัน

วันสิ้ นสุด

BGSP1

องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก

เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร

49

2

26.5

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้
โครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
ติดตัง้ บนพืน้ ดิน

ตลอดอายุสญ
ั ญาซือ้ ขาย 11 กันยายน 2560 ถึง
ไฟฟ้า
30 ธันวาคม 2586

ปลอดภาระผูกพัน

BGPPCL

องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก

เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร

50

3

285

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้
โครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
ติดตัง้ บนพืน้ ดิน

ตลอดอายุสญ
ั ญาซือ้ ขาย 11 กันยายน 2560 ถึง
ไฟฟ้า
30 ธันวาคม 2586

ปลอดภาระผูกพัน

52

2

114

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้
โครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ

ตลอดอายุสญ
ั ญาซือ้ ขาย 11 กันยายน 2560 ถึง
ไฟฟ้า
30 ธันวาคม 2586

ปลอดภาระผูกพัน

องค์การสงเคราะห์ทหาร อาเภอบางบ่อ จังหวัด
ผ่านศึก
สมุทรปราการ
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริ ษทั

ผูใ้ ห้ใช้ที่ดิน

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

พืน้ ที่
ไร่

งาน

วัตถุประสงค์

ระยะ เวลาเช่า

วันเริ่ มต้นถึง

ภาระผูกพัน

วันสิ้ นสุด

ตรว.
ติดตัง้ บนพืน้ ดิน

องค์การสงเคราะห์ทหาร อาเภอไทรน้อย จังหวัด
ผ่านศึก
นนทบุรี

50

2

84.5

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้
โครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
ติดตัง้ บนพืน้ ดิน

ตลอดอายุสญ
ั ญาซือ้ ขาย 11 กันยายน 2560 ถึง
ไฟฟ้า
30 ธันวาคม 2586

ปลอดภาระผูกพัน

องค์การสงเคราะห์ทหาร อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ผ่านศึก
จังหวัดฉะเชิงเทรา

40

-

-

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งั ้
โครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
ติดตัง้ บนพืน้ ดิน

ตลอดอายุสญ
ั ญาซือ้ ขาย 11 กันยายน 2560 ถึง
ไฟฟ้า
30 ธันวาคม 2586

ปลอดภาระผูกพัน
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
4.3

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิ จของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

บริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลักครอบครองสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน มีรายละเอียดแบ่งตามกลุม่ บริษทั ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ดังต่อไปนี้
ลาดับ

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
1

2
3

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

31 ธันวาคม 2559
90,884,996
2,564,368,776
438,022,274
1,817,617,880
1,632,786,029
8,187,036
41,051,595
8,234,748
6,601,153,334

มูลค่าตามบัญชี (บาท)
31 ธันวาคม 2560
79,908,719
2,539,629,829
672,002,056
1,553,524,885
2,258,254,524
6,624,622
68,989,988
24,868,471
7,203,803,094

30 มิ ถนุ ายน 2561
78,515,486
2,450,345,189
682,519,912
1,784,149,374
2,711,355,369
5,843,414
98,306,794
0
7,811,035,538

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

กลุ่มบริษทั ฯ เชื่อว่ากรมธรรม์ประกันภัยทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ได้เข้าทานัน้ มีเงือ่ นไขใกล้เคียงกับกรมธรรม์
ประกันภัยของผูท้ ป่ี ระกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับกลุ่มบริษทั ฯ ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และ
ประเทศลาว โดยกลุ่มบริษทั ฯ เชื่อว่าประกันภัยตามทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ได้เข้าทาเพียงพอ ครอบคลุมมูลค่าของ
ทรัพย์สนิ และความเสีย่ งทัง้ หลายเกีย่ วกับโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต สาหรับ
รายละเอียดของความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ และการครอบคลุมของประกันภัยนัน้
ประเทศไทย

กลุ่มบริษทั ฯ ได้ทาประกันภัยสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ กับบริษัทประกันภัย เช่น
ทิพยประกันภัยAllianz AXA Munich Reและ ACE ซึง่ ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมไป
ถึงความเสียหายหรือความสูญเสียในทรัพย์สนิ ของโครงการโรงไฟฟ้า การหยุดชะงักของธุรกิจ ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก ทัง้ ในช่วงระหว่างการก่อสร้างและในช่วงของการดาเนินการของโครงการโรงไฟฟ้า โดยที่
ประกันภัยของกลุ่มบริษทั ฯ นัน้ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง การคุม้ ครองดังต่อไปนี้
ประกันภัยในระหว่างการก่อสร้าง
•

ประกันภัยความเสีย่ งทุกชนิดเกีย่ วกับการก่อสร้างและสิง่ ปลูกสร้าง (รวมถึงการคุม้ ครองในกรณี
น้าท่วม ภายใต้เงือ่ นไขทีส่ มเหตุสมผลในทางการค้าทีม่ อี ยูโ่ ดยทัวไป)
่
ส่วนที่ 2.1.4 ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 12

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

•

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

•

ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและการขนส่งภายในประเทศ

•

ประภัยภัยความล่าช้าในการเริม่ ดาเนินงาน

•

ประกันภัยหมุนเวียนแรงงาน และ

•

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยในระหว่างการดาเนินการ
•

ประกันภัยความเสีย่ งทุกชนิดเกีย่ วกับทรัพย์สนิ และการหยุดชะงักของเครื่องจักร ซึง่ ครอบคลุม
ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ที่เอาประกัน (รวมถึงการคุ้มครองในกรณีน้ าท่วม ภายใต้เงื่อนไขที่
สมเหตุสมผลในทางการค้าทีม่ อี ยูโ่ ดยทัวไป)
่

•

ประกันภัยการหยุดชะงักของธุรกิจ

•

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

•

ประกันภัยหมุนเวียนแรงงาน และ

•

ประกันภัยรถยนต์

ทัง้ นี้ จานวนเงินทีเ่ อาประกันทัง้ หมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษทั ฯ ในประเทศไทย คิด
เป็ นจานวน 106,156 ล้านบาท
ประเทศลาว

ตามเงือ่ นไขของสัญญาสัมปทานทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ได้เข้าทากับ GOL และสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าทีเ่ ข้าทากับ
EDL นัน้ กลุ่มบริษทั ฯ ต้องทาประกันภัยดังต่อไปนี้ กับบริษทั ประกันภัย เช่น MSIG Insurance (Lao) และ
Allianz General Laos:
ประกันภัยในระหว่างการก่อสร้าง
•

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

•

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

•

ประภัยภัยความล่าช้าในการเริม่ ดาเนินงาน

ประกันภัยในระหว่างการดาเนินการ
•

ประกันภัยความเสีย่ งทุกชนิดเกีย่ วกับทรัพย์สนิ และการหยุดชะงักของเครื่องจักร ซึง่ ครอบคลุม
ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ที่เอาประกัน (รวมถึงการคุ้มครองในกรณีน้ าท่วม ภายใต้เงื่อนไขที่
สมเหตุสมผลในทางการค้าทีม่ อี ยูโ่ ดยทัวไป)
่

•

ประกันภัยการหยุดชะงักของธุรกิจ

•

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ทัง้ นี้ จานวนเงินทีเ่ อาประภัยทัง้ หมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษั ทฯ ในประเทศลาวคิด
เป็ นจานวน 92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประเทศเวียดนาม

กลุ่มบริษทั ฯ ทาประกันภัยดังต่อไปนี้ กับ Baoviet Insurance Corporation ในประเทศเวียดนาม:
ประกันภัยในระหว่างการก่อสร้าง
•

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

•

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

•

ประภัยภัยความล่าช้าในการเริม่ ดาเนินงาน

ประกันภัยในระหว่างการดาเนินการ
•

ประกันภัยความเสีย่ งทุกชนิดเกีย่ วกับทรัพย์สนิ และการหยุดชะงักของเครื่องจักร ซึง่ ครอบคลุม
ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ที่เอาประกัน (รวมถึงการคุ้มครองในกรณีน้ าท่วม ภายใต้เงื่อนไขที่
สมเหตุสมผลในทางการค้าทีม่ อี ยูโ่ ดยทัวไป)
่

•

ประกันภัยการหยุดชะงักของธุรกิจ

•

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ทัง้ นี้ จานวนเงินทีเ่ อาประภัยทัง้ หมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษทั ฯ ในประเทศเวียดนาม
คิดเป็ นจานวน 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
4.4

นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม

บริษทั ฯ จะลงทุนในบริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วมทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจทีป่ ระกอบธุรกิจด้าน
การผลิตกระแสไฟฟ้าเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่
สนับสนุ นกิจการของกลุ่มบริษัทฯ โดยมุ่งเน้ นการลงทุนในกิจการที่มศี ั กยภาพในการเติบโต 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 เรื่อ ง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มนี ัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยการลงทุนใน
กิจการดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ มีนโยบายการลงทุนในสัดส่วนทีม่ ากพอเพือ่ ให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการและกาหนดแนวทางการดาเนินธุรกิจในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ร่วมค้า และบริษทั อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
นัน้ ๆ
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

บริษทั ฯ อาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นทีม่ ใิ ช่ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษทั ฯ ในปจั จุบนั ทัง้ นี้ การลงทุน
จะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาวะของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการเติบโตของธุรกิจ และ
แผนกลยุทธ์ของบริษทั ฯ
ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บริษทั ฯ จะทาการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึง
ศักยภาพ รวมทัง้ ปจั จัยความเสีย่ งจากการลงทุน โดยมีขนั ้ ตอนการพิจารณาการลงทุนทีเ่ หมาะสม เพื่อให้การ
พิจารณากลันกรองการลงทุ
่
นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของบริษทั ฯ รวมถึงแผนงานการส่ง
บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกากับดูแลสอดคล้องกับความคาดหวังในด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดาเนินกิจการ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนการลงทุนตามความคาดหวัง และมีแผนการใช้จ่าย
งบประมาณการลงทุน สอดคล้องกับแผนการจัดสรรเงิน เมื่อผ่านการกลันกรองนี
่
้ แ ล้ว จึงจะเสนอขอความ
เห็นชอบตามลาดับขัน้ ตอนต่อไป
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
5.

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ณ วัน ที่ 30 มิถุน ายน 2561 บริษัท ฯ และบริษัทย่ อยไม่ไ ด้ม ีส่ว นเกี่ย วข้องในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ข้อเรียกร้อง กระบวนการทางกฎหมาย หรือเป็ นคู่ความในคดีใดๆ (1) ทีอ่ าจมีผลกระทบด้าน
ลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ที่มจี านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถอื หุน้ ของบริษทั ฯ
(2) ทีก่ ระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย อย่างมีนัยสาคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบ
เป็ นตัวเลขได้ และ (3) ทีม่ ไิ ด้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

ส่วนที่ 2.1.5 ข้อพิพาททางกฎหมาย หน้า 1

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

6.

ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสำคัญอื่น

6.1

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั ฯ
ชื่อบริ ษัท
สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

: บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
: 5 ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร

10240
ประเภทธุรกิจ

: ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบ
ธุรกิจหลักด้ านการผลิตและขายไฟฟ้ า ไอน ้า และธุรกิจที่เกี่ยว ข้ องทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ
: 0107559000427
: (66) 2710 3400
: (66) 2379 4245
: 5,400,000,000 บาท (ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561)

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน(1)
ทุนชาระแล้ ว(1)

: มูลค่าชาระแล้ ว 5,213,800,000 บาท ประกอบด้ วย หุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้น
2,606,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท
: หุ้นสามัญ มูลค่าทีต่ ราไว้ 100 บาทต่อหุ้น
: 2,606,900,000 หุ้น
: www.bgrimmpower.com

ชนิดของหุ้น(1)
(1)
จานวนหุ้นทังหมด
้
เว็บไซต์
6.2

ผูส้ อบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี

: นำยขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 3445

6.3

สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

:
:
:

บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 15 เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
(66) 2344 1000 และ (66) 2824500
(66) 2286 5050
http://www.pwc.com/th

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจา
ชื่อสถาบันการเงิน
สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

: ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
: 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ชื่อสถาบันการเงิน
สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ชื่อสถาบันการเงิน
สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร 10500
: (66) 2231 4333
: (66) 2231 4742
: www.bangkokbank.com
: ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
: 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ
แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140
: (66) 2888 8888
: (66) 2888 8882
: www.kasikornbank.com
: บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
: ชัน้ 6, 8-11 อาคารสานักงานเมืองไทย ภัทร-1
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
: (66) 2305 9000
: (66) 2305 9535
: www.phatrasecurities.com

6.4

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษทั
ชื่อที่ปรึกษากฎหมาย
: บริ ษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด
สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
: 990 อาคารอับดุลราฮิม ชัน้ 5 และชัน้ 21 -25. ถนนพระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก. กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
: (66) 2666 2824
โทรสาร
: (66) 2666 2924
เว็บไซต์
: www.bakermckenzie.com/

6.5

นายทะเบียนหุ้นกู้
ชื่อนายทะเบียนหุ้นกู้
สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
โทรศัพท์

: ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
: 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
: (66) 296 3582
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6.6

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้
ชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

: ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
: 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
: (66) 296 3582

โทรศัพท์

6.7

ข้ อมูลสาคัญอื่น
6.7.1. ประวัติผดิ นัดชำระหนี้เงินต้น หรือดอกเบี้ยของตรำสำรหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยมื จำก

ธนำคำรพำณิชย์ บริษทั เงินทุน บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ หรือสถำบัน กำรเงินทีม่ กี ฎหมำยเฉพำะ
จัดตัง้ ขึน้ 3 ปี ยอ้ นหลัง
ไม่ม ี
6.7.1. ประวัตผิ ดิ เงือ่ นไขในกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดสิทธิ 3 ปี ยอ้ นหลัง

ไม่ม ี
6.7

มูลค่ าตราสารหนีค้ งค้ าง

6.7.1 ตั ๋วแลกเงิน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 บริ ษัทฯ ไม่มีภาระหนี ้คงค้ างจากการออกตัว๋ แลกเงิน

6.7.2 หุน้ กู้
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 บริ ษัทฯ มีห้ นุ กู้ที่บริ ษัทยังไม่ได้ ไถ่ถอน จานวน 2 รุ่ น และมียอดหนี ้หุ้นกู้คง
ค้ างรวมจานวน 5,500 ล้ านบาท โดยประกอบด้ วยหุ้นกู้ดงั ต่อไปนี ้

ลำดับ

ชื่อเฉพำะหุ้นกู้

วันที่ ออกหุ้นกู้

วันที่ ครบ

อำยุ

กำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้
1

2

หุ้ น กู้ ข อ ง บ ริ ษั ท บี . ก ริ ม 14 ต.ค. 2559
เพำเวอร์ จ ำกัด (มหำชน)
ครัง้ ที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบ
กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
หุ้ น กู้ ข อ ง บ ริ ษั ท บี . ก ริ ม 14 ต.ค. 2559
เพำเวอร์ จ ำกัด (มหำชน)
ครัง้ ที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบ
กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

อัตรำ

มูลค่ำหุ้นกู้

ดอกเบีย้
(ร้อยละ)

(ล้ำนบำท)

14 ต.ค. 2561

2 ปี

3.60

2,300

14 ต.ค. 2562

3 ปี

3.80

3,200
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ลำดับ

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อเฉพำะหุ้นกู้

วันที่ ออกหุ้นกู้

วันที่ ครบ

อำยุ

กำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้

อัตรำ

มูลค่ำหุ้นกู้

ดอกเบีย้
(ร้อยละ)

(ล้ำนบำท)

ซึ่ง ผู้อ อกหุ้น กู้ม ีส ิท ธิไ ถ่ ถ อน
หุน้ กูก้ อ่ นครบกำหนดไถ่ถอน
รวม

5,500
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
ส่ วนที่ 2.2

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การจัดการและการกากับกูแลกิจการ

7.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น

7.1

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึง่ มีทนุ จดทะเบียนทีช่ าระแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ทัง้ สิน้ 5,213,800,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ
จานวนทัง้ สิน้ 2,606,900,000 หุน้ โดยมีมลู ค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 2 บาท
7.2

ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ สูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนวันที่ 21 มีนาคม 2561 มีดงั นี้
รำยชื่อผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่
จำนวนหุ้นที่ถือ
ร้อยละ
1
886,002,000
33.99
1. B.GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE.LTD.
633,399,700
24.30
2. นำยฮำรำลด์ ลิ งค์
2
235,997,750
9.05
3. บริ ษทั บี กริ ม จอยน์ เวโนเจอร์ ็ฮลดิน ง จำกัด.
123,000,000
4.72
4. EUROCLEAR NOMINEES LIMITED
37,700,800
1.45
5. กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุ้นระยะยำว
33,284,200
1.28
6. บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน(
28,350,000
1.09
7. นลิ งค์ คำ็รลีน ็มนิ คมำรีครีสตีน.ส.
28,300,000
1.09
8. บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน(
18,900,000
0.73
9. นำย อมรวัฒน์ ถิ รกฤตพร
18,843,200
0.72
10. กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุ้นระยะยำว 25/75
รวม
2,043,777,650
78.42
1 เป็ นบริษทั จากัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ โดยนายฮาราลด์ ลิงค์ และนางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์
(Beneficiary)
2 เป็นบริษทั จากัดภายใต้กฎหมายไทยถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยนายฮาราลด์ ลิงค์

7.3

กำรออกหลักทรัพย์อื่น

บริษทั ได้ออกหุน้ กูจ้ านวน 2 ชุด ในนามของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เป็ นจานวนเงิน
รวม 5,500 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จากัด (มหาชน) เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ ดังมีรายละเอียดดังนี้
หุ้นกู้ครังที
น ่
1/2559 ชุดที่ 1
1/2559 ชุดที่ 2
รวม

มูลค่ำที่ออก
(ล้ำนบำท(
2,300
3,200
5,500

มูลค่ำที่ ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน
วันครบกำหนดไถ่ถอน
(ล้ำนบำท(
2,300
14 ตุลาคม 2561
3,200
14 ตุลาคม 2562
5,500

อัตรำดอกเบียน
(ร้อยละต่อปี (
3.60
3.80

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
ส่วนที่ 2.2.7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้ หน้า 1

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ABP3 ABPR1 และ ABPR2 เป็ นผูค้ ้าประกัน โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
ดังมีรายละเอียดดังนี้
มูลค่ำที่ออก
มูลค่ำที่ยงั ไม่ได้ไถ่
วันครบกำหนดไถ่
(ล้ำนบำท(
ถอน (ล้ำนบำท(
ถอน
1
1,800
1,800
21 เมษายน 2563
2
600
600
21 เมษายน 2564
3
1,500
1,500
21 เมษายน 2565
4
900
900
21 เมษายน 2566
5
900
900
21 เมษายน 2567
6
1,000
1,000
21 เมษายน 2569
7
1,500
1,500
21 เมษายน 2570
8
800
800
21 เมษายน 2571
9
1,000
1,000
21 เมษายน 2572
10
600
600
21 เมษายน 2573
11
900
900
21 เมษายน 2575
รวม
11,500
11,500
* หุน้ กูท้ งั ้ หมดได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือจากบริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด
ชุดที่

อัตรำดอกเบียน
(ร้อยละต่อปี (
2.68
3.00
3.25
3.58
3.76
4.01
4.17
4.33
4.35
4.48
4.79

อันดับควำมน่ ำเชื่อถือ
ครังน หลังสุด*
AAAAAAAAAAA-

บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด ได้ออกหุน้ ชนิดทยอยชาระคืนเงินต้น เป็ นจานวนเงินรวม
3,350 ล้านบาท และบริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จากัด ได้ออกหุน้ ชนิดทยอยชาระคืนเงินต้น เป็ นจานวน
เงินรวม 3,350 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หุ้นกู้
BIPA335A
BIPB335A
รวม

7.4

มูลค่ำที่ออก
(ล้ำนบำท(
3,350
3,350
7,700

วันที่ออกหุ้นกู้

วันครบกำหนดไถ่ถอน

31 พฤษภาคม 2561
31 พฤษภาคม 2561

31 พฤษภาคม 2576
31 พฤษภาคม 2576

อัตรำดอกเบียน
(ร้อยละต่อปี (
3.95
3.95

น็ยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผล
น็ยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผลของบี.กริม เพำเวอร์

บี.กริม เพาเวอร์ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
ปรับปรุง (กาไรสุทธิไม่รวมผลกาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ และรายได้/รายจ่ายทีไ่ ม่เกิดขึน้
ประจา) ตามงบการเงินรวมของ บี.กริม เพาเวอร์ หลังหักภาษี ทุนสารองตามทีก่ ฎหมายกาหนด และภาระ
ผูกพันตามเงือ่ นไขของสัญญาเงินกู้ ทัง้ นี้ อัตราการจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าว อาจเปลีย่ นแปลงไปจากทีก่ าหนดไว้
โดยขึน้ อยูก่ บั ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด ความจาเป็ นในการลงทุน เงือ่ นไขและข้อจากัดตามทีก่ าหนดไว้
ในสัญญาเงินกูย้ มื และความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคตของบริษทั โดยเมื่อคณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นชอบให้
จ่ายเงินปนั ผลประจาปี แล้ว จะต้องนาเสนอเพื่อขออนุ มตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผล
ส่วนที่ 2.2.7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้ หน้า 2

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษทั มีอานาจอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปนั ผลได้และให้รายงานให้ทป่ี ระชุมผู้ถอื หุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป
น็ยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผลของบริษทั ย่อยและกิ จกำรร่วมค้ำ

นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้าของ บี.กริม เพาเวอร์ จะเป็ นไปตามที่
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 คณะกรรมการของบริษัทย่อยและกิจ การร่ว มค้า มีอานาจอนุ มตั ิให้จ่ ายเงินป นั ผลระหว่ า งกาลได้
และให้รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
8.

โครงสร้างการจัดการ

8.1

บริษทั ฯ

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ เป็ นดังนี้

ส่วนที่ 2.2.8 โครงสร้างการการจัดการ หน้า 1

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

1. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 บริ ษัทได้ มีการแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการลาออกของนายสาคัญ รัศมีบรรจงกิจ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ และมีการแต่งตังประธานเจ้
้
าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการคนใหม่คือ นายโชติ ชูสวุ รรณ
2. ปั จจุบนั นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ
3. ปั จจุบัน คณะกรรมการของบริ ษัท ได้ มีการเพิ่มกรรมการจานวน 1 ท่าน คือ นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
4. ปั จจุบนั ยังไม่ได้ มีการแก้ ไขโครงสร้ างการจัดการของบริษัท

8.1.1

คณะกรรมการชุดต่างๆ
(ก)

คณะกรรมการบริษทั ของบริษทั ฯ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน เป็ นผูบ้ ริหาร 2
ท่าน กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 6 ท่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1 . นายฮาราลด์ ลิงค์
ประธานกรรมการ
2 . นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
3 . นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์
กรรมการ
4 . นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
กรรมการอิสระ
5 . นางเกตุวลี นภาศัพท์
กรรมการอิสระ
6 . นายสุรชัย สายบัว
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
7 . นายปกรณ์ ทวีสนิ
กรรมการอิสระ
8 . นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
กรรมการอิสระ
9 . นางอัญชลี ชวนิชย์
กรรมการอิสระ
10.*นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข
กรรมการอิสระ
* ได้รบั การแต่งตัง้ โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2561

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพัน บริษัทฯ ประกอบด้วย นายฮาราลด์ ลิงค์ หรือ นางสาวคาโรลีน
โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ หรือ นางปรียนาถ สุนทรวาทะ หรือ นายสุรชัย สายบัว กรรมการสองในสีค่ นนี้ลงลายมือ
ชือ่ ร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั

(1)
กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อย รวมทัง้ พิจ ารณาอนุ ม ตั ิน โยบายและทิศ ทางการด าเนิ น งานที่ฝ่า ยบริหารเสนอ และกากับ
ควบคุมดูแลให้ฝา่ ยบริหารดาเนินการตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั โดยคานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผถู้ อื หุน้
(2)
สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(3)
วางโครงสร้างและกาหนดกระบวนการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพื่อให้มรี ะบบการบริหาร
ความเสีย่ ง การกากับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมันว่
่ า บริษทั
ส่วนที่ 2.2.8 โครงสร้างการการจัดการ หน้า 2

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ด าเนิ น การตามระเบีย บข้อ บัง คับ มติข องคณะกรรมการ มติข องที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ด้ว ยความสุ จ ริต และ
ระมัดระวัง
(4)
ควบคุม ติด ตามและประเมิน ผลการท าหน้ า ที่บ ริห ารจัด การของบริษัท ฯ และบริษัทย่อ ย
เพือ่ ให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ ภายใต้งบประมาณซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
(5)
พิจารณาถึงปจั จัยเสีย่ งสาคัญทีอ่ าจเกิดขึน้ และกาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ ง
อย่างครอบคลุมและครบถ้วน และดูแลให้ผบู้ ริหารมีระบบและกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง รวมถึงปจั จัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
(6)
จัด ให้ม ีร ะบบควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในที่เ พีย งพอ มีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล รวมทัง้ จัดให้มกี ระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย อย่างสม่าเสมอ
(7)
จัด ให้ม ีร ะบบหรือกลไกการก าหนดค่ า ตอบแทนผู้บ ริห ารระดับ สูงของบริษัท ที่เ หมาะสม
สอดคล้องกับผลการดาเนินงานเพือ่ ก่อให้เกิดแรงจูงใจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
(8)
มีอานาจพิจารณาอนุ มตั กิ ารใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การดาเนินงานต่างๆ การกูย้ มื หรือการ
ขอสินเชือ่ ใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กยู้ มื เงิน ตลอดจนการเข้าเป็ นผูค้ ้าประกัน เพื่อการทาธุรกิจตามปกติ
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยไม่จากัดวงเงิน ภายใต้ขอ้ บังคับ และระเบียบของบริษทั รวมทัง้ กฎระเบียบ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(9)
ดาเนินการให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยนาระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ และการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่
เหมาะสมให้แก่ผถู้ อื หุน้ และสาธารณชนทัวไป
่
(10) จัดให้มชี ่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกากับดูแลการ
เปิ ดเผยข้อมูล เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชือ่ ถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
(11) ตรวจตราและด าเนิ นการให้เป็ นที่แน่ ใ จได้ว่า บริษัท ฯ และบริษัทย่อยได้มกี ารปฏิบตั ิตาม
จริยธรรมทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการ รวมทัง้ กาหนดนโยบายของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยด้านบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
(12) มีอานาจในการแต่งตัง้ บุคคลเข้าไปดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย
อย่า งน้ อยตามสัดส่ว นการถือหุ้น ในบริษัทย่อย และมีการกาหนดขอบเขตหน้ า ที่แ ละความรับผิด ชอบของ
กรรมการและผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ไว้อย่างชัดเจน ซึง่ รวมถึงการกาหนดกรอบอานาจในการใช้ดุลพินิจที่
ชัด เจนให้ก ารออกเสีย งในการประชุ ม คณะกรรมการบริษัท ย่ อ ยในเรื่อ งส าคัญ ต้ อ งได้ ร ับ ความเห็น จาก
คณะกรรมการบริษทั ก่อน มีการควบคุมการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ฯ และการทารายการต่างๆ
ให้ถกู ต้องตามกฎหมาย ซึง่ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างกัน
และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีม่ นี ยั สาคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง
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(13) แต่ ง ตัง้ ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของคณะกรรมการบริษัท และ
เลขานุการบริษทั และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจานวนรวมทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากผู้
ถือหุน้ )
(14) พิจารณาอนุ มตั ิการดาเนินการของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของ
แต่ละบริษทั โดยครอบคลุมถึงเรือ่ งดังต่อไปนี้
(ก)
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ (ซึง่ จะต้องทบทวนเป็ นรายปี )
(ข)
แผนธุรกิจประจาปี
(ค)
งบประมาณประจาปี
(ง)
งบการเงินสาหรับงวดไตรมาส และงบการเงินประจาปี
(จ)
การจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล
(ฉ)
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์กรในระดับกลุ่ม และการเปลีย่ นแปลงอืน่ ๆ ทีส่ าคัญใน
องค์กร
(ช)
การได้มา การก่อตัง้ การจาหน่ ายจ่ายโอน หรือการระงับซึ่งทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญหรือ
ธุรกิจใดของบริษทั
(ซ)
การเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับอานาจใดๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้บุคคล
อืน่ ดาเนินการ
(15) พิจารณามอบอานาจบางประการเป็ นการครัง้ คราวแก่คณะกรรมการชุดย่อย
(16) จัดให้มรี ะบบการกากับดูแลการต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ในภาพรวม ตลอดจนกาหนด
นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการต่อต้านคอร์รปั ชันที
่ ม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลแก่
ผู้ส อบบัญชีใ ห้ทราบถึงบทบาทของคณะกรรมการบริษัทที่ม ีต่อการบริหารความเสี่ย งด้า นคอร์รปั ชัน่ ทัง้ นี้
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสาคัญในการเป็ นผูน้ าทีแ่ สดงถึงความมุ่งมันที
่ จ่ ะต่อต้านการคอร์รปั ชันเพื
่ ่อแสดง
จุดยืนให้บุคลากรของบริษทั พันธมิตรทางธุรกิจและสาธารณชน
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั นัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ น
การมอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงทีท่ าให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษทั
สามารถอนุ มตั ริ ายการที่ตนหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รบั
ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อน่ื ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทท่ี ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมตั ไิ ว้
(ข)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ
จานวน 4 ท่าน ดังนี้
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รายชื่อ
1 . นายปกรณ์ ทวีสนิ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 . นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

กรรมการตรวจสอบ

3 . นางอัญชลี ชวนิชย์
4.นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

บริษทั กาหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ โดยกาหนดให้มกี ารประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าปี ละ 6 ครัง้ เพื่อปฎิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตความรับผิดชอบทีร่ ะบุไว้ในกฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และมีการรายงานผลการประชุมที่มสี าระสาคัญ ให้คณะกรรมการ
บริษทั ทราบทุกครัง้
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

พิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อเสนอเรื่องดังกล่า วต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิต่อไป รวมทัง้
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชี
ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ของ
ผูอ้ านวยการฝา่ ยตรวจสอบภายใน
มีอานาจเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษัท รวมถึงการเชิญผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือ
ผูเ้ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุม และให้ขอ้ มูลในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้การปฏิบตั งิ านตามขอบเขต
อานาจหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
สามารถแสวงหาความเห็นอิสระจากผูส้ อบบัญชีหรือทีป่ รึกษาวิชาชีพเฉพาะ เพือ่ ขอคาแนะนา
ปรึกษาหรือขอความเห็น ได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณาว่า เหมาะสม ด้ว ย
ค่าใช้จ่ายของบริษทั โดยกาหนดให้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี ปี ละ 1 ครัง้
ดาเนินการสอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามนโยบาย ระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้าน
การคอร์รปั ชันรวมถึ
่
งการบริหารความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชันที
่ ค่ รอบคลุมถึงมาตรการป้องกัน
การคอร์รปั ชัน่ การตรวจหาการคอร์รปั ชันและการตอบสนองเมื
่
่อพบการคอร์รปั ชัน่ ตลอดจน
การสอบทานและทบทวนนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษทั
เพื่อ ให้ม นั ่ ใจว่ า นโยบาย ระเบีย บปฏิบ ัติด ัง กล่ า วได้ถู ก น าไปปฏิบ ัติอ ย่ า งครบถ้ ว นและ
เหมาะสมทัวทั
่ ง้ องค์กร

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(1)

ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง
(ก)
สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส่วนที่ 2.2.8 โครงสร้างการการจัดการ หน้า 5

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

พิจ ารณารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ย งและหารือกับ ฝ่า ยบริห าร
เกีย่ วกับนโยบายการประเมินและการบริหารความเสีย่ ง
ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อกาหนด
(ก)
สอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมทัง้ สอบทานให้บ ริษัทย่อยของบริษัทฯ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการกากับดูแลกิจการทีบ่ ริษทั เข้าไปลงทุน
(ข)
สอบทานการทารายการทีเ่ กีย่ วโยง การทารายการระหว่างกัน การได้มาจาหน่ ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั
เข้าทารายการดังกล่าวถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายกาหนด มีความ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
ด้านการรายงานข้อมูลทางการเงิน
(ก)
สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินทีถ่ ูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ข)
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีทใ่ี ช้ในการรายงานทางการเงิน
ด้านการกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน
(ก)
ผูต้ รวจสอบบัญชี

ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีเพื่อรับทราบรายงานผลการสอบทานงบการเงิน
ประจาไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจาปี และการหารือเกีย่ วกับ
ปญั หาอุปสรรคทีอ่ าจพบจากการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชี โดยควรประชุม
ร่วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1
ครัง้

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน และพิจารณาถึงความ
เป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
(ข)
ผูต้ รวจสอบภายใน

สอบทานความเป็ นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในมีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ประชุมกับหัวหน้าผูบ้ ริหารฝา่ ยตรวจสอบภายใน โดยไม่มฝี า่ ยจัดการอยูด่ ว้ ย
อย่างน้อยปี ละ1 ครัง้ เพือ่ หารือประเด็นทีม่ คี วามสาคัญ

สอบทานและอนุมตั กิ ฎบัตรของฝา่ ยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

พิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจาปี จานวนบุคลากร และทรัพยากรที่
จาเป็ นในการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยตรวจสอบภายใน
(ข)

(2)

(3)

(4)
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(5)

(6)

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

อนุ มตั แิ ผนการตรวจสอบประจาปี รวมถึงการพิจารณาอนุ มตั ิการทบทวน
ปรับเปลีย่ นแผนงานตรวจสอบภายในส่วนทีม่ นี ยั สาคัญ
ก ากับ ดู แ ลฝ่ า ยตรวจสอบภายในให้ป ฏิบ ัติง านสอดคล้ อ งตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี ท่ไี ด้ร บั อนุ ม ตั ิ และเป็ นไปตามมาตรฐานสากลในการ
ปฏิบตั งิ านวิชาชีพตรวจสอบภายใน
ประเมินคุณภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุกปี รวมทัง้ จัด
ให้ม ีการประเมิน คุณภาพการปฏิบ ัติงานตรวจสอบภายในจากบุ คคลที่ม ี
ความเป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี

ด้านการรายงาน
(ก)
จัด ทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิ ด เผยในรายงานประจ าปี ข อง
บริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข)
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการ
หรือการกระทา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่า งมีนัย สาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อดาเนิ นการปรับ ปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็น สมควร
รายการหรือการกระทาข้างต้น ได้แก่

รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ สาคัญในระบบควบคุม
ภายใน

การฝา่ ฝืนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ดาเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือ
การกระท าตามข้า งต้น ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ค)
ให้ ป ระธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ ร ายงานผลการปฏิ บ ั ติ ง านของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ต่ อที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท เพื่อ ทราบหรือเพื่อ
พิจารณาโดยสม่าเสมอเป็ นระยะ
ด้านอืน่ ๆ
(ก)
ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกาหนด หรือทีจ่ ะกาหนดขึน้ เพิม่ เติมในอนาคต
(ข)
ปฏิบ ัติง านอื่น ใดที่ค ณะกรรมการบริษัท จะมอบหมาย ด้ว ยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคาสังนั
่ น้ ต้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(ค)
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อนาเสนอขออนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั
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คณะกรรมการจัดการ

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมจัดการ

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

(9)

พิจารณาและกาหนดเป้ าหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้คาแนะนาเกี่ย วกับทิศทาง
กลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ แผนการดาเนินงานประจาปี และงบประมาณของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ตรวจสอบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ รับทราบ
ตรวจสอบและให้คาแนะนาเกีย่ วกับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย
แก่คณะกรรมการบริษทั
ตรวจสอบและอนุ ม ตั ิธุ ร กรรมต่า งๆ ที่เ กี่ย วข้องกับ การลงทุน หรือการขายสิน ทรั พ ย์ข อง
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงาน
ทัวไป
่ และธุรกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ภายใต้ขอบเขตอานาจ
การอนุมตั ทิ ค่ี ณะกรรมการบริษทั พิจารณากาหนดไว้ หรือตามคูม่ อื อานาจดาเนินการ (Line of
Authority) ของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงการอนุ มตั ริ ายการการจัดซื้อทีม่ ใิ ช่รายการตามทีร่ ะบุไว้ใน
งบประมาณในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
คณะกรรมการจัดการสามารถมอบอานาจให้ผบู้ ริหาร หรือพนักงาน ปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่าง
แทนได้ ต ามความเหมาะสม โดยที่ ค ณะกรรมการจัด การ หรื อ ผู้ ร ับ มอ บอ านาจจาก
คณะกรรมการจัดการจะต้องไม่กระทาการหรืออนุ มตั ริ ายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งกับตน อาจมีสว่ นได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ
ขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ อ่ืน ใดกับ บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ย (ตามที่นิ ย ามไว้ ใ นประกาศ
คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น หรือ ประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพ ย์) ทัง้ นี้ การอนุ มตั ิร ายการดังกล่ า วต้องเป็ น ไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับ
นโยบายและหลักการต่างๆ ทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการบริษทั
จัดหาทีป่ รึกษา หรือบุคคลทีม่ คี วามเป็ นอิสระ เพือ่ ให้ความเห็นหรือคาแนะนาตามแต่ละกรณี
ดาเนินการให้ผบู้ ริหาร หรือพนักงานเข้าประชุมคณะกรรมการจัดการ หรือให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเรือ่ งทีม่ กี ารอภิปรายกันในทีป่ ระชุมคณะกรรมการจัดการ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการจัดการดาเนินการภายใต้
อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการจัดการอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี้ รวมถึงเรื่องอื่นใดทีจ่ าเป็ นและ
สมควรทีจ่ ะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ
ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่
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(10)

(11)
(12)

(ง)

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี้ โดยเป็ นการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในกฎบัตร โดยคณะกรรมการจัดการจะ
นาผลทีไ่ ด้รบั จากการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของตนต่อไป
ดาเนินการอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
กาหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ส่ี นับสนุ นนโยบาย และระเบียบต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านการ
คอร์รปั ชันที
่ ม่ ปี ระสิทธิภาพ จัดให้มกี ารสื่อสารและฝึ กอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบาย และ
ระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง แก่บุคลากรในทุกระดับ เพื่อ ให้บุคลากรของบริษทั มีความรูค้ วาม
เข้าใจอย่างเพียงพอ และ สามารถนานโยบาย และระเบียบต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องไปดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของแนวปฏิบตั ติ ่าง ๆ
เพื่อ ให้ส อดคล้ อ งกับ การเปลี่ย นแปลงของธุ ร กิจ ระเบีย บ ข้อ บัง คับ และข้ อ ก าหนดของ
กฎหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมบริหารความเสี่ยง

(1)
จัดทานโยบายบริหารความเสีย่ ง เพือ่ เสนอคณะกรรมการจัดการ เพือ่ พิจารณาในเรือ่ งของการ
บริหารความเสีย่ งโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสีย่ งหลัก เช่น ความเสีย่ งด้านธุรกิจ ความเสีย่ งด้านสภาพ
คล่อง ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร และความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อชือ่ เสียงของกิจการ เป็ นต้น
(2)
วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสีย่ ง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแล
ระดับความเสีย่ งขององค์กรให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
(3)
ทบทวนความเพีย งพอของนโยบายและระบบการบริห ารความเสี่ย ง รวมถึ ง ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ และการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าหนด
(4)
ให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการจัดการเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ทค่ี ณะกรรมการจัดการกาหนดไว้
(5)
สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ย งอย่า งน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อพิจ ารณาให้
สอดคล้องกับลักษณะการดาเนินงานของบริษทั และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
8.1.2

ผูบ้ ริหาร*

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ฯ มีผบู้ ริหาร จานวน 8 ท่าน และหัวหน้าฝา่ ยบัญชี 1 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
2. นายสุรชัย สายบัว
3. นายโชติ ชูสวุ รรณ

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

รายชื่อ

ตาแหน่ ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝา่ ยขายและการตลาด
4. นายสุรศักดิ ์ โตวนิชย์
ระบบสายส่งไฟฟ้าและจาหน่ ายไฟฟ้า
5. นายสมเกียรติ พงศ์ปิยะไพบูลย์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ และการพาณิชย์
6. นายพีรเดช พัฒนจันทร์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝา่ ยกฏหมาย
7. นายนพเดช กรรณสูต
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน
8. นางสาวศิรวิ งศ์ บวรบุญฤทัย
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน
9. นางสาวพรทิพย์ ตัง้ พงศ์บณ
ั ฑิต
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสฝา่ ยบัญชี
* ตามคานิยามผูบ้ ริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรือ่ ง การกาหนดบทนิยามในประเทศเกีย่ วกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ (ตามทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีอานาจและหน้าทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการกิจการงานต่างๆ ของบริษทั ฯ
ตามที่คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย โดยคณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้กาหนดและอนุ มตั ิค่าตอบแทนให้กบั
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทัง้ นี้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารต้องบริหารบริษทั ฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่
ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั อย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รวมทัง้ รักษา
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ อย่างดีทส่ี ดุ โดยอานาจหน้าทีข่ องประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารให้รวมถึงเรื่อง
หรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1)
ดาเนินกิจการประจาวันของบริษทั ฯ
(2)
จัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณประจาปี ตามทีฝ่ ่ายบริหารและคณะกรรมการจัดการ
นาเสนอ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
(3)
ดาเนินการตามแผนงานและงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
(4)
จัดทารายงาน แผนงาน และงบการเงินของบริษทั ฯ เสนอต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
(5)
จัดทานโยบายการค้าของบริษทั ฯ และเข้าทาหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการซือ้ ขายวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ในนามบริษทั ฯ ทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคตภายใต้ขอบเขตอานาจการอนุ มตั ิ
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั พิจารณากาหนดไว้
(6)
เข้าทาหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ นอกเหนือไปจากตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ (5) ข้างต้น
ภายใต้ขอบเขตอานาจการอนุมตั ทิ ค่ี ณะกรรมการบริษทั พิจารณากาหนดไว้
(7)
ว่าจ้าง แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย หรือ
เลิกจ้างพนักงานในนามของบริษทั ฯ รวมถึงทาการแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ใด
และผูอ้ ยูภ่ ายใต้บงั คับบัญชาทัง้ หมดทีม่ ตี าแหน่งต่ากว่าประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารลงมา ตลอดจนมอบอานาจและ
หน้าทีท่ ต่ี นได้รบั มอบหมายให้แก่เจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวตามทีต่ นอาจพิจารณาเห็นสมควร
(8)
อนุ มตั ิธุรกรรมต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอานาจการอนุ มตั ิตามที่ระบุในคู่ มอื อานาจดาเนินการ
(Line of Authority) ของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงการอนุ มตั กิ ารจัดซื้อทีไ่ ม่อยู่ในงบประมาณ จานวนไม่เกิน 10 ล้าน
บาท และการจัดหาเงินทุน จานวนไม่เกิน 300 ล้านบาท
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

(9)
ปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ฯ โดยส่งเสริม และสนับสนุ นนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รปั ชันเพื
่ อ่ สือ่ สารไปยังพนักงานและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝา่ ย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้มอบอานาจในการบริหารจัดการบริษทั ให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
โดยมีหลักการและขอบเขตอานาจ ดังต่อไปนี้
(ก)
เป็ นผูม้ อี านาจในการบริหารกิจการของบริษทั ฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้อกาหนด คาสังและมติ
่
ทป่ี ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกประการ
(ข)
เป็ น ผู้ม ีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สังการ
่
และดาเนิน การ ตลอดจนเข้า ลงนามใน
นิตกิ รรม สัญญา เอกสารคาสัง่ หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ทีใ่ ช้ตดิ ต่อกับหน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและ
บุคคลอื่น ตลอดจนให้มอี านาจกระทาการใดๆ ทีจ่ าเป็ นและตามสมควร เพื่อให้การดาเนินการข้างต้นสาเร็จ
ลุล่วง
(ค)
ให้มอี านาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่าง
แทนได้ โดยการมอบอานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตาม
หนังสือมอบอานาจดังกล่าว และ/หรือ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสังที
่ ค่ ณะกรรมการ
ของบริษทั และ/หรือบริษทั ฯ กาหนดไว้
ทัง้ นี้ การใช้อานาจของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารดังกล่าวข้างต้นไม่ สามารถกระทาได้ หากประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีสว่ นได้สว่ นเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษทั ฯ
8.1.3

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
(ก)

ค่าตอบแทนกรรมการ

ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ของบริษทั เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

ได้มมี ติกาหนด

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)

ค่าเบีย้ ประชุมต่อการประชุม
(บาท/ครัง้ )

ประธานกรรมการ

110,000

26,000

กรรมการ

100,000

25,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

40,000

50,000

กรรมการตรวจสอบ

35,000

50,000

ตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตารางต่อไปนี้ แสดงค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงินในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ย
ประชุมสาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทน (บาท)

รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
*

นายฮาราลด์ ลิงค์*
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ*
นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์*
นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
นางเกตุวลี นภาศัพท์
นายสุรชัย สายบัว*
นายปกรณ์ ทวีสนิ
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
นางอัญชลี ชวนิชย์
กรรมการมีความประสงค์ทจ่ี ะไม่รบั ค่าตอบแทนกรรมการ

(ข)

กรรมการ
1,525,000
1,425,000
1,425,000
1,500,000
1,525,000

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560
กรรมการตรวจสอบ
930,000
920,000
920,000

รวม
1,525,000
1,425,000
2,355,000
2,420,000
2,445,000

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

บริษัทฯ และ ABP มีการจ่ ายค่าตอบแทนผู้บ ริหารรวมกัน ในรูปแบบของเงิน เดือน โบนัส และ
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นจานวนรวม 138,972,425 บาท สาหรับปี บญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ค)

อื่นๆ

ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2560 ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
(1)

อนุ มตั คิ ่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการท่านละ 2,000,000 บาท (ภายหลังหักภาษีเงินได้
ณ ทีจ่ ่าย) เพื่อเป็ นการตอบแทนการทางานของกรรมการซึง่ เป็ นบุคคลทีท่ าคุณประโยชน์ ให้
คาแนะน า และให้ความช่วยเหลือในการด าเนินธุ รกิจ ของบริ ษัทฯ โดยค่าตอบแทนพิเศษ
ดังกล่าวนัน้ ได้นามาใช้ในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่ได้เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นการ
ทัวไปครั
่
ง้ แรก อย่างไรก็ตาม นายฮาราลด์ ลิงค์ นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ และ
นายปกรณ์ ทวีสนิ สละสิทธิในการรับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว

(2)

อนุ มตั ิการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นการทัวไปครั
่
ง้ แรกดังกล่าว
ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ

รายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีดงั ต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ

จานวนหุ้นที่ ได้รบั จัดสรรสูงสุดไม่เกิ น (หุ้น)

1. นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ในฐานะกรรมการและผูบ้ ริหาร)

212,100

2. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย

121,200

3. นางเกตุวลี นภาศัพท์

424,200

4. นายสุรชัย สายบัว (ในฐานะกรรมการและผูบ้ ริหาร)

212,100
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ

จานวนหุ้นที่ ได้รบั จัดสรรสูงสุดไม่เกิ น (หุ้น)

5. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

321,200

6. นางอัญชลีย์ ชวนิชย์

121,200

7. นายสาคัญ รัศมีบรรจงกิจ

240,900

8. นายสุรศักดิ ์ โตวนิชย์

90,900

9. นายโชติ ชูสุวรรณ

90,900

10. นายสมเกียรติ พงศ์ปิยะไพบูลย์

290,900

11. นายพีรเดช พัฒนจันทร์

90,900

12. นายนพเดช กรรณสูต

90,900

13. นางสาวศิรวิ งศ์ บวรบุญฤทัย

172,200

14. นางสาวพรทิพย์ ตัง้ พงศ์บณ
ั ฑิต

269,800
รวม

8.2

บุคลากรของบริษทั และบริษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิ จหลัก

8.2.1

จานวนบุคลากร

2,749,400

สาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 มิถุนายน 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีจานวนบุคลากรทัง้ หมดเท่ากับ
855 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
สายงานหลัก

ณ วันที่ 31 มิ ถนุ ายน 2561 (คน)

ฝา่ ยบริหารและเลขานุการ
ฝา่ ยปฏิบตั กิ าร

17

ฝา่ ยกลยุทธ์ธุรกิจ
ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ

2

35
14

ฝา่ ยพัฒนาโครงการและการพาณิชย์
ฝา่ ยการเงินและบัญชี
ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล

64
55

ฝา่ ยขายและการตลาด
ฝา่ ยกฎหมาย

27

ฝา่ ยควบคุมภายใน
ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารโรงไฟฟ้า

6

18
8
609

รวม

8.2.2

855

การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา

ไม่ม ี
8.2.3

ค่าตอบแทนพนักงาน
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจ่ ายค่า ตอบแทนให้แ ก่
พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จานวน 832 ล้า นบาท โดยเป็ นค่า ตอบแทนในรูป ของเงิน เดือน โบนัส และ
ค่าตอบแทนอืน่ ๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
8.2.4

สวัสดิ การและผลประโยชน์

สาหรับ ในประเทศไทย กลุ่ม บริษัทฯ จัด ให้มสี วัสดิการและผลประโยชน์ ต่างๆ ให้แ ก่พ นักงานเมื่อ
เกษียณอายุ นอกเหนือจากทีก่ ฎหมายแรงงานกาหนด โดยพนักงานจะได้รบั เงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึง่
ประกอบไปด้วยเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบจากบริษทั ฯ ในสัดส่วนทีเ่ ท่ากัน รวมทัง้ ผลประโยชน์ทเ่ี กิด
จากเงินสะสมและเงินสมทบดังกล่าว ทัง้ นี้ ผลประโยชน์สุทธิทพ่ี นักงานจะได้รบั ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาการทางาน
สาหรับพนักงานทีท่ างานกับบริษทั ฯ เป็ นเวลาตัง้ แต่ 3 ปี ขน้ึ ไป บริษทั ฯ จะสมทบเงินให้ในอัตราเดียวกันกับ
อัตราเงินสะสมของพนักงาน คือร้อยละ 5 ของค่าจ้าง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั ฯ ไม่ได้มแี ผนสวัสดิการดังกล่าว
สาหรับพนักงานในประเทศลาวและประเทศเวียดนาม
8.2.5

ข้อพิ พาทด้านแรงงาน

กลุ่มบริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาทด้านแรงงานทีม่ นี ัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ ในระยะ 3 ปี ท่ี
ผ่านมา
8.2.6

นโยบายบริหารบุคลากรของบริษทั

บริษทั ฯ มุง่ มันในการบริ
่
หารและดูแลพนักงานด้วยความเป็ นธรรม จัดสวัสดิการเพื่อส่งเสริมชีวติ ความ
เป็ น อยู่ท่ีดี ตลอดจนสร้า งและรัก ษาสภาพแวดล้อ มในการท างานให้ป ลอดภัย ได้ม าตรฐานสากลและมี
บรรยากาศทีด่ ี ซึง่ เอือ้ ต่อการพัฒนาและเติบโตในสายอาชีพของพนักงานทุกระดับในองค์กรบนพืน้ ฐานของ
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับเกีย่ วกับหลักสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานและหลักความแตกต่างหลากหลาย
อย่างเท่าเทียมกันตัง้ แต่กระบวนการแสวงหา พัฒนาและรักษาบุคลากรบนพื้นฐานค่านิยมองค์กรทีด่ ี ( 4Ps
B.Grimm Core Values)
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ค่านิ ยมองค์กร หรือสิง่ ทีบ่ ุคลากรเชื่อและยึดถือปฏิบตั ริ ่วมกัน คือ ทัศนคติทด่ี ี (Positivity), ความ

ร่วมมือ (Partnership) , ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism), ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ (Pioneering Spirit)
ซึ่งค่านิ ยมเหล่ านี้ มุ่งเน้ นให้บุคลากรมีความคิด เชิงบวก สนับ สนุ นและส่งเสริม การทางานเป็ น ทีม มีความ
เชีย่ วชาญและรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านรวมถึงสามารถทางานเชิงรุก มีความริเริม่ สร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อน
วิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กรรวมถึงส่งเสริมการสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร
แนวทางการบริหารบุคลากรของบริษทั
1)

การแสวงหา สรรหา และจัดจ้างบุคลากร

กระบวนการสรรหาจัดจ้างมีความสาคัญในการคัดกรองบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ทัศนคติ และ
ประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมเพือ่ เข้ามาทางานกับองค์กร บริษทั ฯให้การยอมรับและเห็นถึงคุณค่าของความแตกต่าง
ของบุคคล ซึง่ ได้แก่ความแตกต่างของเชือ้ ชาติ เพศ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม อายุ และศาสนา เป็ นต้น
โดยจะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมกับขอบเขตการดาเนินงานของแต่ละหน่ วยงาน และหน้าที่
ทีก่ าหนดไว้ของแต่ละตาแหน่ งงาน โดยการจัดให้มกี ารทดสอบในด้านต่างๆอาทิเช่น ทัศนคติและบุคลิกภาพ
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร รวมทัง้ การสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาให้มคี วามเหมาะสมกับตาแหน่ ง
งาน ทัง้ นี้เป็ นไปตามแผนอัตรกาลังคนทีก่ าหนดไว้เพื่อสนับสนุ น แผนกลยุทธ์ธุรกิจของบริษทั ด้วยหลักการใน
การสรรหาคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรโดยสุจริตผ่านกระบวนการที่โปร่งใสเป็ นธรรมและไม่เลือกปฏิบตั ิน้ี
บริษัทสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมและเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเข้ามา
ทางานได้อย่างเต็มกาลังความรู้ ความสามารถและมีศกั ยภาพทีจ่ ะขับเคลื่อนธุรกิจและเติบโตไปพร้อมกับบริษทั
ได้อย่างยังยื
่ น
2)

การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร

บริษทั ฯ เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามพร้อมทัง้ กายและใจอย่างสมดุล เพื่อเติบโตไปพร้อมกับการ
ขยายตัวของธุรกิจบนพื้นฐานของการมีทศั นคติทด่ี ี ความร่วมมือกัน ความเป็ นมืออาชีพ และความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ ด้วยศักยภาพและทักษะการทางานทีเ่ ชีย่ วชาญไปพร้อมกับความเป็ นเลิศการในการบริหารจัดการ
ตนเอง บุคคลและสังคมรอบข้าง บริษทั ฯ ส่งเสริมและสนับสนุ นการสร้างวัฒนธรรม Mindfulness ด้วยการฝึ ก
สมาธิและสติกอ่ นการฝึกอบรมและประชุมประมาณ 3-5 นาทีเพือ่ ปรับคลื่นสมองให้พร้อมสาหรับการเรียนรูแ้ ละ
ทางาน บริษทั ฯ มีจานวนชัวโมงฝึ
่
กอบรมเฉลี่ยกว่า 75 ชม./คน/ปี บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดฝึ กอบรมและพัฒนา
บุคลากรใน 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้ กลุ่ม Technical Experts เป็ นการพัฒนาความเชีย่ วชาญตามสายงานของ
บุคลากร โดยเฉพาะทีมปฏิบตั กิ ารผลิตและซ่อมบารุง (Operation and Maintence) ซึง่ ได้รบั การพัฒนาความรู้
และทักษะจากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรตามมาตรฐานทีเ่ ป็ นสากลของธุรกิจไฟฟ้า/พลังงาน
อาทิเช่น Protection Relay, DCS System Foundation, Generator and Excitation System เป็ นต้น
นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังได้ฝึกอบรมเกีย่ วกับเครื่องจักรและระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้ากับวิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญ
อย่าง Siemens และ ABB ก่อนการเริม่ ผลิตอย่างเป็ นทางการมากกว่า 12 เดือน กลุ่ม People Competencies
เป็ นการเพิม่ ศักยภาพด้านการจัดการและภาวะผูน้ าด้วยการพัฒนาทัง้ Mindset และ Skillset ไปพร้อมกันผ่าน
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

หลักสูตร Leardership Essential Program โดยเริม่ จากการเข้าใจทัศนคติและมุมมองของตนเองก่อนการเพิม่
ทักษะและเครือ่ งมือการเข้าใจคนอืน่ บนหลักการของ Situational Leadership (Licensed Program) รวมถึงการ
เรียนรู้ทกั ษะการทางานใหม่ๆ อาทิเช่น การนาเสนอข้อมูลแบบ Visual Communication ผ่านหลักสูตร
Infographic Design& Presentation Workshop ,การสือ่ สารด้วยการคิดอย่างเป็ นระบบโดยหลักสูตร Think on
Your Feet (Licensed Program)ทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับโลกและหลProblem Solving&Decision Making
หลักสูตรเข้มข้นทีเ่ น้นทักษะการคิดแก้ปญั หาและตัดสินใจอย่างเป็ นระบบ
นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังได้ให้ความสาคัญการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ ละการจัดการองค์ความรู้
โดยได้มกี ารสร้าง Internal Facilitator จากสายงานปฏิบตั กิ ารและสนับสนุ น เพื่อสนับสนุ นการเรียนรูอ้ ย่าง
ยังยื
่ นขององค์กรกว่า 10 คน ซึง่ Internal Facilitator จะได้รบั การบ่มเพาะให้มคี วามสามารถในการคิดอย่าง
เป็ นระบบ มีภาวะทางจิตใจและอารมณ์ทม่ี นคง
ั ่ สามารถสังเสริ
่ มและสร้างสรรค์การเรียนรูร้ ่วมกันในองค์กรได้
บนความแตกต่างหลากหลายควบคูไ่ ปกับการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้
3)

การรักษาบุคลากร

บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการรักษาบุคลากรโดยมีระบบค่าตอบแทน/สวัสดิการทีแ่ ข่งขันได้และเป็ น
ธรรม ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรผ่านการจัดทาระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี และการวางแผนการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาเฉพาะบุคคล ซึง่ บุคลากรจะมีโอกาสประเมินผลงานและวางแผนการเรียนรูข้ องตนเองก่อนจะ
พูดคุยกับหัวหน้างานในการหาข้อสรุปร่วมกันในส่วนงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย (Job duties)
และ/หรือ KPIs รวมถึงพฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับค่านิยมองค์กร เพือ่ วางแนวทางการปฏิบตั งิ านในอนาคต การ
พูดคุยเพือ่ ประเมินผลเทียบกับเป้าหมายทีค่ าดหวัง จะช่วยให้ทงั ้ บุคลากรและหัวหน้างานมองเห็นจุดแข็งและจุด
ทีต่ อ้ งพัฒนาต่อไปและมีโอกาสสร้างผลงานทีด่ ขี น้ึ อย่างสม่าเสมอไปพร้อมกับความก้าวหน้าในสายอาชีพทัง้ สาย
ปฏิบตั กิ ารผลิตและสายสนับสนุ นสอดคล้องกับการเติบโตขององค์กร นอกจากนี้บริษทั ฯยังส่งเสริมการสร้าง
ความผูกพันกับองค์กร ผ่านวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบครอบครัว ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้บุ คลากรทุกคนได้แสดง
ความคิดเห็น พูดคุยแลกเปลีย่ นกันอย่างทัวถึ
่ ง ตลอดจนมีการประเมินความผูกพันของพนักงาน (Engagement
Survey) ทุกๆ 2 ปี เพือ่ เปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะกับองค์กร
8.3

เลขานุการบริษทั

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ได้มมี ติแต่งตัง้ นายพีรเดช
พัฒนจันทร์ เป็ นเลขานุ การบริษทั ของบริษทั ฯ เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดย
เลขานุการบริษทั มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
1.

จัดทาและเก็บรักษาเอกสารของบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
(ก)
ทะเบียนกรรมการ
(ข)
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
(ค)
หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
(ง)
รายงานประจาปี
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ดาเนินการเกีย่ วกับการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้
ให้คาแนะนาเกีย่ วกับข้อกาหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ควรรับทราบ
จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ขอ้ มูลทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ก่กรรมการปจั จุบนั
และกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่
ดูแล และประสานงานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกาหนด และมติทป่ี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละ
จรรยาบรรณธุรกิจได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
ดาเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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ส่ วนที่ 2.3

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน

9. ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
ผูล้ งทุนควรพิจารณางบการเงินรวมสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 (ตรวจสอบแล้ว) และข้อมูล
ทางการเงินรวมระหว่างกาลสาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ที่ปรากฎอยู่ใน
เอกสารแนบ [2] ของเอกสารฉบับนี้ ตามลาดับ เพื่อประกอบคาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะ
การเงินของบริษทั ฯ และผูล้ งทุนควรอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล
9.1

สรุปรายงานการสอบบัญชี
สรุปรายงานของผูส้ อบบัญชีจากงบการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลสามารถสรุปได้ดงั นี้

9.1(1) ผูส้ อบบัญชี
งบการเงิ น
งบการเงินทีต่ รวจสอบแล้ว
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินทีต่ รวจสอบแล้ว
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
นางณฐพร พันธุอ์ ุดม
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3430
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3445
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3445
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

9.1 (2) สรุปความเห็นของผูส้ อบบัญชี
งบการเงิ น
งบการเงินทีต่ รวจสอบแล้ว
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นหรือข้อสรุปผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีให้ความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไขไว้ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีว่า งบการเงินรวมของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์
จากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ)
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แสดงฐานะการเงิน
รวมของกลุ่ มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ณ วันที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 และผลการ
ดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ กระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สน้ิ สุด
วัน เดีย วกัน โดยถู ก ต้ อ งตามที่ค วรในสาระส าคัญ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

งบการเงิ น
งบการเงินทีต่ รวจสอบแล้ว
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นหรือข้อสรุปผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีให้ความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไขไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวมของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์
จากัด (มหาชน) (บริษทั ) และบริษทั ย่อย (กลุ่มกิจการ) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวม
ของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดาเนินงานรวมและ
ผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า ไม่พบสิง่ ที่เป็ นเหตุ ใ ห้เชื่อว่ า
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ระหว่ า งกาลดัง กล่ า วไม่ ไ ด้จ ัด ท าขึ้น ตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่า ง
กาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

9.2

ตารางสรุปงบการเงิ นรวมสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และงวดหกเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2561

9.2 (1)งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(พันบาท ยกเว้นจานวนต่ อหุ้น
ซึ่งมีหน่ วยเป็ นบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจทาน

2559

ร้อยละ

2560

ร้อยละ

2560

ร้อยละ

2561

ร้อยละ

27,746,866

100.0

31,482,176

100.0

15,615,132

100.0

16,960,957

100.0

27,232,262

98.1

30,651,056

97.4

15,156,702

97.1

16,568,739

97.7

514,605

1.9

831,119

2.6

458,430

2.9

392,218

2.3

(21,631,653)

(78.0)

(24,012,893)

(76.3)

(11,924,311)

(76.4)

(13,101,808)

(77.2)

(428,838)

(1.5)

(729,552)

(2.3)

(382,036)

(2.4)

(350,547)

(2.1)

(22,060,491)

(79.5)

(24,742,446)

(78.6)

(12,306,347)

(78.8)

(13,452,355)

(79.3)

กาไรขัน้ ต้น

5,686,375

20.5

6,739,730

21.4

3,308,785

21.2

3,508,602

20.7

รายได้อ่นื

171,725

0.6

187,021

0.6

52,379

0.3

79,649

0.5

(1,099,954)

(4.0)

(1,263,075)

(4.0)

(535,994)

(3.4)

(637,616)

(3.8)

85,255

0.3

(38,384)

(0.1)

(17,303)

(0.1)

246

0.0

(2,563,407)

(9.2)

(2,052,693)

(6.5)

(955,797)

(6.1)

(1,474,439)

(8.7)

รวมรายได้จากการขายและการ
ให้บริ การ
รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ
รายได้จากการก่อสร้างภายใต้
ข้อตกลงสัมปทาน
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ต้นทุนการก่อสร้างภายใต้ขอ้ ตกลง
สัมปทาน
รวมต้นทุนขายและการ
ให้บริ การ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไร(ขาดทุน)จากอัตรา
แลกเปลีย่ น
ต้นทุนทางการเงิน

1
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(พันบาท ยกเว้นจานวนต่ อหุ้น
ซึ่งมีหน่ วยเป็ นบาท)
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วมและการร่วมค้า

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจทาน

2559

ร้อยละ

2560

ร้อยละ

2560

ร้อยละ

2561

ร้อยละ

261,017

0.9

255,752

0.8

115,712

0.7

103,517

0.6

กาไรก่อนภาษี เงิ นได้

2,541,011

9.2

3,828,350

12.2

1,967,782

12.6

1,579,959

9.3

ภาษีเงินได้

(225,141)

(0.8)

(234,500)

(0.7)

(120,092)

(0.8)

(60,648)

(0.4)

กาไรสาหรับงวด

2,315,869

8.3

3,593,850

11.4

1,847,690

11.8

1,519,311

9.0

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :
รายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการ
ใหม่ไปยังกาไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจากภาษี
รายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่
ไปยังกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการ
แปลงค่างบการเงิน
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(16,290)

(0.1)

-

-

-

-

-

-

-

-

5,036

-

(236,871)

(0.8)

(123,194)

(0.8)

67,201

0.4

2,320,905

8.4

3,356,979

10.7

1,724,496

11.0

1,570,222

9.3

1,380,250

5.0

2,126,710

6.8

1,099,937

7.0

937,869

5.5

935,619

3.4

1,467,140

4.7

747,753

4.8

581,442

3.4

2,315,869

8.3

3,593,850

11.4

1,847,690

11.8

1,519,311

9.0

การแบ่งปันกาไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของ
บริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม

(พันบาท ยกเว้นจานวนต่ อหุ้น
ซึ่งมีหน่ วยเป็ นบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจทาน

2559

ร้อยละ

2560

ร้อยละ

2560

ร้อยละ

2561

ร้อยละ

1,385,479

5.0

1,928,656

6.1

995,836

6.4

985,847

5.8

935,426

3.4

1,428,322

4.5

728,660

4.7

584,375

3.4

2,320,905

8.4

3,356,979

10.7

1,724,496

11.0

1,570,222

9.3

การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของ
บริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม

กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
1

2

2

0.93

0.96

0.58

0.36

ไม่รวมต้นทุนทางการเงินของโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง เนื่องจากต้นทุนทางการเงินดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นต้นทุนการลงทุนในทรัพย์สนิ ของโครงการ ต้นทุนทางการเงินที่มไิ ด้รวมอยู่ในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ฯ มีจานวน 670.4 ล้านบาท 270.5 ล้านบาท และ 262.1 ล้านบาท สาหรับปี 2558 2559 และ 2560 ตามลาดับ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในหมายเหตุ 16
เรื่องงบการเงินรวม
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สุทธิทเ่ี ป็นของผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริษทั ใหญ่ด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปีดงั กล่าว ใน
ระหว่างปี 2559 บริษทั ฯ ได้เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ของบริษทั ฯ จากเดิมมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุน้ ละ 2 บาท เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักที่
นามาใช้ในการคานวณกาไรต่อหุ้นสาหรับปี 2558 ได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นในปีปจั จุบนั เสมือนว่าการแตกหุ้นนัน้ ได้เกิดขึน้ ตัง้ แต่แรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ดังกล่าว ดังนัน้ จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักทัง้ หมดเท่ากับ 570,323,425 หุน้ ในปี 2558 จานวน 1,479,790,466 หุน้ ในปี 2559 และจานวน 2,213,727,945 หุน้ ในปี 2560
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

9.2 (2) งบแสดงฐานะทางการเงิ น

(พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจทาน

2559

ร้อยละ

2560

ร้อยละ

2560

ร้อยละ

2561

ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการเบิกถอน
ภายในหนึ่งปี
เงินลงทุนระยะสัน้

8,322,125

10.9

18,209,461

20.4

11,048,445

14.3

15,675,090

17.5

703,539

0.9

620,864

0.7

270,057

0.3

463,049

0.5

1,160,515

1.5

346,039

0.4

427,559

0.6

353,124

0.4

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ
เงินให้กรู้ ะยะสัน้ แก่บุคคลหรือกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน
อะไหล่และวัสดุสารองคลัง - สุทธิ

4,262,305

5.6

4,669,942

5.2

3,456,712

4.5

5,558,866

6.2

268,000

0.4

207,000

0.2

268,000

0.3

197,240

0.2

818,664

1.1

877,918

1

828,497

1.1

957,746

1.1

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

1,079,668

1.4

906,235

1

992,845

1.3

929,189

1.0

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

16,614,816

21.8

25,837,459

29

17,292,115

19.3

24,134,304

26.9

255,798

0.3

236,871

0.3

255,324

0.3

224,651

0.3

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

1,504,329

2.0

1,358,033

1.5

1,349,726

1.7

1,218,815

1.4

เงินลงทุนในการร่วมค้า

1,049,333

1.4

1,069,544

1.2

1,084,642

1.4

1,235,717

1.4

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

4,902

-

4,902

-

4,902

0.01

4,902

0.01

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

46,993,796

61.8

51,469,852

57.7

47,558,611

61.6

52,392,733

58.5

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

6,601,153

8.7

7,203,803

8.1

6,653,679

8.6

7,811,036

8.7

เงินมัดจาค่าซือ้ ทีด่ นิ

2,570,860

3.4

1,369,560

1.5

2,614,360

3.4

1,368,400

1.5

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

90,677

0.1

100,852

0.1

77,404

0.1

195,716

0.2

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

360,888

0.5

589,961

0.7

371,364

0.5

1,026,818

1.1

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

59,431,736

78.2

63,403,378

71.0

59,970,012

77.6

65,478,788

73.1

รวมสิ นทรัพย์

76,046,552

100.0

89,240,837

100.0

77,262,127

100.0

89,613,092

100.0

งบแสดงฐานะทางการเงิ น
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการเบิกถอน
เกินกว่าหนึ่งปี
เงินให้กรู้ ะยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

(พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจทาน

2559

ร้อยละ

2560

ร้อยละ

2560

ร้อยละ

2561

ร้อยละ

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

195,774

0.3

-

-

40,966

0.1

-

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื

3,614,578

4.8

4,491,898

5.0

3,693,439

4.8

4,958,999

5.5

40,885

0.1

38,844

-

40,005

0.1

38,706

0.0

งบแสดงฐานะทางการเงิ น
หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้ สินหมุนเวียน

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการอื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี – สุทธิ
ส่วนของหุน้ กูท้ ่ถี งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี – สุทธิ

2,480,914

3.3

1,844,656

2.1

2,587,855

3.3

1,720,278

1.9

-

-

2,298,073

2.6

-

-

2,598,798

2.9

ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

-

-

-

462,500

0.6

527,000

0.6

438,000

0.6

616,000

0.7

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

54,103

0.1

67,664

0.1

105,639

0.1

103,623

0.1

หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น

227,327

0.3

179,228

0.2

135,824

0.2

194,008

0.2

รวมหนี้ สินหมุนเวียน

7,076,080

9.3

9,447,362

10.6

7,041,728

9.1

10,230,412

11.4

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ

46,998,098

61.8

34,996,477

39.2

47,083,521

60.9

28,108,758

31.4

หุน้ กู้ – สุทธิ

5,489,078

7.2

14,677,765

16.4

5,490,298

7.1

21,072,654

23.5

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

4,085,000

5.4

3,558,000

4.0

3,866,000

5.0

3,250,000

3.6

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

75,484

0.1

85,552

0.1

71,638

0.1

107,324

0.1

ประมาณการหนี้สนิ การรือ้ ถอนสินทรัพย์

226,644

0.3

233,859

0.3

228,389

0.3

281,896

0.3

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

156,488

0.2

175,435

0.2

161,643

0.2

209,422

0.2

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น

405,605

0.5

322,608

0.4

385,140

0.5

449,093

0.5

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน

57,436,397

75.5

54,049,697

60.6

57,286,629

74.1

53,479,147

59.7

รวมหนี้ สิน

64,512,477

84.8

63,497,059

71.2

64,328,357

83.3

63,709,559

71.1

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

(พันบาท)

2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจทาน

ร้อยละ

2560

ร้อยละ

2560

ร้อยละ

2561

ร้อยละ

งบแสดงฐานะทางการเงิ น
หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 2,700,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้
ละ 2 บาท
(พ.ศ. 2558 : หุน้ สามัญ 37,800,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท)

5,400,000

5,400,000

5,400,000

5,400,000

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 2,606,900,000 หุน้ ชาระเต็มมูลค่าหุน้
ละ 2 บาท
(พ.ศ. 2559 : หุน้ สามัญ 1,890,000,000 หุน้
ชาระเต็มมูลค่าหุน้ ละ 2 บาท)
หุน้ สามัญ 7,500,000 หุน้ ชาระเต็มมูลค่าหุน้ ละ
100 บาท
หุน้ สามัญ 1,000,000 หุน้ ชาระแล้วมูลค่าหุน้ ละ
95.64 บาท
หุน้ สามัญ 29,300,000 หุน้ ชาระแล้วมูลค่าหุ้นละ
25 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
สารองหุน้ เพื่อโครงการผลประโยชน์พนักงานทีใ่ ช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์
ทุนสารองอื่น - การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

3,780,000

5.0

5,213,800

5.8

3,780,000

4.9

5,213,800

5.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,644,040

10.8

-

-

9,644,040

10.8

-

-

(169,355)

(0.2)

-

-

(169,355)

(0.2)

-

-

36,927

-

-

-

59,692

0.1

กาไรสะสม

-

-

จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

137,797

0.2

196,385

0.2

137,797

0.2

196,385

0.2

ยังไม่ได้จดั สรร

2,057,854

2.7

4,005,015

4.5

2,736,885

3.5

4,150,875

4.6

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

(75,488)

(0.1)

(273,560)

(0.3)

(158,211)

(0.2)

(215,642)

(0.2)

รวมส่วนของผู้เป็ นเจ้าของของบริ ษัทใหญ่

5,900,162

7.8

18,653,253

20.9

6,496,471

8.4

18,879,795

21.1

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

5,633,912

7.4

7,090,525

7.9

6,437,299

8.3

7,023,738

7.8

รวมส่วนของเจ้าของ

11,534,075

15.2

25,743,778

28.8

12,933,770

16.7

25,903,533

28.9

รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ

76,046,552

100.0

89,240,837

100.0

77,262,127

100.0

89,613,092

100.0
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

9.2 (3) งบกระแสเงิ นสด

(พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจทาน

2559

2560

2560

2561

2,541,011

3,828,350

1,967,782

1,579,959

2,474,765

2,758,020

1,388,408

1,508,877

46,431

204,171

166,181

113,467

- ตัดจาหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่าย

-

-

-

243

- ค่าเผือ่ อะไหล่และวัสดุสารองคลังเคลื่อนไหวช้า

-

49,162

28,667

23,694

3,122

(1,996)

(184)

(689)

- ดอกเบี้ยรับ

(77,185)

(106,299)

(42,849)

(68,645)

- ดอกเบี้ยจ่าย

2,776,295

2,880,313

1,424,526

1,258,779

22,784

19,174

19,666

15,267

-

36,927

10,743

14,530

(225,975)

(1,048,731)

(625,574)

216,536

- เงินปนั ผลรับ

-

-

-

-

-(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุน

-

-

-

-

- ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า

(261,017)

(255,752)

(115,712)

(103,517)

- รายได้จากการก่อสร้างภายใต้ขอ้ ตกลงสัมปทาน

(514,605)

(831,119)

(458,430)

(392,218)

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื

163,125

1,985,069

(71,916)

(805,996)

- อะไหล่และวัสดุสารองคลัง

10,196

(82,746)

(44,054)

(112,046)

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

68,280

149,342

66,218

(2,101)

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

11,094

(58,788)

9,715

(217,912)

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื

(255,553)

(1,789,498)

(706,543)

296,402

- หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น

(36,625)

(49,443)

(41,611)

12,091

- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(2,400)

-

(3,499)

-

- หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น

128,706

(81,879)

(41,160)

(40,744)

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

6,872,449

7,604,279

2,930,374

3,295,977

97,820

139,051

53,027

70,962

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้สาหรับปี
รายการปรับปรุง

- ตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูย้ มื และ
ออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี

- ขาดทุน(กาไร)จากการตัดจาหน่ายและขายสินทรัพย์ถาวร

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
-(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้

การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
ลดลง(เพิม่ ขึน้ )ในสินทรัพย์ดาเนินงาน

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในหนี้สนิ ดาเนินงาน

- เงินสดรับจากดอกเบี้ย
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

(พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจทาน

2559

2560

2560

2561

- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(198,626)

(237,901)

(79,497)

(120,002)

เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมดาเนิ นงาน

6,771,642

7,505,429

2,903,904

3,246,937

เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการเบิกถอนลดลง(เพิม่ ขึน้ )

(261,626)

101,602

271,576

170,034

เงินสดรับ(จ่าย)สาหรับเงินลงทุนระยะสัน้

(193,912)

814,476

335,009

(7,085)

เงินสดรับจากเงินให้กรู้ ะยะสัน้ แก่บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

30,600

61,000

-

28,000

เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กรู้ ะยะสัน้ แก่บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

-

-

(18,240)

เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กรู้ ะยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

-

-

-

เงินสดจ่ายเพื่อเพิม่ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

-

-

-

-

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยจากส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

-

-

-

(339,413)

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย - สุทธิจากเงินสดทีไ่ ด้มา

(10,697)

-

-

-

เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

90,001

-

-

-

เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

134,846

138,605

72,971

65,634

เงินสดจ่ายเพื่อเพิม่ เงินลงทุนในการร่วมค้า

(39,905)

-

-

(99,840)

เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อการเปลีย่ นสถานะจากการร่วมค้าเป็ นบริษทั ย่อย

-

-

-

(101,225)

เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

-

-

-

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

(9,292,816)

(6,245,792)

(3,174,905)

(1,805,164)

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

(710,136)

(25,917)

(28,222)

(228,315)

2,133

3,913

385

2,387

-

1,820,052

-

1,160

(2,570,860)

(1,557,500)

(1,617,500)

-

เงินปนั ผลรับ

105,824

216,203

111,379

137,816

เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ

(338,674)

(130,539)

-

-

(13,055,221)

(4,803,898)

(4,029,307)

(2,194,251)

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับคืนเงินมัดจาค่าซือ้ ทีด่ นิ
เงินสดจ่ายมัดจาค่าซือ้ ทีด่ นิ

เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมลงทุน

(พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจทาน

2559

2560

2560

2561

2,201,860

11,301,045

-

-

-

(392,560)

-

-

เงินสดรับจากการเพิม่ ทุนในบริษทั ย่อย

724,897

778,512

497,607

292,300

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

534,774

267,000

267,000

300,000

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

10,952,371

5,814,161

3,311,520

381,882

เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้

5,500,000

11,500,000

11,500,000

6,700,000

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

(427,000)

(462,774)

(462,774)

(300,000)

เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(5,710,514)

(17,297,664)

(11,985,764)

(7,784,146)

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

1,360,000

1,360,000

-

เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

(1,360,000)

(243,500)

-

เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

(450,000)

(462,500)

-

(219,000)

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูย้ มื และออกหุน้ กู้

(43,394)

(36,539)

(37,475)

(77,572)

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยจากส่วนได้เสียที่
ไม่มอี านาจควบคุม

-

-

-

-

เงินปนั ผลจ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้

(435,834)

(120,960)

(120,960)

(782,070)

เงินปนั ผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

(469,781)

(397,474)

(191,280)

(587,534)

ดอกเบี้ยจ่าย

(2,814,887)

(3,179,891)

(1,761,581)

(1,536,323)

เงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น

9,562,492

7,310,358

2,132,793

(3,612,463)

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึ้นสุทธิ

3,278,913

10,011,889

1,007,390

(2,559,777)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

5,038,602

8,322,125

8,322,125

18,209,461

4,611

(124,553)

(42,114)

25,406

8,322,125

18,209,461

9,287,401

15,675,090

กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดสิ้ นงวด

(พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจทาน

2559

2560

2560

2561

- เจ้าหนี้จากการซือ้ ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

335,752

189,169

634,244

532,381

- ภาระผูกพันจากประมาณการต้นทุนการรือ้ ถอนสินทรัพย์

226,644

7,215

230,199

48,037

- สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนตามสัญญาสัมปทาน

514,605

831,119

458,430

392,218

-

-

-

-

5,000

-

-

-

- โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้ เป็ นเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

-

-

-

-

- เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษทั ย่อย

-

-

-

-

- ลูกหนี้จากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

-

-

-

-

562,060

-

-

74,000

-

-

-

-

- โอนทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็ นอะไหล่และวัสดุสารองคลัง

10,156

22,493

-

-

- ต้นทุนการกูย้ มื ทีร่ วมเป็ นต้นทุนของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง

270,500

262,055

-

-

- โอนเงินมัดจาทีด่ นิ ไปเป็ นทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

-

938,748

554,630

-

- โอนทีด่ นิ ไปเป็ นสิทธิในการใช้ทด่ี นิ

-

256,667

-

-

- เงินปนั ผลค้างรับ

-

27,048

-

-

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม :
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด

- โอนลูกหนี้กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็ นเงินให้กู้ระยะยาวแก่
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
- เปลีย่ นสถานะจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็ นเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

- โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
เป็ นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
- เงินอุดหนุนบริษทั ย่อยภายใต้โครงการผลตอบแทนพนักงาน
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

9.2 (4) อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31
ธันวาคม
2559
2560

สาหรับหกเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 มิ ถนุ ายน
2560
2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

2.3

2.7

2.0

2.4

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

2.2

2.6

1.8

2.2

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

1.0

0.8

0.7

0.6

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

7.8

7.6

7.3

7.1

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)

46.4

47.3

49.1

50.9

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)

6.8

9.8

10.7

8.4

ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)

53.1

36.6

33.6

43.1

20.5

21.4

21.2

20.7

อัตรากาไร EBITDA (ร้อยละ)

27.0

27.7

27.9

27.0

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (เท่า)

1.5

1.4

1.1

1.1

7.5

9.3

9.5

11.2

27.0

14.1

27.6

25.6

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)

6

3.0

3.5

3.8

8.5

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

0.4

0.4

0.4

0.4

5.6

2.5

5.0

2.5

4.8

2.1

4.4

2.1

4.1

1.4

3.8

1.4

6.2

4.0

11.2

8.2

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)

2.5

2.6

2.0

2.6

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash basis) (เท่า)

0.3

0.3

0.2

0.2

อัตราส่วนตั ๋วเงินจ่ายต่อหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ย

0.0

N/A

N/A

N/A

อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยทีค่ รบกาหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยทัง้ หมด (เท่า)

0.0

0.1

0.1

0.0

อัตราส่วนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินต่อหนี้สนิ รวม (เท่า)

0.8

0.6

0.6

0.5

1

2

3

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
4

4

อัตราส่วนกาไรสุทธิปรับปรุง (ร้อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน (Efficiency Ratio)
5

อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)

อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
7

อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Interest Bearing Debt)
อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น

8, 9,10

อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (เท่า)
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รวมเงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการเบิกถอนน้อยกว่า 1 ปี
รวมรายได้คา้ งรับ
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ความสามารถในการทากาไร โดยคิดจาก EBITDA และกาไรสุทธิปรับปรุง มิใช่การวัดผลการดาเนิ นงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting
Standards หรือ TFRS)
คานวณจากกาไร (ขาดทุน) สุทธิปรับปรุงส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั 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 าระผูกพันดอกเบี้ยหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวม อนึ่ง Interest Bearing Debt ประกอบไปด้วย
(ก) เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน (ข) เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการอื่น (ค) เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และ (ง) หุน้ กู้
จานวนหนี้สนิ เฉพาะทีม่ ภี าระดอกเบีย้ จ่าย (interest bearing debt) หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั ่วคราว (อ้างอิงนิยามตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิ ข้อ 6.2 ของหุ้นกู้ของ
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561)
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีใ่ ช้ในการคานวณอัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ หมายถึง จานวนรวมของทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ และกาไรสะสม รวมถึงเงินและทุนสารอง รวมถึงสารองหุ้นทัง้ หมด
(ตามทีป่ รากฏอยู่ในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ในหัวข้อ "ส่วนของเจ้าของ" แต่ไม่รวมถึงกาไรหรือการขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการ

ส่วนที่ 2.3.9 ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ หน้า 10

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

เปลีย่ นแปลงมูลค่าของอนุพนั ธ์ (Derivatives) หรืออนุพนั ธ์แฝง (Embeded Derivatives) (ถ้ามี) ทีย่ งั มิได้เกิดขึน้ จริงแต่มกี ารรับรูท้ างบัญชีแล้ว ปรากฏตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ (อ้างอิงนิยาม
ตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิ ข้อ 6.2 ของหุน้ กูข้ องบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561)
ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกหุน้ กู้ (บริษทั ฯ) และผูถ้ อื หุน้ กูไ้ ด้กาหนดให้ผอู้ อกหุน้ กูด้ ารงอัตราหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในอัตราส่วนไม่เกิน 6:1 ณ วันคานวณใดๆ สาหรับหุ้นกู้ของ
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2559 และ ในอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันคานวณใดๆ สาหรับ หุน้ กูข้ องบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561
รวมดอกเบีย้ จ่ายแก่กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
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10. คำอธิ บำยฐำนะทำงกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยทีจ่ ะกล่ำวต่อไปนี้ จัดทำบนงบกำรเงินรวมสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559 2560 (ตรวจสอบแล้ว) และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 และควรอ่ำนประกอบกับงบกำรเงินรวมและ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินดังกล่ำว โดยงบกำรเงินของกลุ่มบริษทั ฯ ได้จดั ทำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินไทย (TFRS) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอืน่
10.1

เหตุกำรณ์สำคัญในปี 2560 และ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ประชำชนเป็ นกำรทัวไปครั
่
งแรก
้
(IPO)

เมือ่ วันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 บริษทั รับชำระค่ำหุน้ สำมัญทีน่ ำเสนอขำยต่อประชำชนครัง้ แรก
สำหรับหุน้ จำนวน 651,800,000 หุน้ ซึง่ มีมลู ค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 2 บำท โดยเสนอขำยในรำคำหุน้ ละ 16 บำท
คิดเป็ นจำนวนเงินรวมทัง้ สิน้ 10,429 ล้ำนบำท จัดเป็ นส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญจำนวน 9,125 ล้ำนบำท
หุน้ สำมัญของบริษทั ได้เริม่ เข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้ แต่ วันที่ 19 กรกฎำคม
พ.ศ. 2560 บริษทั บันทึกค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรออกหุน้ จำนวน 393 ล้ำนบำท เป็ นรำยกำรหักในบัญชีสว่ นเกิน
มูลค่ำหุน้ สำมัญ บริษทั ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพำณิชย์ เมือ่ วันที่ 17 กรกฏำคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม พ.ศ. 2560 บริษทั รับชำระค่ำหุน้ สำมัญเพิม่ เติมสำหรับหุน้ ส่วนเกิน (Overallotment) สำหรับหุน้ จำนวน 65,100,000 หุน้ ซึง่ มีมลู ค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 2 บำท โดยเสนอขำยในรำคำหุน้ ละ 16
บำท คิดเป็ นจำนวนเงินรวมทัง้ สิน้ 1,042 ล้ำนบำท จัดเป็ นส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญจำนวน 911 ล้ำนบำท
บริษทั จดทะเบียนทุนทีช่ ำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์เมือ่ วันที่ 21 สิงหำคม พ.ศ. 2560
กำรออกหุ้นกู้ของโครงกำรโรงไฟฟ้ ำ

เมื่อวันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2560 บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ เอสพีวี 1 จำกัด (“ABPSPV1”) ซึง่
เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ได้ออกหุน้ กูป้ ระเภทมีผคู้ ้ำประกัน จำนวน 11 ชุด เป็ นจำนวนเงินรวมทัง้ สิน้ 11,500
ล้ำนบำท โดยมีบริษทั ย่อยจำนวน 3 บริษทั ได้แก่ บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 3 จำกัด บริษทั อมตะ บี.กริม
เพำเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด และบริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด เป็ นผูค้ ้ำประกัน มีกำหนด
ไถ่ถอนในช่วงระหว่ำง 3-15 ปี และมีอตั รำดอกเบีย้ ระหว่ำง ร้อยละ 2.7 - 4.8 ต่อปี
กำรเปิ ดดำเนิ นกำรเชิ งพำณิ ชย์ของโครงกำร โรงไฟฟ้ ำพลังน้ำ เซน้ำน้ อย 2 เซกะตำ 1

โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำ เซน้ ำน้อย 2 เซกะตำ 1 เป็ นโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำ 2 โครงกำร ตัง้ อยู่ทแ่ี ขวง
จำปำสัก ประเทศ สปป. ลำว มีกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำติดตัง้ 20.1 เมกะวัตต์ ได้เปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์และ
จำหน่ ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบให้กบั กำรไฟฟ้ำลำวเมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2560 ตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำระยะเวลำ
25 ปี ซึง่ กำรเปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ดงั กล่ำวเป็ นไปตำมกำหนดระยะเวลำทีร่ ะบุไว้ในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
กับกำรไฟฟ้ำลำว โดยต้นทุนกำรก่อสร้ำงนัน้ ได้เป็ นไปตำมทีก่ ำหนดไว้กบั ธนำคำรผูใ้ ห้สนิ เชือ่

ส่วนที่ 2.3.10 คำอธิบำยฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนหน้ำ 1
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

วงเงิ นกู้ของธนำคำรพัฒนำเอเชีย (ADB)

เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2560 บริษทั ได้เข้ำทำสัญญำเงินกูก้ บั ADB ในฐำนะทีเ่ ป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
(trustee) ของกองทุน Canadian Climate Fund โดยให้บริษทั กูย้ มื เงินจำนวนรวมไม่เกิน 20 ล้ำนเหรียญสหรัฐ
สำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทนประเภทอื่น (Concessional Loan Facility) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้บริษทั ใช้สำหรับกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทนในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ลำว เมียนมำร์
กัมพูชำ อินโดนีเซีย และเวียดนำม
BGRIM ติ ดอันดับกำรคำนวณดัชนี SET50 และบริ ษัทจดทะเบียนที่ โดดเด่นด้ำนสิ่ งแวดล้อม สังคม
และ ธรรมำภิ บำล (ESG100)

เมื่อเดือนก.ค. 2561 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกำศ BGRIM เข้ำเป็ นหลักทรัพย์ท่ใี ช้
คำนวณดัชนี SET50 ในช่วง 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2561 นอกจำกนี้ในเดือน พ.ค. 2561 บี.กริมยังติดอันดับบริษทั
จดทะเบียนทีโ่ ดดเด่นด้ำนสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล (ESG100) โดยสถำบันไทยพัฒน์ ซึง่ แสดงให้
เห็นว่ำบริษทั มีกำรเติบโตอย่ำงยังยื
่ นทีโ่ ดดเด่น
รำงวัลทัง้ 2 รำงวัลเป็ นเครื่องชี้วดั ของบริษทั ในกำรก้ำวเป็ นบริษทั พลั งงำนชัน้ นำระดับสำกลทีม่ ฐี ำน
กำรเติบโตทีแ่ ข็งแกร่งและยังยื
่ น
กำรเปิ ดดำเนิ นกำรเชิ งพำณิ ชย์ของโครงกำร ABPR3 และ ABPR4
ABPR3 และ ABPR4 ได้เปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 และ 1 มิถุนำยน
2561 ซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วม (SPP) โครงกำรที่ 1 และ 2 จำกจำนวนโครงกำรโรงไฟฟ้ำ 3
โครงกำรในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ทีม่ กี ำหนดกำร COD ในปี 2561 โดย ABPR3 และ ABPR4 มีกำลังกำร
ผลิตติดตัง้ ต่อโรง 133 เมกะวัตต์ กำลังกำรผลิตไอน้ ำต่อโรง 30 ตันต่อชัวโมง
่
ขำยไฟให้ EGAT ต่อโรง 90 เมกะ
วัตต์ ตำมสัญญำซื้อขำยไฟระยะเวลำ 25 ปี โดยสำมำรถเปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้ตำมกำหนดทีร่ ะบุไว้ใน
สัญญำซือ้ ขำยไฟ และมีคำ่ ใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงอยูภ่ ำยใต้งบประมำณทีธ่ นำคำรอนุมตั ิ
กำรออกหุ้นกู้ของโครงกำร
เมื่อเดือน พ.ค. 2561 บริษทั บี.กริม บีไอพี เพำเวอร์ 1 จำกัด (BIP1) และ บริษัท บี.กริม บีไอพี
เพำเวอร์ 2 จำกัด (BIP2) ได้ออกหุน้ กูช้ นิดระบุชอ่ื ผูถ้ อื ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกัน ทยอยชำระคืนเงินต้น
จำนวนรวม 6,700 ล้ำนบำท (“หุน้ กู”้ ) อันดับควำมน่ ำเชื่อถือทีร่ ะดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” เสนอขำยต่อ
บุคคลในวงจำกัดให้แก่นักลงทุนสถำบันและนักลงทุนรำยใหญ่ โดยมีอำยุหนุ้ กู้ 15 ปี และมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 3.95 ต่อปี
บริษทั นำเงินทีไ่ ด้จำกกำรออกหุน้ กูไ้ ปชำระคืนหนี้เงินกูท้ ม่ี อี ตั รำดอกเบี้ยทีส่ งู กว่ำ (อัตรำดอกเบี้ยของ
BIP1 และ BIP2 ทีร่ อ้ ยละ 5.6 ต่อปี ในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 2560)
กำรลงนำมในสัญญำพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังน้ำเซกอง 4A และ 4B
บี.กริม เพำเวอร์ ได้ลงนำมในสัญญำพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำเซกอง 4A และ 4B ขนำดกำลังกำรผลิต
ติดตัง้ ประมำณ 340 เมกะวัตต์ โดยมีสดั ส่วนดำรลงทุนในโครงกำรดังกล่ำวร้อยละ 20
กำรซื้อหุ้นโครงกำร BGYSP
บี.กริม ซื้อหุน้ เพิม่ ร้อยละ 51 ในบริษทั บี.กริม ยันฮี โซลำร์ เพำเวอร์ จำกัด (BGYSP) จำกบริษทั
ยันฮี โซล่ำ เพำเวอร์ จำกัด ทีม่ ูลค่ำ 600 ล้ำนบำท ทำให้ บี.กริม ถือหุน้ ร้อยละ 100 ในโครงกำร BGYSP ซึ่ง
เป็ นเจ้ำของและดำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในพืน้ ทีภ่ ำคกลำงของประเทศไทย กำลังกำรผลิต
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รวม 59.7 เมกะวัตต์ มีอตั รำกำรรับซื้อไฟฟ้ำที่ 5.66 บำทต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
โครงกำรดังกล่ำวเปิ ดดำเนินกำร
เชิงพำณิชย์ เดือนธันวำคม 2558 และจะดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ถงึ เดือนธันวำคม 2583
บริษทั คำดว่ำจะรวมงบกำรเงินของ BGYSP เข้ำมำในงบกำรเงินรวมของบริษทั ตัง้ แต่ไตรมำสที่ 3 ปี
2561
กำรลงนำมในสัญ ญำซื้ อ ขำยหุ้น ของโครงกำรผลิ ต ไฟฟ้ ำพลัง งำนแสงอำทิ ต ย์ใ นประเทศ
เวียดนำม
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561 บริษัทย่อยของบี.กริม ได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยหุน้ เพื่อกำรได้มำซึ่งหุ้น
สำมัญร้อยละ 55 ในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ กำลังกำรผลิตติดตัง้ 420 เมกะวัตต์ กับกลุ่มบริษทั
Xuan Cau ซึง่ เป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจทีม่ ชี อ่ื เสียงในประเทศเวียดนำม โดยมีภำยใต้สญ
ั ญำซื้อขำยไฟฟ้ำจำนวน
350 เมกะวัตต์ โดยมีระยะเวลำซือ้ ขำยไฟฟ้ำ 20 ปี
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561 บริษทั ย่อยของบี.กริม ได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยหุน้ เพื่อซื้อหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 80
ใน บริษัท ฟู เยี้ยน ทีทพี จี ็อยสต๊อก คอมพำนีซ่งึ เป็ นบริษทั ผู้ดำเนินโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
กำลังกำรผลิตติดตัง้ 257 เมกะวัตต์ กับกลุ่ม Truong Thanh Viet Nam Group Joint Stock Company โดยมี
ภำยใต้สญ
ั ญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำจำนวน 214.16 เมกะวัตต์ โดยมีระยะเวลำซือ้ ขำยไฟฟ้ำ 20 ปี 2.3.2.2 กำรวิ เครำะห์
10.2

ผลกำรดำเนิ นงำนที่สำคัญ
งวดปี
2559

2560

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
EBITDA1

27,747
7,494

31,482
8,725

กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิปรับปรุง2

2,316
2,090

กำไรสุทธิปรับปรุง – ส่วนทีเ่ ป็ นของ
บริษทั ใหญ่

%
เปลี่ยนแป
ลง
จำก
ช่วงเวลำ
เดียวกัน
ของปี
2560

งวด 6 เดือน

%
เปลี่ยนแป
ลง
จำก
ช่วงเวลำ
เดียวกัน
ของปี
2560

2560

2561

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

13.5%
16.4%

15,615
4,356

16,961
4,587

8.6%
5.3%

3,594
2,918

55.2%
39.6%

1,848
1,479

1,519
1,901

-17.8%
28.6%

1,166

1,727

48.1%

874

1,200

37.2%

อัตรำกำไร EBITDA (%)

27.0%

27.7%

27.9%

27.0%

อัตรำกำไรสุทธิปรับปรุง (%)

7.5%

9.3%

9.5%

11.2%

อัตรำกำไรสุทธิปรับปรุง – ส่วนทีเ่ ป็ น
ของบริษทั ใหญ่ (%)

55.8%

59.2%

59.1%

63.1%

1

2

EBITDA เป็ นผลกำไรก่อนต้นทุนกำรเงิน ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ ำย และกำรตัดจำหน่ ำยวัสดุสำรองคลัง (โดยรวมส่วนแบ่ง
กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและบริษทั ร่วมค้ำ แต่ไม่รวมกำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลีย่ น และรำยได้ / รำยจ่ำยอื่นทีไ่ ม่เกิดขึน้
เป็ นประจำ)
กำไรสุทธิปรับปรุง = กำไรสุทธิ – กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ – รำยได้ (รำยจ่ำย) ทีไ่ ม่เกิดขึน้ ประจำ
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560
• รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.5 จำกปี กอ่ น จำก 27,747 ล้ำนบำท สำหรับ
ปี 2559 เป็ น 31,482 ล้ำนบำท สำหรับปี 2560 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำก
กำรขำยไฟฟ้ำจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบริษทั ฯ ได้แก่ BPWHA1 ในนิคมอุตสำหกรรมเหม
รำช ซึ่งเริม่ เปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 และ ABP5 ใน
นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร ซึง่ เริม่ เปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์เมือ่ วันที่ 1 มิถุนำยน 2559
สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 และ 2561
• รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.6 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560 จำก
ช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560 (16,961 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 และ 15,615
ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560) โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำก
กำรขำยไฟฟ้ำจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ABPR3 ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ทีเ่ ปิ ดดำเนินกำรเชิง
พำณิชย์ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 ทำให้ในช่วงไตรมำสที่ 2 เปิ ดดำเนินกำรเต็มจำนวน 3 เดือน
และรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ABPR4 ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ทีเ่ ปิ ด
ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในวันที่ 1 มิถุนำยน 2561 และจำกควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ
ลูกค้ำเดิม
EBITDA

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560
• EBITDA เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.4 จำกปี ก่อน จำก 7,494 ล้ำนบำท สำหรับปี 2559 เป็ น 8,725
ล้ำนบำท สำหรับปี 2560 ซึง่ สอดคล้องกับกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้ และอัตรำกำไร EBITDA
• อัตรำกำไร EBITDA เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 27.7 สำหรับปี 2560 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกโครงกำร
โรงไฟฟ้ำใหม่ของกลุ่มบริษทั ฯ ทีเ่ ปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ทม่ี ปี ระสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
สูงขึน้ กำรประหยัดต้นทุนจำกกำรดำเนินงำน และกำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำ Ft ในปี 2560
สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 และ 2561
• EBITDA เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.3 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี
2560(4,587 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 และ 4,356 ล้ำนบำท สำหรับงวด
6 เดือนแรกของปี 2560) ซึง่ เป็ นไปตำมกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้แม้จะมีกำรปรับตัวลงของอัตรำ
กำไร EBITDA
• อัตรำกำไร EBITDA ลดลงทีร่ อ้ ยละ 27.0 สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 เนื่องจำกรำคำขำย
ไฟฟ้ ำ ให้แ ก่ กฟผ. เพิ่ม ขึ้น ในสัด ส่ว นที่น้ อยกว่ ำ กำรเพิ่ม ขึ้น ของต้น ทุ น ค่ำ ก๊ ำ ซธรรมชำติ จำก
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ค่ำควำมพร้อมจ่ำย (Capacity Payment) ทีล่ ดลงจำกกำรแข็งค่ำของเงินบำทในช่วง งวด 6 เดือน
แรกของปี 2561 เทียบกับ 6 เดือนแรกของปี 2560
กำไรสุทธิ ปรับปรุง

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560
• กำไรสุทธิปรับปรุงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 39.6 จำกปี กอ่ น จำก 2,090 ล้ำนบำท สำหรับปี 2559 เป็ น 2,918
ล้ำนบำท สำหรับปี 2560 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
และกำรลดลงของต้นทุนทำงกำรเงินจำกกำรจ่ำยคืนหนี้เงินกูห้ ลัง IPO
• อัตรำกำไรสุทธิปรับปรุงเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 9.3 สำหรับปี 2560 จำก 7.5% ในปี 2559 โดยมีสำเหตุ
หลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน และกำรลดลงของต้นทุนทำงกำรเงิน
• กำไรสุทธิปรับปรุง – ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ ที่ 1,727 ล้ำนบำท สำหรับปี 2560 โดยสัดส่วนของ
อัตรำกำไรสุทธิปรับปรุง – ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่อยูท่ ร่ี ะดับร้อยละ 59.2
สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 และ 2561
• กำไรสุทธิปรับปรุงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28.6 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560จำกช่วงเวลำเดียวกันของ
ปี 2560 จำก 1,479 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 เป็ น 1,901 ล้ำนบำท สำหรับ
งวด 6 เดือนแรกของปี 2561 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้ และกำรปรับลดลง
ของต้นทุนทำงกำรเงิน จำกกำรจ่ำยคืนหนี้เงินกูข้ องบริษทั ในเดือนกันยำยน 2560 และกำรบันทึก
กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดขึน้ จริงจำกกำรนำเงินจำกกำรออกหุน้ กู้ BIP1 และ BIP2 ไปชำระ
คืนหนี้เงินกูใ้ นเดือนพฤษภำคม 2561
• อัตรำกำไรสุทธิปรับปรุงเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 11.2 สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 โดยมีสำเหตุ
หลักมำจำกกำรปรับตัวลดลงของต้นทุนทำงกำรเงิน
• กำไรสุทธิปรับปรุง ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ จำนวน 1,200 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของ
ปี 2561 หรือคิดเป็ นร้อยละ 63.1 ของกำไรสุทธิปรับปรุง
โครงสร้ำงรำยได้
งวดปี
2559

2560

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ
รำยได้กำรขำยไฟฟ้ำให้ กฟผ.

16,933

19,354

รำยได้กำรขำยไฟฟ้ำให้ลูกค้ำ

8,489

9,394

%
เปลี่ยนแป
ลง
จำก
ช่วงเวลำ
เดียวกัน
ของปี
2560

งวด 6 เดือน
2560
2561

%
เปลี่ยนแป
ลง
จำก
ช่วงเวลำ
เดียวกัน
ของปี
2560

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

14.3%

9,714

10,729

10.4%

10.7%

4,564

4,922

7.8%
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
อุตสำหกรรมในไทย
รำยได้กำรขำยไฟฟ้ำให้ลูกค้ำ

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

1,217

1,189

-2.3%

581

561

-3.3%

44

65

50.0%

35

35

0.2%

0

107

n/a

0

51

n/a

26,683

30,109

12.8%

14,894

16,298

9.4%

รำยได้จำกกำรขำยไอน้ ำ

539

529

-1.9%

258

265

2.6%

รำยได้อ่นื จำกกำรขำยและกำร
ให้บริกำร

524

843

61.0%

463

398

-14.1%

รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำร
ให้บริกำร1

27,747

31,482

13.5%

15,615

16,961

8.6%

อุตสำหกรรมในเวียดนำม
รำยได้กำรขำยไฟฟ้ำให้ กฟภ.
รำยได้กำรขำยไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำลำว
รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ

1

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรทัง้ หมดอำจไม่ตรงกับผลรวมทัง้ หมดของตัวเลขทีแ่ สดงในตำรำง เนื่องจำกกำรปดั ทศนิยมเป็ นหน่วยล้ำนบำท

ปริมำณไฟฟ้ ำและไอน้ำที่ขำย
งวดปี
2559

2560

GWh

GWh

ปริมำณไฟฟ้ำทีข่ ำยให้ กฟผ.
5,805
ปริมำณไฟฟ้ำทีข่ ำยให้ลูกค้ำอุตสำหกรรมในไทย

6,706

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร

1,520

นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี
นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง
นิคมอุตสำหกรรมเหมรำช
สวนอุตสำหกรรมบำงกะดี
ปริมำณไฟฟ้ำทีข่ ำยให้ลูกค้ำ
อุตสำหกรรมในไทย
ปริมำณไฟฟ้ำทีข่ ำยให้ลูกค้ำ
อุตสำหกรรมในเวียดนำม

%
เปลี่ยนแป
ลง
จำก
ช่วงเวลำ
เดียวกัน
ของปี
2560

งวด 6 เดือน
2560
2561

%
เปลี่ยนแป
ลง
จำก
ช่วงเวลำ
เดียวกัน
ของปี
2560

GWh

GWh

15.5%

3,365

3,643

8.3%

1,551

2.0%

763

796

4.3%

327

345

5.4%

169

175

3.5%

669

688

2.9%

337

349

3.5%

0

221

n/a

108

112

3.9%

118

145

23.0%

74

74

0.0%

2,634

2,949

12.0%

1,452

1,506

3.7%

466

483

3.7%

233

239

2.4%
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
งวดปี
2559

2560

ตัน

ตัน

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร

124,744

132,244

นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี

154,749

นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง
ปริมำณไอน้ ำทีข่ ำย

%
เปลี่ยนแป
ลง
จำก
ช่วงเวลำ
เดียวกัน
ของปี
2560

งวด 6 เดือน

%
เปลี่ยนแป
ลง
จำก
ช่วงเวลำ
เดียวกัน
ของปี
2560

2560

2561

ตัน

ตัน

6.0%

65,059

68,459

5.2%

164,450

6.3%

79,773

71,145

-10.8%

229,636

214,979

-6.4%

106,021

111,052

4.7%

509,130

511,673

0.5%

250,854

250,655

-0.1%

ปริมำณไอน้ ำทีข่ ำย

รำคำขำยต่อหน่ วย
งวด 6 เดือน
หน่ วย

รำคำไฟฟ้ำ - กฟผ.
รำคำขำยไฟฟ้ำ - ลูกค้ำอุตสำหกรรมในไทย
รำคำขำยไฟฟ้ำ-ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
เวียดนำม
รำคำขำยไอน้ ำ - ลูกค้ำอุตสำหกรรมในไทย
รำคำก๊ำซธรรมชำติเฉลีย่
รำคำไฟฟ้ำ - กฟผ.

%
เปลี่ยนแปลง
จำก
ช่วงเวลำ
เดียวกันของ
ปี 2560

2560

2561

บำทต่อ KWh

2.89

2.94

1.7%

บำทต่อ KWh

3.14

3.27

4.1%

บำทต่อ KWh

2.49

2.35

-5.6%

บำทต่อตัน

1,027.69

1,055.70

2.7%

บำทต่อล้ำน BTU

235.45

244.29

3.8%

บำทต่อ KWh

2.89

2.94

1.7%

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ ำให้แก่ กฟผ.

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.3 จำกปี ก่อน จำก 16,933 ล้ำนบำท ในปี
2559 เป็ น 19,354 ล้ำนบำท ในปี 2560 จำกปริมำณไฟฟ้ำทีข่ ำยให้แก่ กฟผ. เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.5
จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน จำก 5,805 กิกะวัตต์-ชัวโมง
่
สำหรับปี 2559 เป็ น 6,706 กิกะวัตต์ชัวโมง
่
สำหรับปี 2560 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโครงกำร
โรงไฟฟ้ำ BPWHA1 และ ABP5 ทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้น ถึงแม้ว่ำรำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ต่อหน่ วย
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ลดลง เนื่องจำกค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (Energy Payment) ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของค่ำไฟฟ้ำทีไ่ ด้รบั จำก
กฟผ. นัน้ อ้ำงอิงตำมรำคำก๊ำซธรรมชำติลดลง
สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 และ 2561
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.4 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560
จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560 (10,729 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561และ
9,714 ล้ำนบำทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560) จำกปริมำณไฟฟ้ำทีข่ ำยให้แก่ กฟผ.
เพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 8.3 จำกช่ว งเวลำเดีย วกัน ของปี 2560 จำกช่ว งเวลำเดีย วกัน ของปี
2560(3,643 กิกะวัตต์-ชัวโมง
่
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 และ 3,365 กิกะวัตต์ชัวโมง
่ สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560) โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเปิ ดดำเนินกำรเชิง
พำณิชย์ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ABPR3 และ ABPR4 ที่กล่ำวมำข้ำงต้น รวมถึง รำคำขำย
ไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ต่อหน่ วยเพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.7 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560 จำก
ช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560(2.94 บำทต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี
2561 และ 2.89 บำทต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560) เนื่องจำกกำร
เพิม่ ขึน้ ของค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (Energy Payment) ซึง่ อ้ำงอิงตำมรำคำก๊ำซธรรมชำติ
รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทย

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลกู ค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.7 จำกปี กอ่ น จำก
8,489 ล้ำนบำท สำหรับปี 2559 เป็ น 9,394 ล้ำนบำท สำหรับปี 2560 จำกปริมำณไฟฟ้ำทีข่ ำยให้แก่
ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.0 จำกปี ก่อน จำก 2,634 กิกะวัตต์-ชัวโมง
่
สำหรับปี 2559 เป็ น 2,949 กิกะวัตต์-ชัวโมง
่ สำหรับปี 2560 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก 1) กำรเพิม่ ขึน้
ของลูกค้ำอุตสำหกรรมรำยใหม่ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ABP5, BIP2 และ BPWHA1 และ
2) กำรเพิม่ ขึ้นของปริมำณควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำจำกลูกค้ำอุตสำหกรรมที่เป็ นคู่ค้ำเดิมในนิคม
อุตสำหกรรมอมตะซิต้ี และนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง แม้ว่ำรำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่ วยแก่ลูกค้ำ
อุตสำหกรรมในประเทศไทยลดลงซึง่ อ้ำงอิงตำมรำคำก๊ำซธรรมชำติ
สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 และ 2561
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน ประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.8 จำกช่วงเวลำ
เดียวกันของปี 2560 (4,922 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 และ 4,564 ล้ำนบำท
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560) จำกปริมำณไฟฟ้ำทีข่ ำยให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศ
ไทยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.7 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560 จำก 1,452 กิกะวัตต์-ชัวโมง
่ สำหรับงวด 6
เดือนแรกของปี 2560 เป็ น 1,506 กิกะวัตต์-ชัวโมง
่
ส ำหรับ งวด 6 เดือนแรกของปี 2561 โดยมี
สำเหตุหลักมำจำก 1) กำรเพิม่ ขึน้ ของลูกค้ำใหม่ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี และ 2) กำรเพิม่ ขึน้
ของควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของลูกค้ำอุตสำหกรรมรำยเดิมในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร นิคม
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

อุตสำหกรรมอมตะซิต้ี นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง และนิคมอุตสำหกรรมเหมรำช รวมถึงรำคำขำย
ไฟฟ้ำต่อหน่ วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.1 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี
2560 (3.27 บำทต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่ สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 และ 3.14 บำทต่อกิโลวัตต์ชัวโมง
่
ส ำหรับ งวด 6 เดือนแรกของปี 2560) ซึ่งเป็ น ไปตำมกำรเปลี่ยนแปลงของค่ ำ Ft
ทีป่ ระกำศโดย กกพ.
รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศเวียดนำม

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลกู ค้ำอุตสำหกรรมในประเทศเวียดนำมลดลงร้อยละ 2.3 จำกปี ก่อน
จำก 1,217 ล้ำนบำท ในปี 2559 เป็ น 1,189 ล้ำนบำท ในปี 2560 จำกรำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่ วยแก่
ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศเวียดนำมลดลง โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของรำคำขำยปลีก
ทีบ่ ริษทั ย่อยของ EVN เรียกเก็บ ซึง่ กลุ่มบริษทั ฯ ขำยไฟฟ้ำในรำคำทีเ่ ป็ นส่วนเพิม่ จำกรำคำขำย
ปลีกทีบ่ ริษทั ย่อยของ EVN เรียกเก็บ (cost plus margin)
สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 และ 2561
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลกู ค้ำอุตสำหกรรมใน ประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.8 จำกช่วงเวลำ
เดียวกันของปี 2560 และร้อยละ 0.9 q-on-q (4,922 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561
/ 2,472 ล้ำ นบำท ส ำหรับ ไตรมำสที่ 2 ของปี 2561) จำกปริม ำณไฟฟ้ำ ที่ขำยให้แ ก่ลูกค้ำ
อุตสำหกรรมในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.7 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560 จำก 1,452 กิกะ
วัตต์-ชัวโมง
่
สำหรับ งวด 6 เดือนแรกของปี 2560 เป็ น 1,506 กิกะวัตต์ -ชัวโมง
่
สำหรับ งวด 6
เดือนแรกของปี 2561 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก1) กำรเพิม่ ขึน้ ของลูกค้ำใหม่ในนิคมอุตสำหกรรม
อมตะซิต้ี และ 2) กำรเพิม่ ขึน้ ของควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของลูกค้ำอุตสำหกรรมรำยเดิมในนิคม
อุตสำหกรรมอมตะนคร, นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี, นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง และนิคม
อุตสำหกรรมเหมรำช รวมถึงรำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่ วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทยเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 4.1 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560 และคงที่ q-on-q (3.27 บำทต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 และไตรมำสที่ 2 ของปี 2561 ) ซึ่งเป็ นไปตำมกำร
เปลีย่ นแปลงของค่ำ Ft ทีป่ ระกำศโดย กกพ.
รำยได้จำกกำรขำยไอน้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทย

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560
• รำยได้จำกกำรขำยไอน้ ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทยลดลงร้อยละ 1.9 จำกปี ก่อน จำก
539 ล้ำนบำท สำหรับปี 2559 เป็ น 529 ล้ำนบำท สำหรับปี 2560 จำกรำคำขำยไอน้ ำต่อหน่ วยแก่
ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทย ลดลงจำกปี 2559 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของรำคำ
ก๊ำซธรรมชำติ เนื่องจำกรำคำไอน้ำโดยทัวไป
่ จะถูกปรับให้สอดคล้องกับรำคำของก๊ำชธรรมชำติ
สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 และ 2561
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

• รำยได้จำกกำรขำยไอน้ ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.7 จำกช่วงเวลำ
เดียวกันของปี 2560 (265 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 และ 258 ล้ำนบำท
สำหรับ งวด 6 เดือนแรกของปี 2560) ถึงแม้ว่ำ ปริม ำณไอน้ ำ ที่ขำยให้แ ก่ลูกค้ำ อุตสำหกรรมใน
ประเทศไทยลดลงร้อยละ 0.1 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560 จำก 250,854 ตัน สำหรับงวด 6
เดือนแรกของปี 2560 เป็ น 250,655 ตัน สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 โดยมีสำเหตุมำจำก
ควำมต้องกำรใช้ไอน้ ำทีล่ ดลงของลูกค้ำอุตสำหกรรมในนิค มอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี แม้ว่ำควำม
ต้องกำรใช้ไอน้ำของลูกค้ำอุตสำหกรรมในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสำหกรรมแหลม
ฉบัง จะเพิม่ ขึน้ ในขณะทีร่ ำคำขำยไอน้ ำต่อหน่ วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทยมีอตั รำ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.7 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560 (1,055.70 บำทต่อตัน สำหรับงวด 6 เดือน
แรกของปี 2561 และ1,027.69 บำทต่อตัน สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560) เนื่องจำกรำคำไอ
น้ำโดยทัวไปถู
่ กปรับให้สอดคล้องกับรำคำของก๊ำชธรรมชำติ
รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ ำให้แก่กำรไฟฟ้ ำลำว

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำว ในประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
ที่ 107 ล้ำนบำท สำหรับปี 2560 จำกกำรทีโ่ รงไฟฟ้ำพลังงำนน้ ำแห่งแรกของกลุ่มบริษทั ฯ –
XXHP เปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ในวันที่ 30 กรกฎำคม 2560
สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 และ 2561
• ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษทั มีรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำว ในประเทศ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 51 ล้ำนบำท
รำยได้อื่นจำกกำรขำยและกำรให้บริกำร

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560
• รำยได้อ่นื จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 61.0 จำก 524 ล้ำนบำท สำหรับปี 2559
เป็ น 843 ล้ำนบำท สำหรับปี 2560 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรบันทึกรำยได้ จำกกำรก่อสร้ำง
ภำยใต้ขอ้ ตกลงสัมปทำน ซึ่งจะรับรูต้ ำมควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำงของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนน้ำ XXHP และ Nam Che ในประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 และ 2561
• รำยได้อ่นื จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรลดลงร้อยละ 14.0 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560
(398 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 และ 463 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2560) โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรบันทึกรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงภำยใต้ขอ้ ตกลงสัมปทำน
ซึง่ จะรับรูต้ ำมควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำงของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนน้ ำ Nam Che ใน
ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

โครงสร้ำงต้นทุน
งวดปี

%
เปลี่ยนแปลง
จำกช่วงเวลำ
เดียวกันของ
ปี 2560

งวด 6 เดือน
2560

2561

%
เปลี่ยนแปลง
จำกช่วงเวลำ
เดียวกันของ
ปี 2560

2559

2560

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

16,285

18,128

11.3%

9,040

10,011

10.7%

1,084

1,061

-2.1%

518

504

-2.7%

1,739

1,761

1.2%

825

903

9.4%

638

1,193

87.0%

611

610

-0.1%

รวมต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร

19,746

22,143

12.1%

10,994

12,028

9.4%

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยและบริหำร
(SG&A)

939

1,104

17.6%

460

553

20.3%

ค่ำเสื่อมรำคำ (Depreciation)
ค่ำใช้จำ่ ยทัง้ หมด

2,475
23,160

2,758
26,005

11.5%
12.3%

1,388
12,842

1,509
14,090

8.7%
9.7%

ล้ำนบำท ล้ำนบำท

ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
ต้นทุนก๊ำซธรรมชำติ
ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำของประเทศเวียดนำม
ต้นทุนกำรดำเนินงำนและกำร
บำรุงรักษำ
ต้นทุนอื่น

ต้นทุนค่ำก๊ำซธรรมชำติ

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560
• ต้นทุนก๊ำซธรรมชำติเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.3 จำกปี ก่อน จำก 16,825 ล้ำนบำท สำหรับปี 2559 เป็ น
18,128 ล้ำนบำท สำหรับปี 2560 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติทเ่ี พิม่ ขึน้
ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำทีเ่ ปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ใหม่ทก่ี ล่ำวมำข้ำงต้น แม้ว่ำในช่วงดังกล่ำวจะ
มีกำรลดลงของรำคำก๊ำซธรรมชำติซง่ึ อ้ำงอิงกับรำคำเฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนักของก๊ำซธรรมชำติทงั ้ หมด
ของ ปตท.
สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 และ 2561
• ต้นทุนก๊ำซธรรมชำติเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.7 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560 (10,011 ล้ำนบำท
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 และ 9,040 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560)
โดยมีสำเหตุหลักมำจำกปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติทเ่ี พิม่ ขึน้ จำกกำรผลิตไฟฟ้ำทีเ่ พิม่ ขึน้ และ
กำรเพิม่ ขึน้ ของรำคำก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งอ้ำงอิงกับกับรำคำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของก๊ำซธรรมชำติ
ทัง้ หมดของ ปตท.
ต้นทุนค่ำไฟฟ้ ำของประเทศเวียดนำม

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

•

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำทีซ่ อ้ื จำกบริษทั ย่อยของ EVN ลดลงร้อยละ 2.1 จำกปี กอ่ น จำก 1,084 ล้ำนบำท
สำหรับปี 2559 เป็ น 1,061 ล้ำนบำท สำหรับปี 2560 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของรำคำ
ขำยไฟฟ้ำทีข่ ำยให้แก่ลกู ค้ำอุตสำหกรรมในประเทศเวียดนำม

สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 และ 2561
• ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำทีซ่ อ้ื จำกบริษทั ย่อยของ EVN ลดลงร้อยละ 2.7 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560
(504 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 และ 518 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2560) สอดคล้ อ งกับ กำรเปลี่ย นแปลงของรำยได้จ ำกกำรขำยไฟฟ้ ำให้แ ก่ ลู ก ค้ำ
อุตสำหกรรมในประเทศเวียดนำม
ต้นทุนกำรดำเนิ นงำนและกำรบำรุงรักษำ

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560
• ต้นทุนกำรดำเนินงำนและกำรบำรุงรักษำเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.2 จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน จำก
1,739 ล้ำนบำท สำหรับปี 2559 เป็ น 1,761 ล้ำนบำท สำหรับปี 2560 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำร
เพิม่ ขึน้ ของต้นทุนกำรดำเนินงำนและกำรบำรุงรักษำของโครงกำรที่เปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์
ดังกล่ำวข้ำงต้น
สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 และ 2561
• ต้นทุนกำรดำเนินงำนและกำรบำรุงรักษำเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.4 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560
(903 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 และ 825 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2560โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนกำรดำเนินงำนและกำรบำรุงรักษำของ
โครงกำร
ทีเ่ ปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ดงั กล่ำวข้ำงต้น
ต้นทุนอื่นของกำรขำยและกำรให้บริกำร

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560
• ต้นทุนอืน่ ของกำรขำยและกำรให้บริกำร เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 87.0 จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน จำก 638
ล้ำนบำท สำหรับปี 2559 เป็ น 1,193 ล้ำนบำท สำหรับปี 2560 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรบันทึก
ต้นทุนจำกกำรก่อสร้ำงภำยใต้ขอ้ ตกลงสัมปทำนตำมควำมคืบหน้ำกำรก่อสร้ำงโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนน้ำ XXHP และ Nam Che ในประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 และ 2561
• ต้นทุนอื่นของกำรขำยและกำรให้บริกำรลดลงร้อยละ 0.1 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560 q
(610 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 และ 611 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2560) โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรบันทึกต้นทุนจำกกำรก่อสร้ำงตำมควำมคืบหน้ ำกำร
ก่อสร้ำงของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนน้ำ Nam Che
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560
• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.6 จำกปี ก่อน จำก 939 ล้ำนบำท สำหรับปี 2559
เป็ น 1,104 ล้ำนบำท สำหรับปี 2560 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับ
พนักงำนและค่ำใช้จ่ ำยในกำรดำเนินกำรโรงไฟฟ้ำของโครงกำรโรงไฟฟ้ำที่เปิ ดดำเนินกำรเชิง
พำณิชย์ดงั กล่ำวข้ำงต้น และยังมีค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดสรรผลตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงำนของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพื่อเป็ นกำรสร้ำงแรงจูงใจกำรตอบแทนกำรปฏิบตั งิ ำนและกำรรักษำ
ทรัพยำกรบุคคลทีม่ คี ่ำให้ทำงำนอยู่ร่วมกับองค์กรต่อไปในระยะยำว และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
IPO บำงส่วน
สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 และ 2561
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.3 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560 (553 ล้ำน
บำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 และ 460 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560)
โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรของโครงกำรโรงไฟฟ้ำทีเ่ ปิ ด
ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ดงั กล่ำวข้ำงต้น
รำยกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นกำร
งวดปี

%
เปลี่ยนแปลง
จำก
ช่วงเวลำ
เดียวกันของ
ปี 2560

งวด 6 เดือน
%
เปลี่ยนแปลง
2560
2561
จำก
ล้ำนบำท ล้ำนบำท
ช่วงเวลำ
เดียวกันของ
ปี 2560

2559
ล้ำน
บำท

2560
ล้ำนบำท

รำยได้อ่นื

172

187

8.9%

52

80

52.1%

ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
ในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำ

261

256

-2.0%

116

104

-10.5%

กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน

85

(38)

-145.0%

(17)

0

-101.4%

รำยได้อื่นๆ

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560
• รำยได้อน่ื ๆ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.9 จำกปี กอ่ น จำก 172 ล้ำนบำท สำหรับปี 2559 เป็ น 187 ล้ำนบำท
สำหรับปี 2560 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยรับจำกดอกเบีย้
สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 และ 2561
• รำยได้อ่นื ๆ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 52.1จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560 (80 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6
เดือนแรกของปี 2561 และ 52 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560) ซึ่งส่วนใหญ่มำ
จำกกำรบันทึกดอกเบีย้ รับ
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงิ นลงทุนในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำ

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560
• ส่วนแบ่งกำไรจำกบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำลดลงร้อยละ 2.0 จำกปี ก่อน จำก 261 ล้ำนบำท
สำหรับปี 2559 เป็ น 256 ล้ำนบำท สำหรับปี 2560 ซึง่ มำจำกส่วนแบ่งกำไรจำกบริษทั ร่วม
ABPIF และบริษทั ร่วมค้ำ BGYSP และ BGSENA
สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 และ 2561
• ส่วนแบ่งกำไรจำกบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำลดลงร้อยละ 10.5 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560
จำก 116 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 เป็ น 104 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือน
แรกของปี 2561 ซึ่ง มำจำกส่ ว นแบ่ ง ก ำไรที่ล ดลงจำกบริษัท ร่ ว ม ABPIF และบริษัท ร่ ว มค้ำ
BGSENA
กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560
• บริษทั ฯ บันทึกขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่ น 38 ล้ำนบำท สำหรับปี 2560 โดยมีสำเหตุหลักมำ
จำกกำรบันทึกบัญชีขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง จำกเจ้ำหนี้กำรค้ำ
สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 และ 2561
• บริษทั ฯ บันทึกกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ น 0.2 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 โดย
มีสำเหตุหลักมำจำกกำรบันทึกกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำและ
สินทรัพย์อน่ื ๆ และบริษทั ฯ บันทึกขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่ น 17 ล้ำนบำทสำหรับงวด 6 เดือน
แรกของปี 2560
ต้นทุนทำงกำรเงิ น และรำยได้/ค่ำใช้จ่ำย ภำษี เงิ นได้
งวดปี
2559

2560

ล้ำนบำท ล้ำนบำท

%
เปลี่ยนแปลง
จำกช่วงเวลำ
เดียวกันของ
ปี 2560

งวด 6 เดือน
2560

2561

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

%
เปลี่ยนแปลง
จำกช่วงเวลำ
เดียวกันของ
ปี 2560

ต้นทุนทำงกำรเงิน
ดอกเบีย้ จ่ำย

2,183

2,291

5.0%

1,215

1,119

-7.9%

ดอกเบีย้ จ่ำยแก่ ABPIF
ขำดทุน (กำไร) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้

594

546

-8.0%

176

135

-23.2%

(229)

(1,113)

387.1%

(687)

247

-135.9%

ต้นทุนทำงกำรเงินอื่น

16

328

1998.1%

252

-27

-110.9%

รวมต้นทุนทำงกำรเงิน

2,564

2,052

-20.0%

956

1,474

54.3%

ค่ำใช้จำ่ ย (รำยได้) ภำษีเงินได้
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
งวดปี
2559

2560

ล้ำนบำท ล้ำนบำท

%
เปลี่ยนแปลง
จำกช่วงเวลำ
เดียวกันของ
ปี 2560

งวด 6 เดือน
2560

2561

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

%
เปลี่ยนแปลง
จำกช่วงเวลำ
เดียวกันของ
ปี 2560

ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้

194

230

18.6%

132

137

4.2%

ค่ำใช้จำ่ ย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำร
ตัดบัญชี

31

5

-84.5%

-12

-77

551.9%

ค่ำใช้จำ่ ย (รำยได้) ภำษีเงินได้

225

235

4.2%

120

61

-49.5%

ต้นทุนทำงกำรเงิ น

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560
• ต้นทุนทำงกำรเงินลดลงร้อยละ 19.9 จำกปี กอ่ น จำก 2,564 ล้ำนบำท สำหรับปี 2559 เป็ น 2,052
ล้ำนบำท สำหรับปี 2560 โดยกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวมีสำเหตุหลักมำจำก
>> ผลกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจำกกิจกรรมจัดหำเงินกูย้ มื ในสกุลเงินดอลลำร์
สหรัฐ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 387.1 จำกปี กอ่ น จำกกำไรที่ 229 ล้ำนบำท สำหรับปี 2559 เป็ นกำไรที่
1,113 ล้ำนบำท สำหรับปี 2560 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรแข็งค่ำของสกุลเงินบำท ณ วันสิน้ งวด
และดอกเบี้ยจ่ำยแก่ ABPIF ลดลงร้อยละ 8.0 จำกปี ก่อน จำก 594 ล้ำนบำท สำหรับปี 2559
เป็ น 546 ล้ำนบำท สำหรับปี 2560 ตำมเงินนำส่งจำกผลประกอบกำรของ ABP1 และ ABP2
>> หักลบด้วย ต้นทุนทำงกำรเงินจำกกำรกูย้ มื ทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.0 จำกปี กอ่ น จำก 2,183
ล้ำนบำท สำหรับปี 2559 เป็ น 2,291 ล้ำนบำท สำหรับปี 2560 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก
ดอกเบีย้ จ่ำยทีเ่ พิม่ ขึน้ จำกกำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ABP5, BGPSK และ BPWHA1 หลังจำกทีม่ ี
กำรเปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ไปแล้วในปี 2559 หักลบด้วย กำรลดลงของดอกเบี้ยจ่ำย จำก
กำรจ่ำย ชำระคืนเงินกูข้ องบริษัทฯ จำนวน 5,960 ล้ำนบำท ระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ปี 2560
และกำร ลดลงของอัตรำดอกเบีย้ จำกกำรออกหุน้ กู้ สำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ABP3, ABPR1
และABPR2 จำนวน 11,482 ล้ำนบำท
>> ต้นทุนทำงกำรเงินอื่น 328 ล้ำนบำท สำหรับปี 2560 มีสำเหตุหลักมำจำก กำรออกหุน้ กูข้ อง
โครงกำรโรงไฟฟ้ำ ABP3, ABPR1 และ ABPR2 จึงมีกำรตัดจำหน่ ำยค่ำธรรมเนียมและ
ดอกเบีย้ รอตัดจำหน่ำยของเงินกู้ และกำรชำระค่ำธรรมเนียมคืนเงินกูก้ อ่ นครบกำหนด
สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 และ 2561
ต้นทุนทำงกำรเงินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 54.3 สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 (1,474 ล้ำนบำท
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 และ 956 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560)
โดยมีสำเหตุหลักมำจำก
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

>> ดอกเบีย้ จ่ำยจำกกำรกูย้ มื สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ลดลงร้อยละ 7.9 จำกช่วงเวลำ
เดียวกันของปี 2560 จำก 1,215 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 เป็ น 1,119 ล้ำน
บำท ส ำหรับ งวด 6 เดือ นแรกของปี 2561 มีส ำเหตุ ม ำจำกกำรออกหุ้น กู้เ พื่อช ำระหนี้ เ งิน กู้
โครงกำร (Refinancing) ในเดือนเมษำยน 2560 และจ่ำยคืนหนี้เงินกูข้ องบริษทั ในเดือนกันยำยน
2560
>> ดอกเบี้ยจ่ำยแก่ ABPIF ลดลงร้อยละ 23.2 สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 จำก 176
ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 เป็ น 135 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี
2561 ตำมเงินนำส่งจำกผลประกอบกำรของ ABP1 และ ABP2
>> ผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจำกกิจกรรมจัดหำเงินกูย้ มื เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
135.9 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560 จำกกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง 687
ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 เป็ นขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
จริง 247 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรอ่อนค่ำ (ขำดทุน)
ของสกุลเงินบำทเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ ณ วันสิน้ งวด
>> ต้นทุนทำงกำรเงินอื่นๆ ลดลงร้อยละ 110.9 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560 โดยมีสำเหตุ
หลักมำจำกกำรบันทึกกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนทีเ่ กิดขึน้ จริงจำกกำรนำเงินจำกกำรออกหุน้ กู้
BIP1 และ BIP2 ไปชำระคืนหนี้เงินกูใ้ นเดือนพฤษภำคม 2561
ค่ำใช้จ่ำยภำษี เงิ นได้

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560
• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.2 จำกปี ก่อน จำก 225 ล้ำนบำท สำหรับปี 2559 เป็ น 235
ล้ำนบำท สำหรับปี 2560 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เพิม่ ขึน้ จำกกำรเพิม่ ขึน้
ของกำไรก่อนภำษีเงินได้
สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 และ 2561
• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลงร้อยละ 49.5 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560 จำก 120 ล้ำนบำท
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 เป็ น 61 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 โดย
มีสำเหตุหลักมำจำกกำรบันทึกรำยได้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กำไรสุทธิ ปรับปรุง
งวดปี
2559

2560

ล้ำนบำท ล้ำนบำท

%
เปลี่ยนแปลง
จำกช่วงเวลำ
เดียวกันของ
ปี 2560

งวด 6 เดือน
2560

2561

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

%
เปลี่ยนแปลง
จำกช่วงเวลำ
เดียวกันของ
ปี 2560

กำไรสำหรับงวด

2,316

3,594

55.2%

1,848

1,519

-17.8%

บวก กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นทีย่ งั
ไม่เกิดขึน้

(226)

(1,049)

364.1%

-626

217

-134.6%

0

373

n/a

257

166

-35.5%

2,090

2,918

39.6%

1,479

1,901

28.6%

(924)

(1,191)

28.9%

-604

-702

16.1%

1,166

1,727

48.1%

874

1,200

37.2%
0.0%

บวก รำยจ่ำยอื่นทีไ่ ม่เกิดขึน้ เป็ น
ประจำ
กำไรสุทธิปรับปรุง
ลบ ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่ม ี
อำนำจควบคุม
กำไรสุทธิปรับปรุง - ส่วนทีเ่ ป็ นของ
บริษทั ใหญ่
กำไรสุทธิปรับปรุงต่อหุน้ (บำทต่อหุน้ )

0.66

0.5

0.5

จำนวนหุน้ ทีใ่ ช้ในกำรคำนวณ (ล้ำน
หุน้ )

2,607

1,890

2,607

กำไรสุทธิ ปรับปรุง

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560
• กำไรสุทธิปรับปรุงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 39.6 จำกปี ก่อน จำก 2,090 ล้ำนบำท สำหรับปี 2559 เป็ น
2,918 ล้ำนบำท สำหรับปี 2560 โดยกำไรสุทธิปรับปรุงสำหรับปี 2560 มีสำเหตุหลักมำจำก
>> กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง จำนวน 1,049 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุมำจำกกำร
แข็งค่ำของสกุลเงินบำท ณ วันสิน้ งวด
>> รำยจ่ำยอื่นทีไ่ ม่เกิดขึน้ เป็ นประจำจำนวน 373 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุมำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำร
ออกหุน้ กูข้ องโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ABP3, ABPR1 และ ABPR2 กำรตัดจำหน่ ำยวัสดุสำรอง
คลัง, ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับ IPO และค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดสรรผลตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพื่อเป็ นกำรรักษำทรัพยำกรบุคคลทีม่ คี ่ำให้ทำงำนอยู่
ร่วมกับองค์กรต่อไปในระยะยำว
สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 และ 2561
• กำไรสุทธิปรับปรุงสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28.6 จำกช่วงเวลำเดียวกัน
ของปี 2560 จำก 1,479 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 เป็ น 1,901 ล้ำนบำท
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•

10.3

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 โดยกำรเปลีย่ นแปลงของกำไรสุทธิปรับปรุง มีสำเหตุหลักมำ
จำก
>> ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง จำนวน 217 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุมำจำก
กำรอ่อนค่ำของสกุลเงินบำทเทียบกับเงินดอลลำร์สหรัฐ ณ วันสิน้ งวด
>> รำยจ่ำยอื่นทีไ่ ม่เกิดขึน้ เป็ นประจำ จำนวน 166 ล้ำน บำท โดยมีสำเหตุมำจำกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรออกหุน้ กูข้ องโครงกำรโรงไฟฟ้ำ BIP1 และ BIP2 และนำเงินไปชำระคืนหนี้เงินกูจ้ ำนวน
111 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยสำหรับพนักงำนของบริษทั เพือ่ ให้ทำงำนอยูร่ ว่ มกับองค์กรทีจ่ ดั สรรให้
ในช่วง IPO จำนวน 31 ล้ำนบำท และกำรตัดจำหน่ำยวัสดุสำรองคลัง จำนวน 24 ล้ำนบำท
กำไรสุทธิปรับปรุง - ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ จำนวน 1,200 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2561 และ 874 ล้ำนบำท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 หรือคิดเป็ นร้อยละ 63.1
และร้อยละ 59.1 ของกำไรสุทธิปรับปรุง ตำมลำดับ ซึ่งเป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ที่ บี.กริม
ลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ

กำรวิ เครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิ น
สิ นทรัพย์
31 ธ.ค. 59
ล้ำนบำท

31 ธ.ค. 60
ล้ำนบำท

% เปลี่ยนแปลง
%

30 มิ.ย. 61
ล้ำนบำท

% เปลี่ยนแปลง
%

เงินสด รำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด
และเงินลงทุน
ชั ่วครำว

10,186

19,176

88.3%

16,491

-14.0%

ลูกหนี้กำรค้ำและ
ลูกหนี้อ่นื - สุทธิ

4,262

4,670

9.6%

5,559

19.0%

2,167

1,991

-8.1%

2,084

4.7%

16,615

25,838

55.5%

24,134

-6.6%

46,994

51,470

9.5%

52,393

1.8%

6,601

7,204

9.1%

7,811

8.4%

5,837

4,729

-19.0%

5,275

11.5%

59,432

63,403

6.7%

65,479

3.3%

76,047

89,241

17.4%

89,613

0.4%

สินทรัพย์
หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์
หมุนเวียน
ทีด่ นิ อำคำร และ
อุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่ม ี
ตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560
• สินทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ 13,194 ล้ำนบำทหรือ ร้อยละ 17.4 จำก 76,047 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2559 เป็ น 89,241 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 โดยมีรำยละเอียดทีส่ ำคัญดังนี้
>> เงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และเงินลงทุนชัวครำว
่
เพิม่ ขึน้ 8,990 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ
88.3 มีสำเหตุหลักมำจำกเงินที่ บริษทั ฯ ได้จำกกำรขำยหุน้ สำมัญให้แก่ประชำชนเป็ นกำร
ทัวไปครั
่
ง้ แรก (IPO)
>> ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื สุทธิเพิม่ ขึน้ 408 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 9.6 มีสำเหตุหลักมำจำก
รำยได้ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำใหม่ BPWHA1 และ ABP5 ทีเ่ ปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ดงั ที่
กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น
>> ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ – สุทธิ เพิม่ ขึน้ 4,476 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 9.5 มีสำเหตุหลักมำ
จำกกำรก่อสร้ำงโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ABPR3, ABPR4 และ ABPR5 และกำรซื้อทีด่ นิ เพื่อ
เตรียมทำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
>> สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ เพิม่ ขึน้ 603 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 9.1 มีสำเหตุหลักมำจำกกำร
ก่อสร้ำงโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน้ำในประเทศ สปป.ลำว XXHP และ Nam Che
>> สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 1,108 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 19.0 มีสำเหตุหลักมำจำกเงิน
มัดจำค่ำซือ้ ทีด่ นิ ทีล่ ดลงจำกกำรซือ้ ทีด่ นิ เพื่อเตรียมทำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ดังทีก่ ล่ำวข้ำงต้น
สำหรับไตรมำส สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
• สินทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.4 จำก 89,241 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เป็ น 89,613
ล้ำนบำท ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของทีด่ นิ อำคำร และ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
หนี้ สินและส่วนของเจ้ำของ
31 ธ.ค. 59
ล้ำนบำท

31 ธ.ค. 60
ล้ำนบำท

%
เปลี่ยนแปลง
%

30 มิ.ย. 61
ล้ำนบำท

%
เปลี่ยนแปลง
%

หนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้

55,205

53,856

-2.4%

เงินกูย้ มื จำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน (ABPIF)

4,548

4,085

-10.2%

53,539
3,866

-0.6%
-5.4%

หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น

3,896

4,739

21.6%

5,257

10.9%

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น

864

817

-5.4%

1,048

28.3%

รวมหนี้ สิน

64,513

63,497

-1.6%

63,710

0.3%

ส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริษทั ใหญ่

5,900

18,653

216.1%

18,880

1.2%

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
รวมส่วนของเจ้ำของ

5,634
11,534

7,091
25,744

25.9%
123.2%

7,024
25,904

-0.9%
0.6%

ส่วนที่ 2.3.10 คำอธิบำยฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนหน้ำ 19

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560
• หนี้สนิ รวมลดลง 1,015 ล้ำนบำทหรือ ร้อยละ 1.6 จำก 64,512 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2559 เป็ น 63,497 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31ธันวำคม 2560 โดยมีรำยละเอียดทีส่ ำคัญดังนี้
>> หนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบี้ยลดลง 1,349 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 2.4 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรคืน
เงินกูจ้ ำกสถำบันกำรเงินและเงินกูย้ มื จำกบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน รวมจำนวน 5,960 ล้ำนบำท
หักลบกับเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินที่เพิม่ ขึน้ ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำระหว่ำงก่อสร้ำง ABPR3,
ABPR4 และ ABPR5
>> เงินกูย้ มื จำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน (ABPIF) ลดลง 463 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 10.2 มีสำเหตุ
หลักมำจำกกำรหักหนี้สนิ ตำมทีร่ ะบุไว้ในสัญญำโอนผลประโยชน์ระหว่ำง ABP1, ABP2 และ
ABPIF
>> หนี้สนิ หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ 843 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 21.6 มีสำเหตุหลักมำจำกเงินปนั ผล
ค้ำงจ่ำยของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุมเพิม่ ขึน้ และกำรเพิม่ ขึน้ ของเจ้ำหนี้คำ่ ก๊ำซธรรมชำติท่ี
มีกำหนดเวลำกำรชำระในช่วงต้นเดือนมกรำคม 2561
>> หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอืน่ ลดลง 47 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 5.4 มีสำเหตุหลักมำจำกค่ำใช้จ่ำยค้ำง
จ่ำยทีท่ ยอยลดลงของสัญญำกำรให้บริกำรระยะยำว
• ส่วนของเจ้ำของรวมเพิม่ ขึน้ 14,210 ล้ำนบำทหรือ ร้อยละ 123.2 จำก 11,534 ล้ำนบำท ณ วันที่
31 ธันวำคม 2559 เป็ น 25,744 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 โดยมีรำยละเอียดทีส่ ำคัญ
ดังนี้
>> ส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริษทั ใหญ่เพิม่ ขึน้ 12,753 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 216.1 มีสำเหตุ
หลักมำจำกกำรเงินที่ บริษทั ฯ ได้รบั จำก IPO และกำไรสะสมทีเ่ พิม่ ขึน้ ของบริษทั ย่อย
>> ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุมเพิม่ ขึน้ 1,457 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 25.9 มีสำเหตุหลักมำ
จำกกำไรสะสมทีเ่ พิม่ ขึน้ จำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำทีเ่ ปิ ดดำเนินกำรแล้วและกำรเพิม่ ทุนของผูถ้ อื หุน้
อืน่ ในบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
สำหรับไตรมำส สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
• หนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 0.6 จำก 53,856 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
เป็ น 53,539 ล้ำนบำท ณ วันที่ 30 มิถุนำยน2561 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรชำระคืนเงิน
กูย้ มื ระดับโครงกำร
• ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.6จำก 25,744 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เป็ น
25,904 ล้ำนบำท ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของกำไร
สะสมจำกผลประกอบกำรในช่วงทีผ่ ำ่ นมำ
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กำรวิ เครำะห์งบกระแสเงิ นสด
งวดปี

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน

งวด 6 เดือน

2559

2560

2560

2561

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

6,772

7,505

2,904

3,247

(13,055)

(4,804)

(4,029)

(2,194)

9,562

7,310

2,133

(3,612)

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
• เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนในรอบปี 2560 จำนวน 7,505 ล้ำนบำท มีสำเหตุหลักมำ
จำกเงินสดรับจำกกิจกรรมดำเนินงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในรอบปี 2560 จำนวน 4,804 ล้ำนบำท มีสำเหตุหลักมำจำก
เงินทีใ่ ช้ในกำรก่อสร้ำงโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ABPR3, ABPR4, ABPR5, XXHP และ Nam Che
และกำรซือ้ ทีด่ นิ
• เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินในรอบปี 2560 จำนวน 7,310 ล้ำนบำทมีสำเหตุหลักมำ
จำกเงินสดรับจำกเงินที่ บริษทั ฯ ได้รบั สุทธิจำก IPO หักลบกับกำรคืนเงินกูจ้ ำกสถำบันกำรเงิน
และเงินกูย้ มื จำกบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน กำรลดลงของเงินกูย้ มื จำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน (ABPIF)
และดอกเบีย้ จ่ำย
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
• เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน 6,772 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำก (1) กำไรสุทธิก่อน
ภำษีเงินได้ 2,541 ล้ำนบำท (2) กำรปรับปรุงรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำยทรัพย์สนิ
โรงงำนและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน จำนวน 2,475 ล้ำนบำท และดอกเบี้ยจ่ำย 2,776
ล้ำนบำท โดยหักกลบบำงส่วนกับ (ก) ส่วนปรับปรุงรำยกำรผลกำไรจำกกำรแปลงค่ำสกุลเงินทีย่ งั
ไม่รบั รูท้ ำงบัญชีจำนวน 226 ล้ำนบำท (ข) ส่วนปรับปรุงรำยกำรรำยได้ค่ำก่อสร้ำงภำยใต้สญ
ั ญำ
สัมปทำน 515 ล้ำนบำท และ (ค) กำรลดลงของกระแสเงินสดจำกกำรลดลงของเจ้ำหนี้กำรค้ำและ
เจ้ำหนี้อน่ื จำนวน 256 ล้ำนบำท
• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 13,055 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย (1) เงินซื้อทีด่ นิ
อำคำร และอุปกรณ์ 9,293 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เกีย่ วข้องกับโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ทีอ่ ยู่ระหว่ำง
กำรก่อสร้ำง และทีไ่ ด้ทำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำและอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำร และ (2) เงินซื้อ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน 710 ล้ำนบำท ซึ่งเกีย่ วข้องกับสิทธิในกำรใช้ทด่ี นิ เพื่อติดตัง้ สถำนีควบคุม
ไฟฟ้ำ ระบบสำยส่งไฟฟ้ำ และเสำไฟฟ้ำ สำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบริษทั ฯ ทีอ่ ยู่ระหว่ำง
กำรก่อสร้ำง และพัฒนำ (3) เงินค่ำมัดจำทีด่ นิ 2,571 ล้ำนบำท (4) เงินทดรองจ่ำยล่วงหน้ำ 338.7
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ล้ำนบำท เพื่อกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำในประเทศลำว และ (5) เงินลงทุนในกิจกำร
ร่วมค้ำ 40 ล้ำนบำท คือ BGYSP โดยหักกลบบำงส่วนกับ (ก) เงินสดรับจำกกำรลดทุน
จดทะเบียนของ ABPIF 135 ล้ำนบำท และ (ข) เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
90 ล้ำนบำท
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 9,562 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเงินสดรับจำก
เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน 11,487 ล้ำนบำท เงินสดรับจำกกำรออกหุน้ กู้ 5,500 ล้ำนบำทเงินสด
รับจำกกำรออกหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ จำนวน 2,202 ล้ำนบำท และเงินสดรับจำกกำรเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนชำระแล้วของบริษทั ย่อย 725 ล้ำนบำท โดยหักกลบบำงส่วนกับกำรชำระเงินกูย้ มื จำก
สถำบันกำรเงิน 6,138 ล้ำนบำท ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกันที่
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี เป็ นจำนวน 450 ล้ำนบำท เงินปนั ผลทีจ่ ่ำยให้แก่ส่วนได้เสียทีไ่ ม่ม ี
อำนำจควบคุมในบริษทั ย่อย 470 ล้ำนบำท และดอกเบี้ยทีช่ ำระให้แก่สถำบันกำรเงินและบุคคล
หรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน 2,815 ล้ำนบำท

สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 และ 2561
•

•
•

•

สำหรับงวดหกเดือนสิ้น สุด วัน ที่ 30 มิถุน ำยน 2560 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรม
ดำเนินงำน 2,904 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำก (1) กำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได้ จำนวน 1,968 ล้ำน
บำท (2) รำยกำรปรับปรุงค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำยทรัพย์สนิ โรงงำนและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน จำนวน 1,388 ล้ำนบำท และดอกเบีย้ จ่ำย 1,425 ล้ำนบำท (3) โดยหักลบกับ
ส่วนปรับปรุงรำยกำรกำรแปลงค่ำสกุลเงินทีย่ งั ไม่รบั รูท้ ำงบัญชีจำนวน 626 ล้ำนบำท รำยได้จำก
กำรก่อสร้ำงภำยใต้ขอ้ ตกลงสัมปทำนจำนวน 458 ล้ำนบำท และกำรลดลงของเจ้ำหนี้กำรค้ำและ
เจ้ำหนี้อน่ื จำนวน 707 ล้ำนบำท
บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 4,029 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย เงินสด
จ่ำยเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ 3,175 ล้ำนบำท
บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 2,133 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย เงิน
เงิน สดรับ จำกกำรออกหุ้น กู้แ ละเงิน สดรับ จำกเงิน กู้ย ืม ระยะยำวจำกสถำบัน กำรเงิน จ ำนวน
11,500 ล้ำนบำท และ จำนวน 3,312 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ในขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ได้ชำระคืน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 11,986 ล้ำนบำท
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 บริษัทฯ มีเงิน สดสุทธิได้มำจำกกิจกรรม
ดำเนินงำน 3,247 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำก (1) กำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได้ จำนวน 1,580 ล้ำน
บำท (2) รำยกำรปรับปรุงค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำยทรัพย์สนิ โรงงำนและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน จำนวน 1,509 ล้ำนบำท และดอกเบีย้ จ่ำย 1,259 ล้ำนบำท (3) โดยหักลบกับ
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รำยได้จำกกำรก่อสร้ำงภำยใต้ขอ้ ตกลงสัมปทำนจำนวน 392 ล้ำนบำท และกำรเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้
กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื จำนวน 806 ล้ำนบำท
บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 2,194 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย เงินสด
จ่ำยเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ 1,805 ล้ำนบำท
บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิไช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน 3,612 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย เงิน
เงินจ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 7,784 ล้ำนบำท ดอกเบี้ยจ่ำยจำนวน
1,536 ล้ำนบำท และเงินสดจ่ำยปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ จำนวน 782 ล้ำนบำท โดยหักลบกับเงินสด
รับจำกกำรออกหุน้ กูจ้ ำนวน 6,700 ล้ำนบำท
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้
บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") มีชื่อภาษาอังกฤษว่า B.Grimm Power Public Company Limited
สานักงานใหญ่ ตงอยู
ั ้ ่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 4 (สี่) ชุด ซึ่งมี
มูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 9,700,000,000 (เก้ าพันเจ็ดร้ อยล้ าน) บาท ออกและเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ เท่านัน้ โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายดังกล่าว มีลกั ษณะสาคัญตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
1.

รายละเอียดของหุ้นกู้ท่ เี สนอขาย สรุ ปสาระสาคัญของข้ อกาหนดสิทธิ และสัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

คาและข้ อ ความที่ ระบุไว้ ในส่ว นที่ 3 นี ใ้ ห้ มี ความหมายเช่น เดีย วกับ ที่ได้ ใ ห้ คานิย ามหรื อ คาจ ากัดความไว้ ใ น
ข้ อกาหนดสิทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สาหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครัง้ นี ้ตามเอกสารแนบ 1 ("ข้ อกาหนดสิทธิ")
เว้ นแต่จะได้ กาหนดไว้ เป็ นการเฉพาะในส่วนนี ้
1.1

ลักษณะสาคัญของหุ้นกู้ท่ เี สนอขาย

รายละเอียดของหุ้นกู้แต่ ละชุด
หุ้นกู้ชุดที่ 1:

"หุ้นกู้ของบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี
พ.ศ. 2563" ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")

ผู้ออกหุ้นกู้

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้

"หุ้นกู้ของบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 1
ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563"

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

จานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ไม่เกิน 500,000 (ห้ าแสน) หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ไม่เกิน 500,000,000 (ห้ าร้ อยล้ าน) บาท

มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ

1,000 (หนึง่ พัน) บาท

ราคาเสนอขายหน่วยละ

1,000 (หนึง่ พัน) บาท

อายุห้ นุ กู้

2 (สอง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 1

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้

อัตราดอกเบี ้ยคงที่ ร้ อยละ 2.81 (สองจุดแปดหนึง่ ) ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2:

"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี
พ.ศ. 2564" ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")

ผู้ออกหุ้นกู้

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้

"หุ้นกู้ของบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 2
ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564"

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

จานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ไม่เกิน 2,700,000 (สองล้ านเจ็ดแสน) หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ไม่เกิน 2,700,000,000 (สองพันเจ็ดร้ อยล้ าน) บาท

มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ

1,000 (หนึง่ พัน) บาท

ราคาเสนอขายหน่วยละ

1,000 (หนึง่ พัน) บาท

อายุห้ นุ กู้

3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564

อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้

อัตราดอกเบี ้ยคงที่ ร้ อยละ 3.12 (สามจุดหนึง่ สอง) ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 3:

"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี
พ.ศ. 2566" ("หุ้นกู้ชุดที่ 3")

ผู้ออกหุ้นกู้

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้

"หุ้นกู้ของบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 3
ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566"

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

จานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

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

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 2

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

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

มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ

1,000 (หนึง่ พัน) บาท

ราคาเสนอขายหน่วยละ

1,000 (หนึง่ พัน) บาท

อายุห้ นุ กู้

5 (ห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566

อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้

อัตราดอกเบี ้ยคงที่ ร้ อยละ 3.49 (สามจุดสีเ่ ก้ า) ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 4:

"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี
พ.ศ. 2571" ("หุ้นกู้ชุดที่ 4")

ผู้ออกหุ้นกู้

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้

"หุ้นกู้ของบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 4
ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571"

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

จานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ไม่เกิน 5,000,000 (ห้ าล้ าน) หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ไม่เกิน 5,000,000,000 (ห้ าพันล้ าน) บาท

มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ

1,000 (หนึง่ พัน) บาท

ราคาเสนอขายหน่วยละ

1,000 (หนึง่ พัน) บาท

อายุห้ นุ กู้

10 (สิบ) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2571

อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้

อัตราดอกเบี ้ยคงที่ ร้ อยละ 4.36 (สีจ่ ดุ สามหก) ต่อปี

ทังนี
้ ้ คาว่า "หุ้นกู้" ตามที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 3 นี ้ ให้ หมายถึง "หุ้นกู้ชดุ ที่ 1" "หุ้นกู้ชดุ ที่ 2" "หุ้นกู้ชดุ ที่ 3" และ "หุ้นกู้ชดุ ที่ 4"

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 3

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทุกชุด
วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีวตั ถุประสงค์ที่จะนาเงินที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้
เพื่อใช้ ชาระคืนหนี ้เดิมของบริ ษัท และ/หรื อ ใช้ สาหรับการลงทุนของบริ ษัท
และ/หรื อ ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการของบริ ษัท

การชาระคืนเงินต้ น

ชาระคืนเงินต้ นทังจ
้ านวนในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วันกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ทกุ ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 19 เมษายน
และวันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยวันชาระดอกเบี ้ย
งวดแรกคือวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 และวันชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย
คือวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วิธีการชาระเงินต้ น ดอกเบี ้ย หรื อ
เงินจานวนอื่นใด (ถ้ ามี)

1. กรณี ของหุ้นกู้ที่ มิได้ ฝากไว้ กับศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ช าระเงิ นต้ น ตามหุ้นกู้ ดอกเบี ย้ หรื อเงิ นจ านวนอื่ นใด (ถ้ ามี ) ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นกู้ ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่ อมเฉพาะ
สัง่ จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงินตาม
ข้ อกาหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึง
ผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ูถื อหุ้นกู้ ตามที่ อยู่ในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นกู้ หรื อ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย
ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้หรื อที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้
แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
15 (สิบห้ า) วันทาการ ก่อนวันถึงกาหนดชาระเงินนัน้ ๆ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ต้องนาใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรื อส่งมอบใบหุ้นกู้ให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้
เว้ นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนสามารถใช้
ดุลยพินิจเรี ยกให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้รายใด ๆ นาใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้
2. กรณี ที่ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้อ อกหุ้น กู้จ ะชาระ
เงิ น ต้ นตามหุ้ นกู้ ดอกเบี ้ย หรื อ เงิ น จ านวนอื่ น ใด (ถ้ ามี ) ผ่ า นทาง
นายทะเบียนหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ ตามรายชื่อที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์มี
หนั ง สื อ แจ้ งมายั ง ผู้ ออกหุ้ นกู้ และ/หรื อ นายทะเบี ย นหุ้ นกู้ ว่ า เป็ น
ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จานวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้
ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่
จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงิ นตาม
ข้ อกาหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึง
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ผู้ถื อหุ้นกู้ในต่ างประเทศ) ให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้นกู้ ตามที่ อยู่ในสมุดทะเบี ยน
ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้ รับแจ้ งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อ (2) การโอนเงิน
เข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซือ้ หุ้นกู้หรื อที่ผ้ ูถือหุ้นกู้ ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้
ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการ
ก่อนวันถึงกาหนดชาระเงินนัน้ ๆ
การไถ่ถอนหุ้นกู้

เว้ นแต่จะได้ มีการไถ่ถอน ซือ้ คืน หรื อยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้ านีแ้ ล้ ว การ
ไถ่ถอนหุ้นกู้จะทาในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชาระหนีเ้ งิ นต้ น
คงค้ า งทัง้ หมดตามหุ้น กู้ ในวัน ครบก าหนดไถ่ ถ อนหุ้น กู้ พร้ อมทัง้ ช าระ
ดอกเบี ้ยสาหรับหุ้นกู้งวดสุดท้ าย

สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ไม่มี ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้ นแต่
การซื ้อคืนหุ้นกู้ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิ
เรี ยกให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

การซื ้อคืนหุ้นกู้

1. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ซื ้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรื อแหล่งอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าใน
เวลาใด ๆ แต่ห ากผู้อ อกหุ้น กู้ท าค าเสนอซื อ้ คื น หุ้น กู้ เป็ นการทั่ว ไป
ผู้อ อกหุ้น กู้จ ะต้ อ งท าค าเสนอซื อ้ คื น หุ้น กู้ต่ อ ผู้ถื อ หุ้น กู้ทุก ราย และ
จะต้ องทาการซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จ ะขายคืนหุ้นกู้ทุก
รายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
2. เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทาการซื ้อคืนหุ้นกู้แล้ วจะมีผลทาให้ หนี ้ตามหุ้นกู้ดงั กล่าว
ระงับลงเนื่องจากหนี ้เกลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนา
หุ้นกู้ดงั กล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้
นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื ้อคืนมาดังกล่าว รวมทังแจ้
้ ง
เรื่ องการซื อ้ คื นหุ้นกู้ให้ ตลาดรองที่ มี การซื อ้ ขายหุ้นกู้ และส านัก งาน
ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ ชัก ช้ า ทัง้ นี ้ จะต้ อ งเป็ นไปตามประกาศและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้เป็ นหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย
และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิ ได้ รับชาระหนี ้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้ รับชาระหนี ้
ของเจ้ า หนี ส้ ามัญ ที่ ไ ม่มี ห ลัก ประกัน และไม่ด้ อ ยสิ ท ธิ ทัง้ ในปั จ จุบัน และ
ในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้ นแต่บรรดาหนี ท้ ี่มีกฎหมายคุ้มครองให้ ได้ รับ
ชาระหนี ้ก่อน

การซื ้อขายหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด

ผู้ลงทุนสามารถซื ้อขายหุ้นกู้ได้ ที่ผ้ คู ้ าตราสารหนี ้ที่มีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์
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อายุของหุ้นกู้

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
21 กันยายน พ.ศ. 2561 หุ้นกู้ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A-" แนวโน้ ม
"Stable" อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับความน่าเชื่อถือนี ้มิได้ เป็ นการให้ คาแนะนา
ให้ ซือ้ ขาย หรื อถื อครองหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่อย่างใด และการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถืออาจมีการยกเลิกหรื อเปลีย่ นแปลงได้ ตลอดอายุของหุ้นกู้

ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) หรื อ ผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบ
้
ให้ ทาหน้ าทีเ่ ป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) หรื อ ผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบ
้
ให้ ทาหน้ าทีเ่ ป็ 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 (หนึ่ง) ปี ขึ ้นไป โดยเริ่ มจาก AAA ซึ่งเป็ นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็ นอันดับต่าสุด แต่ละ
สัญลักษณ์มีความหมายดังนี ้
AAA

อันดับเครดิตองค์กรหรื อตราสารหนี ้มีความเสี่ยงต่าที่สดุ ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย
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
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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

องค์กรที่ภาระหนี ้ทังหมดหรื
้
อเกือบทังหมดอยู
้
่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารหนี ้ที่อยู่ในสภาวะ
ผิดนัดชาระหนี ้
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จดั โดยทริ สสะท้ อนความสามารถในการชาระหนี ้ของผู้ออกตราสารหนี ้โดยไม่
รวมความเสีย่ 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
พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ ใน
อนาคตของผู้ออกตราสารหนี ้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ้ ส่วนแนวโน้ มอันดับเครดิตของ
ตราสารหนีโ้ ดยส่วนใหญ่ จะเท่ากับแนวโน้ มอันดับเครดิตขององค์ กรผู้ออกตราสารนัน้ ๆ หรื อองค์ กรซึ่ง
รับภาระผูกพันในการชาระหนี ้ของตราสารนัน้ ๆ ทังนี
้ ้ แนวโน้ มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็ น 4 (สี)่ ระดับ ได้ แก่
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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
ทีม่ า: บริ ษัท ทริ สเรทติ้ ง จากัด

1.2

สรุ ปสาระสาคัญของข้ อกาหนดสิทธิ

หน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

ตลอดระยะเวลาที่ยงั คงมีหนี ้คงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้
1.

การประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้
ผู้อ อกหุ้น กู้ จะใช้ ความพยายามอย่ า งดี ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการดารง
รักษาไว้ ซึ่งใบอนุญาตใด ๆ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับจากหน่วยงานกากับ
ดูแ ลที่ ผ้ ู ออกหุ้ นกู้ ต้ องมี ไ ว้ หรื อ ใช้ ในการประกอบธุ ร กิ จ หลัก ของ
ผู้อ อกหุ้ นกู้ ) และจะปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ วยหลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ละกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อง รวมตลอดถึ ง กฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับ และคาสัง่ ต่าง ๆ ที่ออกภายใต้ กฎหมายดังกล่าว
และจะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิโดยเคร่งครัด

2.

เงื่อนไขทางการเงิน
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องดารงอัตราส่วน "หนี ้สิน สุทธิ" (Net Debt) ต่อ "ส่วน
ของผู้ถือหุ้น" (Shareholders' Equity) ใน อัตราส่วน ไม่เกิน 3:1 (สาม
ต่อหนึง่ เท่า) ณ "วันคานวณ" (Calculation Date) ใด ๆ
ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณาคาจากัดความของ "หนี ้สินสุทธิ" (Net Debt) "ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น" (Shareholders' Equity) และ "วันคานวณ" (Calculation Date)
รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ของข้ อกาหนดสิทธิ

3.

การแจ้ งและการจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ผู้อ อกหุ้น กู้จ ะต้ อ งแจ้ ง จัด เตรี ย ม และจัด ส่ง ข้ อ มูล เอกสาร และ
หลักฐานดังต่อไปนี ้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือ หุ้นกู้ (เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้สามารถ
ขอดู เอกสารดังกล่าวได้ ณ สานักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวัน
และเวลาทาการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ภายในเวลาที่ กาหนดไว้ ดงั ต่อไปนี ้
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(ก) หากมี เ หตุผิ ด นัด ใด ๆ หรื อ เหตุก ารณ์ ที่ อ าจเป็ นเหตุ ผิ ด นัด
(หมายถึง เหตุการณ์ ที่จะกลายเป็ นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้
ไม่ ส ามารถแก้ ไขเหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ได้ ภ ายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดย
ไม่ชักช้ านับแต่วนั ที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ได้ ทราบถึงเหตุการณ์ ดังกล่าว
รวมทัง้ แจ้ งถึงการกระทาใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ดาเนินการหรื อ
เสนอที่จะดาเนินการเพื่อแก้ ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวด้ วย
(ข) หากผู้ออกหุ้นกู้ถูกฟ้ องเป็ นจาเลยในศาล หรื อถูกกล่าวหาว่า
จะต้ องเป็ นฝ่ ายรั บ ผิ ด ตามสัญ ญาใด ๆ ในกรณี พิ พ าทที่
อนุญาโตตุลาการจะต้ องวินิจฉัย (นอกเหนือจาก (1) ข้ อพิพาท
ในศาลหรื อกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนหรื อ
ณ วันออกหุ้นกู้ หรื อ (2) ข้ อพิพาทในศาลหรื อกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่เกิดขึ ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้และ
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อพิพาทหรื อกระบวนการ
อนุ ญ าโตตุ ล าการดั ง กล่ า วต่ อ สาธารณะตามกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ ง และ/หรื อ ในงบการเงิ น ของผู้อ อกหุ้น กู้แ ล้ ว ) เป็ น
จานวนเงินมากกว่า 750,000,000 (เจ็ดร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท
(หรื อเงินสกุลอื่นที่มีจานวนเทียบเท่า) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้
ได้ ทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว รวมทังแจ้
้ งถึงการกระทาใด ๆ ที่
ผู้อ อกหุ้น กู้ได้ ดาเนิน การหรื อเสนอที่จ ะด าเนิ นการเพื่อ แก้ ไข
เหตุการณ์ดงั กล่าวด้ วย
(ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอไม่ว่าเมื่อใด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องส่ง
มอบเอกสารซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอานาจของผู้ออกหุ้นกู้
(หรื อ บุค คลที่ ได้ รับ มอบอานาจจากกรรมการผู้มีอ านาจของ
ผู้ออกหุ้นกู้) ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า จากข้ อมูลที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้
รับทราบในขณะนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด หรื อ
เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัด (หมายถึง เหตุการณ์ที่จะ
กลายเป็ นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ ไขเหตุการณ์
ที่ เ กิ ด ขึน้ ได้ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ) เกิ ด ขึน้ และไม่มี
ข้ อ พิ พ าทในศาลหรื อ กรณี พิ พ าทภายใต้ การพิ จ ารณาของ
อนุญาโตตุลาการที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เป็ นจาเลยหรื อผู้ถกู กล่าวหา เว้ น
แต่คดีความใด ๆ ที่เกิดขึ ้นก่อนวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ออกหนังสือหรื อ
เอกสารดังกล่าว (นอกเหนื อจาก (1) ข้ อพิ พาทในศาลหรื อ
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กระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีอยูก่ ่อนหรื อ ณ วันออกหุ้นกู้
หรื อ (2) ข้ อพิพาทในศาลหรื อกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่
เกิดขึ ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้ เปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับข้ อพิพาทหรื อกระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อ
สาธารณะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ในงบการเงินของ
ผู้ออกหุ้นกู้แล้ ว หรื อ (3) ข้ อพิพาทในศาลหรื อกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ วภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของ
ข้ อกาหนดสิทธิ ) เป็ นจานวนเงินมากกว่า 750,000,000 (เจ็ด
ร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท (หรื อเงินสกุลอื่นที่มีจานวนเทียบเท่า)
(ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องจัดส่งสาเนางบการเงินประจางวดการบัญชี
ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ วให้ แก่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะส่งให้ โดยเร็ วที่สุด
เมื่องบการเงินดังกล่าวจัดทาเสร็ จเรี ยบร้ อย แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่เกิน 90
(เก้ าสิบ) วัน นับจากสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ในแต่ละปี
4.

การเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้
หากมีกรณีที่จะต้ องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้
ผู้อ อกหุ้น กู้จ ะจัด หาบุค คลเพื่ อ แต่ง ตัง้ ให้ เ ป็ นผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ หรื อ
นายทะเบี ย นหุ้ นกู้ รายใหม่ (แล้ ว แต่ ก รณี ) โดยเร็ ว ที่ สุด เท่ า ที่ จ ะ
สามารถกระทาได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่เกิด
กรณีที่จะต้ องมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้
(แล้ วแต่กรณี)

5.

ข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผล
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปั นผลในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ชาระ
เงิ น ต้ น และ/หรื อ ดอกเบี ย้ ภายใต้ ห้ ุน กู้ หรื อ ผิ ด นัด ช าระหนี ใ้ ด ๆ
ภายใต้ ห้ นุ กู้ และการผิดนัดหรื อผิดเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้ รับการแก้ ไข
เว้ นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะมีมติอนุมตั ิการดาเนินการดังกล่าวแล้ ว

6.

การนาหุ้นกู้ไปขึ ้นทะเบียนหับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
ผู้ออกหุ้นกู้จะนาหุ้นกู้ไปขอขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
และจะคงให้ ห้ นุ กู้เป็ นตราสารหนี ้ขึ ้นทะเบียนตลอดอายุห้ นุ กู้
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7.

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้อ อกหุ้น กู้ จะจัด ให้ มี ก ารจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของหุ้น กู้จ าก
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
ตลอดอายุห้ นุ กู้

8.

การดารงสถานะของการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ผู้อ อกหุ้น กู้จ ะด ารงไว้ ซึ่ง สถานะของการเป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผิดนัดและผลของเหตุผิดนัด

1. กรณี ใดกรณี ห นึ่ งดังต่ อไปนี ถ้ ื อเป็ นเหตุ ผิ ดนัดตามข้ อก าหนดสิ ท ธิ
("เหตุผิดนัด")
(ก) หากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชาระเงินไม่ว่าเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยหรื อ
จานวนเงินอื่นใดภายใต้ ห้ นุ กู้ในวันถึงกาหนดชาระตามเงื่อนไขใน
ข้ อกาหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดงั กล่าวย่อมไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัด
หากการไม่ชาระเงิ นดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้ า และ/หรื อ
ความผิดพลาดในระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีเงินเพียงพอที่จะชาระเงินดังกล่าวเมือ่ ถึง
กาหนดชาระ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ ชาระเงิ นดังกล่าวแล้ วภายใน 3
(สาม) วันทาการนับจากวันครบกาหนดชาระหนี ้นัน้ ๆ
(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิในข้ ออื่น ๆ (นอกจากการ
ผิดนัดไม่ชาระเงินตามข้ อ 10.1(ก) ของข้ อกาหนดสิทธิ) และเหตุ
ผิด เงื่ อนไขเช่น นัน้ ยังคงมี อยู่อ ย่า งต่อ เนื่ องเป็ นระยะเวลา 30
(สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้ มีการส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้
แก้ ไขการไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าวไปยังสานักงานใหญ่ของ
ผู้อ อกหุ้น กู้แ ล้ ว โดยผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้นกู้ห รื อ ผู้ถื อ หุ้นกู้ (ไม่ว่า ราย
เดียวหรื อหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ
25 (ยี่สบิ ห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมด
้
(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชาระหนี ้เงิน (Financial Indebtedness) ใด ๆ ของ
ตน (ไม่วา่ มูลหนี ้รายเดียวหรื อหลายราย) เป็ นจานวนเงินรวมกันเกิน
กว่า 750,000,000 (เจ็ดร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท หรื อเงินสกุลอื่นที่มี
จานวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชาระหนีเ้ งินของตน
ดังกล่าวข้ างต้ นภายในกาหนดชาระหนี ้เดิมหรื อภายในระยะเวลาที่
เจ้ าหนี ้ขยายให้ หรื อ (2) หนี ้เงินของตนดังกล่าวถูกเจ้ าหนี ้เรี ยกให้
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ช าระคื น ก่ อ นก าหนดตามสิ ท ธิ ข องเจ้ าหนี ภ้ ายใต้ สั ญ ญา
ที่เกี่ยวข้ อง
(ง) มีการเริ่ มดาเนินการเพื่อขอฟื น้ ฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรื อเพื่อ
ขอให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หรื อได้ มี
ค าสั่ง หรื อ มติ ใ ด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้ เลิ กกิ จการของ
ผู้ออกหุ้ นกู้ หรื อผู้ ออกหุ้ นกู้ ตกเป็ นผู้ มี ห นี ส้ ิ น ล้ น พ้ น ตัว ตามที่
กฎหมายกาหนดหรื อมีการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้
ตามคาพิพากษาหรื อคาสัง่ โดยชอบด้ วยกฎหมาย และการเริ่ ม
กระบวนการหรื อขัน้ ตอนตามกฎหมายดังกล่าวมิได้ ถูกยกเลิก
หรื อเพิกถอนภายใน 90 (เก้ าสิบ) วัน
(จ) ผู้ ออกหุ้ นกู้ ต้ องค าพิ พ ากษาอั น ถึ ง ที่ สุ ด หรื อค าชี ข้ าดของ
อนุญาโตตุลาการอันถึงที่สุด ให้ ชาระเงินครั ง้ เดียวหรื อหลายครั ง้
รวมกันเกินกว่า 750,000,000 (เจ็ดร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท หรื อเงิน
สกุลอื่นที่มีจานวนเทียบเท่า เว้ นแต่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีความสามารถ
ชาระหนี ด้ ังกล่า วได้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ใ น
คาพิพากษาอันถึงที่สดุ หรื อคาชี ้ขาดอันถึงที่สดุ ขออนุญาโตตุลาการ
นัน้ และการช าระหนี น้ ัน้ ไม่ก่ อให้ เกิ ดผลกระทบทางลบอย่างมี
นัยสาคัญต่อความสามารถในการชาระหนี ้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้
2. เมื่อเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้ อ 10.1 ของข้ อกาหนดสิทธิ
และเหตุผิดนัดดังกล่าวยังคงดาเนินอยู่ หาก
(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรื อ
(ข) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้
(ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) ซึ่ง ถื อหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 25 (ยี่สบิ ห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมด
้
หรื อ
(ค) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 11 ของ
ข้ อกาหนดสิทธิ หรื อ
(ง) เป็ นกรณีตามข้ อ 10.1(ง) ของข้ อกาหนดสิทธิ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องมีหนังสือ แจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ ทาการชาระ
เงินต้ นพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยตามหุ้นกู้ที่คานวณจนถึงขณะนัน้ ซึง่ ถือเป็ น
อันถึงกาหนดชาระโดยพลันให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ ระบุกรณี ที่
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เกิดขึ ้นนันด้
้ วย
ทัง้ นี ้ การที่ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ ผิ ด นัด ไม่ช าระเงิ น ไม่ ว่า จ านวนใด ๆ ให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นกู้รายใด หากไม่ปรากฏข้ อเท็จจริ งโดยชัดแจ้ งหรื อมีการพิสจู น์
ให้ เห็ น ชั ด แจ้ งเป็ นประการอื่ น ให้ ถื อ ไว้ ก่ อ นว่ า ได้ มี เ หตุ ผิ ด นั ด
เช่นเดียวกันนันเกิ
้ ดขึ ้นกับหุ้นกู้ทงหมด
ั้
3. เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ มีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้ อ 10.2 ของ
ข้ อกาหนดสิทธิแล้ ว
(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องดาเนินการให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ชาระหนีท้ ี่ค้าง
ชาระอยูต่ ามหุ้นกู้ทงหมดโดยเร็
ั้
วที่สดุ เท่าที่จะสามารถกระทาได้
ซึ่ ง รวมถึ ง การฟ้ องร้ องบัง คับ คดี เ อากับ ผู้อ อกหุ้ นกู้ ด้ ว ยหาก
สามารถกระทาได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย
(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิ ทธิ ฟ้องร้ องบังคับชาระหนี ้ตามหุ้นกู้ที่
ค้ างชาระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ ด้วยตนเองก็ตอ่ เมือ่ หลังจาก
14 (สิบสี่) วัน นับจากวันที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ มีหนังสือแจ้ งไปยัง
ผู้ ออกหุ้ นกู้ ตามข้ อ 10.2 ของข้ อก าหนดสิ ท ธิ แ ล้ ว ยั ง ไม่ มี
การชาระหนี ้ที่ค้างชาระแก่ตน และขณะที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ฟ้องคดีนนั ้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยงั มิได้ ดาเนินการฟ้ องร้ องผู้ออกหุ้นกู้ให้ ชาระหนี ้
ที่ค้างชาระ
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ไม่ต้อ งรั บ ผิด ต่อ ผู้ถือ หุ้น กู้ใ นความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ ้นเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน เว้ นแต่บรรดาความเสียหาย
ซึง่ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้จากการที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อละเว้ น
การปฏิบตั ิหน้ าที่ ด้ วยความจงใจหรื อโดยมิได้ ใช้ ความระมัดระวังตามที่
จะพึงคาดหมายได้ จากบุคคลที่ประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
2. นอกเหนือจากบรรดาอานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบตามที่ระบุไว้
ในสั ญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ แทนผู้ ถื อ หุ้ นกู้ และตามที่ ก ฎหมายก าหนดไว้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
(ก) ดาเนินการต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ และสัญญา
แต่ งตัง้ ผู้ แทนผู้ ถื อหุ้ นกู้ ซึ่ งในกรณี ที่ ผ้ ู แทนผู้ ถื อหุ้ นกู้ มี สิ ทธิ ใช้
ดุลยพินิจของตนตามข้ อกาหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้
ดุลยพิ นิ จได้ โดยอิ สระโดยค านึ งถึ งผลประโยชน์ ของผู้ ถื อหุ้นกู้
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เป็ นหลัก
(ข) ทาความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้โดยไม่ต้อง
ได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
(1) การแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงข้ อก าหนดสิ ทธิ และ/หรื อ สัญญาที่
เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นกู้ หรื อไม่ทาให้ สทิ ธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
ด้ อยลง
(2) การแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงข้ อก าหนดสิ ทธิ และ/หรื อ สัญญาที่
เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็ นการ
แก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เห็นได้ โดยชัดแจ้ ง หรื อกรณีเป็ นการแก้ ไข
เพื่อให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ้
การแก้ ไขใด ๆ ดังกล่าวจะต้ องไม่ท าให้ สิทธิ ประโยชน์ ของ
ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง หรื อ
(3) ผ่อนผันหรื อยกเว้ นไม่ถือว่ากรณี ที่ เกิ ดขึน้ ตามข้ อ 10.1 ของ
ข้ อก าหนดสิทธิ ในขณะใดขณะหนึ่งเป็ นเหตุผิดนัดที่ จะต้ อง
ดาเนินการตามข้ อ 10.2 ของข้ อกาหนดสิทธิ หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เห็ นว่าการผ่อนผันหรื อยกเว้ นดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่เหมาะสม
โดยค านึ งถึ งผลประโยชน์ ของผู้ ถื อหุ้ นกู้ เป็ นหลัก โดย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทกุ รายทราบ
ถึงกรณี ที่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ทาความตกลงใด ๆ กับผู้ออกหุ้นกู้
ตามข้ อ 12.2(ข) ของข้ อกาหนดสิทธิ โดยไม่ชกั ช้ า ทังนี
้ ้ ความ
ตกลงระหว่างผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ดงั กล่าวนันจะ
้
มีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไปจนกว่าจะถูกยกเลิกโดยมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ ามี)
(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สนิ รวมทังหลั
้ กประกัน (ถ้ ามี)
ซึง่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องรับไว้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อกาหนดสิทธิ
และ/หรื อ สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้
(จ) เข้ าร่ วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ครัง้ และเสนอความเห็นต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้วา่ ควรจะดาเนินการอย่างไรในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้
ไม่ปฏิบัติตามข้ อกาหนดสิทธิ หรื อในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรื ออาจมี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนยั สาคัญ
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(ฉ) จั ด ท ารายงานส่ ง ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นกู้ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งส าคั ญ ที่ ไ ด้
ดาเนินการไปตามอานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชกั ช้ า
และ
(ช) ในกรณี ที่ ผ้ ู แทนผู้ ถื อ หุ้ นกู้ ขาดคุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ ส ามารถ
ดาเนินการแก้ ไขคุณสมบัติของตนให้ ถกู ต้ องภายใน 30 (สามสิบ)
วัน นับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินนั ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้
ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็ นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้
ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ ารับทาหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
แทนตน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องดาเนินการตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 11.1(ค) ของข้ อกาหนดสิทธิโดยไม่ชกั ช้ า
3. ผู้ แทนผู้ ถื อหุ้ นกู้ จะต้ องปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ วยความซื่ อ สัต ย์ สุ จริ ตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สาหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอานาจของ
ผู้ออกหุ้นกู้ หรื อความเห็น คาแนะนา หรื อข้ อมูลที่จดั ทาโดยผู้เชี่ยวชาญ
ให้ แก่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็ นการเชื่อถือด้ วยความ
สุจริ ต และด้ วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้ จากบุคคลที่
ประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถื อหุ้นกู้ แม้ จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือ
รั บรอง ความเห็ น คาแนะนา หรื อข้ อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่ องหรื อ
ไม่เป็ นความจริ ง
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ

1. การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิ นอกเหนือจากข้ อ 4.4 วรรคสอง
ข้ อ 12.2(ข)(1) หรื อข้ อ 12.2(ข)(2) ของข้ อกาหนดสิทธิต้องได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
2. ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้ อกาหนดสิทธิ ที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย และสานักงาน ก.ล.ต.
ภายใน 15 (สิบห้ า) วัน นับแต่วนั ที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงนัน้ และจะ
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เมื่อได้ รับการร้ องขอ

กฎหมายที่ใช้ บงั คับ

ข้ อกาหนดสิทธิอยูภ่ ายใต้ บงั คับของกฎหมายไทย
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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. 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
2. ดาเนินการใด ๆ ให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหน้ าที่ที่ระบุไว้ ใน
ข้ อกาหนดสิทธิ รวมทัง้
3. การดาเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และการให้ คาแนะนา
หรื อให้ คาปรึ กษาตามสมควร ตลอดจนทาการเรี ยกค่าเสียหายจาก
ผู้ออกหุ้นกู้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
4. ด าเนิ น การใด ๆ อัน เป็ นอ านาจหน้ าที่ ข องผู้ แทนผู้ ถื อ หุ้ นกู้ ตาม
ประเพณีปฏิบตั ิและตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวกับ
หุ้นกู้อื่น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
5. 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
6. ผู้แทนผู้ถื อหุ้นกู้มี หน้ าที่ช าระเงิ นคื นให้ แก่ ผ้ ูถือ หุ้น กู้แต่ละรายตาม
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สัดส่วนหนี ้หุ้นกู้ เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับชาระเงินมาจากการบังคับ
ชาระหนี ้ตามหุ้นกู้จากผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดจนจากการบังคับหลักประกัน
อื่น ๆ (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ภายหลังจากที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ หกั ค่าใช้ จ่าย เงิน
ทดรองจ่าย และค่าตอบแทนของตนแล้ ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ อง
จัดท าบัน ทึกขัน้ ตอนการรวบรวมและการช าระคืน เงิ น ดังกล่าว ซึ่ง
รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ องด้ วย เพื่ อ เป็ นหลัก ฐานให้ ผู้ถื อ หุ้ นกู้
สามารถขอตรวจสอบดูได้ ทังนี
้ ้ หากมีเงินเหลือหลังจากการชาระเงิน
คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องส่งเงินที่เหลือดังกล่าวคืน
ให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้โดยไม่ชกั ช้ า
7. การกระทาของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างถูกต้ องตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ ถือว่าเป็ นการกระทาเพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นกู้ และให้ ถือเสมือนหนึง่ ผู้ถือหุ้นกู้กระทาการดังกล่าวด้ วยตนเอง
การสิ ้นสุดของสัญญา

1. สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้จะสิ ้นสุดลงทันที (ก) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้
ทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดโดยการช
ั้
าระหนี ้ เงินต้ น ดอกเบี ้ย และเงิน
จานวนอื่นใด (ถ้ ามี) ตามหุ้นกู้ทัง้ หมดทุกชุดจนครบถ้ วนแล้ ว และ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้ วนตาม
ข้ อกาหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ ว หรื อ (ข) เมื่อ
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ซื ้อคืนหุ้นกู้ทงหมด
ั้
โดยผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้
ได้ ยกเลิกหุ้นกู้ทงหมดนั
ั้
นแล้
้ ว หรื อ (ค) เมื่อหนี ้ตามหุ้นกู้ทงหมดระงั
ั้
บ
สิ ้นไปไม่วา่ โดยสาเหตุใด
2. สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ แทนผู้ถื อ หุ้น กู้ จะสิ น้ สุด ลงเมื่ อ เกิ ด เหตุก 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
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เห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้ 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 ทนผู้ถือ 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
กฎหมายล้ มละลาย หรื อ กระทาการใด ๆ อันจะเป็ นเหตุให้ ถูก
ฟ้ องล้ มละลาย ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อมีการยื่น คาร้ องขอให้ มีการ
ฟื 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 ูอ อกหุ้น 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 ทนผู้ถื อหุ้นกู้แทนต่อ
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
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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
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
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 ส่ งผลให้ 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 ิ
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หน้ าที่ได้ อย่างราบรื่ น
การแก้ ไขเพิม่ เติมสัญญา

สัญญานี ้มีผลเหนือข้ อตกลงหรื อการดาเนินการอื่นใด ไม่ว่าด้ วยวาจาหรื อ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรของคู่สญ
ั ญา ที่ได้ ทาขึ ้นก่อนการลงนามในสัญญานี ้
โดยให้ ถือสัญญานี ้เป็ นข้ อตกลงทังหมดที
้
่คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงผูกพันกัน
การแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมสัญญานี ้จะต้ องได้ รับมติเห็นชอบโดยมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้ อกาหนดสิทธิ เว้ นแต่ กรณีการแก้ ไข เพิ่มเติม ใน
ประเด็นซึง่ ไม่กระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรื อไม่ทาให้ สิทธิประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง หรื อในประเด็นที่เป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เห็นโดย
ชัด แจ้ ง ผู้อ อกหุ้น กู้แ ละผู้แ ทนผู้ถื อหุ้นกู้สามารถทาความตกลงเห็ นชอบ
ร่วมกันได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอันมีผล
ขัดแย้ งต่อข้ อกาหนดหรื อเงื่อนไขใด ๆ ตามสัญญานี ้ คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย
ตกลงที่จะร่วมกันแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดหรื อเงื่อนไขใด ๆ ตามสัญญา
นี ้เพื่อให้ สอดคล้ องหรื อเป็ นไปตามข้ อกาหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องที่
มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงผูกพันตามสัญญานี ้ที่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติมในภายหน้ าตามเงื่อนไขในวรรคหนึง่

กฎหมายที่ใช้ บงั คับ
2.

สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้อยูภ่ ายใต้ บงั คับของกฎหมายไทย

ข้ อจากัดการโอนของหุ้นกู้ท่ เี สนอขาย

เนื่อ งจากหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั ง้ นี ้ เป็ นการออกและเสนอขายต่อ ผู้ลงทุน สถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้
ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 และผู้ออกหุ้นกู้ได้ จดข้ อจากัดการโอนไว้ กบั สานักงาน ก.ล.ต. ให้ จากัดการโอน
หุ้นกู้เฉพาะภายในกลุม่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านัน้ ดังนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ นายทะเบียนหุ้นกู้จะ
ไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ แก่บคุ คลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ลู งทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ดงั กล่าว เว้ นแต่
เป็ นการโอนทางมรดก
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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ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

3.1

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

ผู้อ อกหุ้น กู้มี วัต ถุป ระสงค์ ที่ จ ะเสนอขายหุ้น กู้ ในครั ง้ นี ผ้ ่า นผู้จัด การการจัด จ าหน่ า ยหุ้น กู้ โดยเสนอขายให้ เ ฉพาะแก่
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ตามคานิยามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้) ตามวิธีการ เงื่อนไข และรายละเอียดที่ระบุไว้ ใน
ส่วนนี ้ ทังนี
้ ้ การเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้จัดเป็ นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ. 17/2561 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
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

(14)

กองทุนการออมแห่งชาติ

(15)

กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(16)

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า

(17)

ผู้ประกอบธุรกิจการซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยการซื ้อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า

(18)

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

(19)

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

(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 ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(25)

ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

"ผู้ลงทุนรายใหญ่ " หมายถึง
(1)

(2)

นิติบคุ คลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(ก)

มีสว่ นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ วตังแต่
้ 100,000,000 (หนึ่งร้ อยล้ าน)
บาทขึ ้นไป หรื อ

(ข)

มี เ งิ น ลงทุน โดยตรงในหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ สัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ า ตามงบการเงิ น ปี ล่า สุด ที่ ผ้ ูสอบบัญ ชี
ตรวจสอบแล้ วตังแต่
้ 20,000,000 (ยี่สบิ ล้ าน) บาทขึ ้นไป หรื อในกรณีที่นบั รวมเงินฝากแล้ วมีเงินลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าวตังแต่
้ 40,000,000 (สี่สิบล้ าน) บาทขึ ้นไป ทังนี
้ ้ ให้ พิจารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดที่
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ ว

บุคคลธรรมดาซึง่ นับรวมกับคูส่ มรสแล้ วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(ก)

มีสินทรัพย์ สทุ ธิ ตงั ้ แต่ 50,000,000 (ห้ าสิบล้ าน) บาทขึน้ ไป ทัง้ นี ้ สินทรั พย์ ดังกล่าวไม่นบั รวมมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ ใช้ เป็ นที่พกั อาศัยประจาของบุคคลนัน้

(ข)

มีรายได้ ตอ่ ปี ตังแต่
้ 4,000,000 (สีล่ ้ าน) บาทขึ ้นไป หรื อ

(ค)

มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตังแต่
้ 10,000,000 (สิบล้ าน) บาทขึ ้นไป หรื อใน
กรณีที่นบั รวมเงินฝากแล้ วมีเงินลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวตังแต่
้ 20,000,000 (ยี่สบิ ล้ าน) บาทขึ ้นไป

"ลูกค้ าของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร" หมายถึง
(1)

ลูกค้ าของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอยู่กบั บริ ษัท
หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) หรื อบุคคลซึ่งบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) จะพิจารณาให้ เป็ นลูกค้ า
ของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) หรื อ
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

(2)

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

3.2

ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2295

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 0-2470-2022 และ 0-2470-3099

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2724-8843 และ 0-2724-8844

3.3

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
อาคารสานักงานเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ 1
ชัน้ 6 และชัน้ 8 - 11
เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2305-9310

เงื่อนไขและค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 เป็ นผู้ดาเนินการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
ซึง่ จะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามจานวนและราคาที่ระบุในข้ อ 1 ของส่วนที่ 3 นี ้ ทังนี
้ ้
เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
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3.4

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้
ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ตอ่ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูล

10,000 บาท
200,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการนาหุ้นกู้ขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย*

1,506,000 บาท

ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ โดยประมาณ**

7,576,660 บาท

รวมค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้โดยประมาณ

9,292,660 บาท

หมายเหตุ : *

จานวนค่าธรรมเนียมการนาหุ้นกู้ขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยที่แสดงไว้ ข้างต้ น
เป็ นจานวนที่ได้ จากการประมาณการตามจานวนหุ้นกู้แต่ละชุดที่จะออกและเสนอขาย ทังนี
้ ้
ค่าธรรมเนียมการนาหุ้นกู้ขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยจะคิดตามสัดส่วนของ
จานวนหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกและเสนอขายได้ จริ ง และอาจมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงได้ อีก

** ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้
ค่า ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย ค่า ธรรมเนี ย มของบริ ษั ท จัด อัน ดับ ความน่า เชื่ อ ถื อ ของผู้อ อกหุ้น กู้
ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี ้ชวน เป็ นต้ น
ประมาณการจานวนเงินที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะได้ รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้
จานวนเงินที่บริ ษัทจะได้ รับจากการเสนอขายหุ้นกู้
หัก ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้
จานวนเงินที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะได้ รับหลังจากหักค่ าใช้ จ่ายโดยประมาณ
3.5

9,700,000,000

บาท

9,292,660

บาท

9,690,707,340

บาท

วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุ้นกู้
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจอง
ซื ้อหุ้นกู้ ได้ ที่สานักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 และที่หน่วยงานขายหรื อสาขาของ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ในวันที่ 17 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ภายในเวลาทาการของ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี ้ชวนจากเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
ซึง่ มีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ ครัง้ 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 นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซื ้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 พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

(3)

ผู้ลงทุนที่เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรื อที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้ องแนบสาเนา
หนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คลหรื อสาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออก
ให้ ไม่เกิน 6 (หก) เดือน หรื อตามที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้กาหนด) พร้ อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คล และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง
(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าวพร้ 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 6 (หก) เดือน หรื อตามที่
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้กาหนด) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาหนังสือเดินทาง
ของผู้มีอานาจลงนามซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

(5)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้รายใดไม่มีประวัติการเป็ นลูกค้ าของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ผู้จองซื ้อ
หุ้นกู้รายดังกล่าวจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มการรู้ จั กลูกค้ า (Know Your Customer:
KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Customer Due Diligence: CDD)
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ในการจองซื ้อหุ้นกู้โดยผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะตรวจสอบว่าผู้ลงทุน
รายใหญ่มีประวัติการทา Suitability Test แล้ วหรื อไม่ หากผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดไม่มีประวัติ
การทา Suitability Test ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้รายที่เกี่ยวข้ องจะจัดให้ ผ้ ลู งทุนดังกล่าว
ทา Suitability Test เพื่อประเมินความเสีย่ งของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนและลงนามรับทราบ
ผลการประเมินโดยผู้ลงทุน โดยผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื ้อ
ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนไม่ยินยอมทา Suitability Test หรื อในกรณีที่ห้ นุ กู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่า
ระดับความเสีย่ งที่ผ้ ลู งทุนรับได้ ตาม Suitability Test
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนรายใหญ่รายดังกล่าวได้ ทา Suitability Test แล้ วปรากฏว่าผลจากการ
ประเมินที่ได้ รับคือหุ้นกู้มีระดับความเสีย่ งสูงกว่าระดับความเสีย่ งที่ผ้ ลู งทุนรายนันรั
้ บได้ จากการ
ประเมินแต่ผ้ ลู งทุนรายดังกล่าวยังคงประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้อยู่ ผู้ลงทุนรายดังกล่าวจะต้ อง
ลงลายมือชื่อในใบจองซื ้อหุ้นกู้เพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื ้อว่าตนยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้
ที่จ องซื ้อซึ่งสูง กว่า ระดับ ความเสี่ย งที่ผ้ ูลงทุนยอมรับ ได้ ต ามผลประเมิน Suitability Test
หากผู้ ล งทุน รายดัง กล่า วไม่ย ิน ยอมลงนามรับ ความเสี ่ย งตามที ่ร ะบุไ ว้ ข้ า งต้ น ผู้จ ดั การ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื ้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
หน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ในวันที่ วันที่ 17 - 18
ตุลาคม พ.ศ. 2561 ภายในเวลาทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขา
ดังกล่าว
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รายละเอียดวิธีการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนแต่ละประเภท มีดงั ต่อไปนี ้
(1)

สาหรับผู้ลงทุนสถาบัน
กรณีจองซื ้อผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กู้ (ยกเว้นบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน))
กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเงินสด หรื อเงินโอน หรื อโดยการโอนเงิน
ผ่านระบบ BAHTNET ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ด
ท าการของผู้จัด การการจัด จ าหน่ า ยหุ้น กู้ หรื อ หน่ ว ยงานขายหรื อ สาขาของผู้จัด การการ
จัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ องที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ที่
เกี่ยวข้ องที่มีบริ การรับจองซื ้อ ในวันที่ 17 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยในกรณีที่ชาระเป็ นเงิน
โอนหรื อโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET ผู้จองซื ้อจะต้ องโอนเข้ าบัญชีภายในเวลา 10.00 น.
ของวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 หรื อภายในเวลาอื่นใดตามที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ที่
เกี่ยวข้ องจะเห็นสมควร ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อต้ องโอนเงินค่าจองซื ้อเข้ าบัญชีตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 1 : ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ของบมจ. บี.กริ ม เพาเวอร์ ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 1"
สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 2 : ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ของบมจ. บี.กริ ม เพาเวอร์ ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 2"
สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 3 : ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ของบมจ. บี.กริ ม เพาเวอร์ ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 3"
สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 4 : ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ของบมจ. บี.กริ ม เพาเวอร์ ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 4"
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 ดทาการของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ องที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ที่
เกี่ยวข้ องที่มีบริ การรับจองซื ้อ ในวันที่ 17 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยเช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อ
แคชเชียร์ เช็คดังกล่าวต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และสามารถเรี ยกเก็บเงิน
ได้ จากสานักหักบัญชีในกรุ งเทพมหานครเท่านัน้ และขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเข้ าบัญชีตามที่ระบุไว้
ข้ างล่างนี ้
สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 1 : ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ของบมจ. บี.กริ ม เพาเวอร์ ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 1"
สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 2 : ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ของบมจ. บี.กริ ม เพาเวอร์ ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 2"
สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 3 : ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ของบมจ. บี.กริ ม เพาเวอร์ ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 3"
สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 4 : ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ของบมจ. บี.กริ ม เพาเวอร์ ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 4"
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กรณีจองซื ้อผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
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
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร
จากัด (มหาชน) ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของบริ ษัท
หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด
(มหาชน) ที่มีบริ การรับจองซื ้อในวันที่ 17 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยในกรณีที่ชาระเป็ น
เงินโอนหรื อโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET ผู้จองซื ้อจะต้ องโอนเข้ าบัญชีภายในเวลา
10.00 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 หรื อภายในเวลาอื่นใดตามที่บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร
จากัด (มหาชน) จะเห็นสมควร ทัง้ นี ้ ผู้จองซือ้ ต้ อ งโอนเงิ น ค่าจองซือ้ เข้ าบัญชี ต ามที่ระบุไว้
ข้ างล่างนี ้
(1)

ชื่ อบัญ ชี "บริ ษัทหลักทรั พย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เพื่อ ลูกค้ าจองซือ้ หลักทรั พย์ "
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 039-1-89088-9 ซึ่งเปิ ดไว้ กับธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) สาขา รัชดาภิเษก-ห้ วยขวาง หรื อ

(2)

ชื่ อบัญ ชี "บริ ษัทหลักทรั พย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เพื่อ ลูกค้ าจองซือ้ หลักทรั พย์ "
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 009-213-000-00058 ซึง่ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารเกียรตินาคิน
จากัด (มหาชน) สาขา เมืองไทย-ภัทร

สาหรับผู้จองซื ้อผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) ที่ประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อ
โดยการโอนเงิ น ผ่านระบบโอนเงิ นอัต โนมัติ (ATS) บริ ษั ทหลักทรั พย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
ขอสงวนสิทธิ์ ในการรั บ ชาระเงิ นค่าจองซือ้ หุ้น กู้ โดยการโอนเงิ นผ่านระบบโอนเงิ น อัตโนมัติ
(ATS) ได้ เฉพาะลูกค้ าของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) และ/หรื อ บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจ
การเงินเกียรตินาคินภัทร ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อบัญชี สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าอยู่กับ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยการชาระเงิน โดยวิธีดงั กล่าว รวมถึงวันและ
เวลาจองซื ้อให้ เป็ นไปตามที่ บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) กาหนด
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 ดทาการของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร
จากัด (มหาชน) ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ในวันที่ 17 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยเช็ค หรื อดร๊ าฟท์
หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และสามารถเรี ยกเก็บ
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

เงินได้ จากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ และขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเข้ าบัญชีตามที่ระบุไว้
ข้ างล่างนี ้
ชื่อบัญชี "บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้ าจองซื ้อหลักทรัพย์"
(2)

สาหรับผู้ลงทุนรายใหญ่
กรณีจองซื ้อผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กู้ (ยกเว้นบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน))
กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเงินสด หรื อเงินโอน หรื อโดยการโอนเงิน
ผ่านระบบ BAHTNET หรื อโดยการโอนเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) ผู้จองซื ้อสามารถ
ชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซือ้ ถึงเวลา
15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับ จองซื ้อ ในวันที่ 17 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ทังนี
้ ้
ผู้จองซื ้อต้ องโอนเงินค่าจองซื ้อเข้ าบัญชีตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 1 : ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ของบมจ. บี.กริ ม เพาเวอร์ ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 1"
สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 2 : ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ของบมจ. บี.กริ ม เพาเวอร์ ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 2"
สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 3 : ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ของบมจ. บี.กริ ม เพาเวอร์ ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 3"
สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 4 : ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ของบมจ. บี.กริ ม เพาเวอร์ ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 4"
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 อเวลาเปิ ดทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึงเวลา 12.00 น. หรื อเวลาปิ ดรับเช็คเคลียร์ ริ่งของ
แต่ละสานักงาน หน่วยงานขาย หรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ในวันที่ 17 ตุลาคม
พ.ศ. 2561 โดยเช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 ตุลาคม
พ.ศ. 2561 และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื ้อเท่านัน้
และขีดคร่อมสัง่ จ่ายเข้ าบัญชีตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 1 : ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ของบมจ. บี.กริ ม เพาเวอร์ ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 1"
สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 2 : ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ของบมจ. บี.กริ ม เพาเวอร์ ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 2"
สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 3 : ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ของบมจ. บี.กริ ม เพาเวอร์ ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 3"
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 4 : ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ของบมจ. บี.กริ ม เพาเวอร์ ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 4"
กรณีจองซื ้อผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเงินโอน หรื อโดยการโอนเงินผ่านระบบ
BAHTNET หรื อโดยการโอนเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่า
จองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มบี ริ การรับจองซื ้อถึงเวลา
15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรือหน่วยงานขายหรื อสาขาของ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) ที่มีบริการรับจองซื ้อ ในวันที่ 17 - 18 ตุลาคมพ.ศ. 2561
ทังนี
้ ้ผู้จองซื ้อต้ องโอนเงินค่าจองซื ้อ
เข้ าบัญชีตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
(1)

ชื่ อบัญ ชี "บริ ษัทหลักทรั พย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เพื่อ ลูกค้ าจองซือ้ หลักทรั พย์ "
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 039-1-89088-9 ซึ่งเปิ ดไว้ กับธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) สาขา รัชดาภิเษก-ห้ วยขวาง หรื อ

(2)

ชื่ อบัญ ชี "บริ ษัทหลักทรั พย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เพื่อ ลูกค้ าจองซือ้ หลักทรั พย์ "
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 009-213-000-00058 ซึง่ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารเกียรตินาคิน
จากัด (มหาชน) สาขา เมืองไทย-ภัทร

สาหรับผู้จองซื ้อผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) ที่ประสงค์จะชาระเงิน ค่าจองซื ้อ
โดยการโอนเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) ขอ
สงวนสิทธิ์ในการรับชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้โดยการโอนเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS)
ได้ เฉพาะลูกค้ าของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) และ/หรื อ บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจการเงิน
เกี ยรตินาคินภัทร ที่มีบญ
ั ชี ซือ้ ขายหลักทรั พย์ หรื อบัญชี สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้ าอยู่กับบริ ษัท
หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยการชาระเงินโดยวิธีดงั กล่าว รวมถึงวันและเวลา
จองซื ้อให้ เป็ นไปตามที่ บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) กาหนด
กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อ เป็ นเช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค
(หรื อที่ เรี ยกว่า "เช็คธนาคาร") ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ที่บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร
จากัด (มหาชน) หรื อหน่วยงานขายของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) ที่มีบริ การรับ
จองซื ้อ ตังแต่
้ เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึง
เวลา 12.00 น. หรื อเวลาปิ ดรับเช็คเคลียร์ ริ่งของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) หรื อ
หน่วยงานขายของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) ที่มีบริ การรับจองซือ้ ของวันที่ 17
ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยเช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 30

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ตุลาคม พ.ศ. 2561 และสามารถเรี ยกเก็บเงิ นได้ จากสานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร
เท่านัน้ และขีดคร่อมสัง่ จ่ายเข้ าบัญชีตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
ชื่อบัญชี "บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้ าจองซื ้อหลักทรัพย์"
(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 (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 ง ให้ ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ทราบ (ภายในเวลาทาการของผู้จัดการการ
จัดจาหน่ายหุ้นกู้) ว่ามีเหตุที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ต้องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้
ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ผ้ จู องซื ้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื ้อภายในวันทาการถัด ไปนับจากวันที่
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 ทึกเทป (กรณีจองซื ้อผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เท่านัน)
้
ผู้ประสงค์จะจองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านเจ้ าหน้ าที่ผ้ แู นะนาการลงทุน (Investment Consultant: IC)
ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
โดยยืนยันการจองซือ้ ผ่านโทรศัพท์ บนั ทึกเทป ทังนี
้ ้ ผู้ประสงค์จะจองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบัญชี ซื ้อขาย
หลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่น ๆ กับบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) และได้ ผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั
ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence: KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่
เหมาะสม (Suitability Test) กับบริ ษัทหลักทรั พย์ ภัทร จากัด (มหาชน)ก่อนการจองซือ้ แล้ ว โดย
ผู้ประสงค์จะจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี ้ชวน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนดังกล่าว รวมถึงข้ อกาหนดต่าง ๆ ที่
กาหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ประสงค์จะจองซื ้อไม่ต้องกรอกข้ อมูลและลงนามในใบจองซื ้อ และไม่ต้อง
แนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื ้อ และบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)จะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวน
ในเว็บไซต์ (Website) ของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) โดยจะต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
-

ผู้แนะนาการลงทุนของ บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)จะแจ้ งจานวนหุ้นกู้ที่รับจองซื ้อ
ให้ ผ้ ปู ระสงค์จะจองซื ้อทราบผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจานวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 31

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

จานวนเงิ นที่ ต้ อ งช าระ การฝากหุ้น กู้ วิ ธีก ารและวัน ที่ ต้ อ งช าระราคา และแจ้ ง ให้ ท ราบว่า
ผู้ประสงค์จะจองซื อ้ สามารถศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชีช้ วนผ่านเว็บไซต์
(Website) ของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) หรื อผ่าน www.sec.or.th
-

ผู้แนะนาการลงทุนจะตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น ชื่อ ที่อยู่
เลขประจาตัวประชาชน หรื อเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร (ถ้ ามี) วันเดือน
ปี เกิด ธนาคารที่ใช้ ชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ โดยการโอนเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS)
หรื อชื่อผู้แนะนาการลงทุน เป็ นต้ น

-

ผู้แนะนาการลงทุนจะแจ้ งผู้จองซื ้อเรื่ องการยินยอมผูกพันตามข้ อกาหนดสิทธิทกุ ประการ หาก
ผู้จองซื ้อได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้

-

ผู้ประสงค์จะจองซื ้อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และ
ยินยอมผูกพันตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขในหนังสือชี ช้ วนและสรุ ปข้ อมูลสาคัญของตราสาร
(Factsheet) ก่อนที่ผ้ ลู งทุนนันจะท
้ าการจองซื ้อ

-

เมื่อได้ รับคายืนยันพร้ อมรายละเอียดการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผู้แนะนาการลงทุน
จะบันทึกคาสัง่ การจองซื ้อ ชื่อผู้แนะนาการลงทุน และวันและเวลาบันทึกการจองซื ้อผ่านระบบที่
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) จัดเตรี ยมให้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลการจองผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป

-

ผู้จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้ องชาระค่าจองซื ้อโดยการโอนเงินผ่านระบบโอนเงิน
อัตโนมัติ (ATS) โดยจะต้ องชาระภายในเวลา 12.00 น. หรื อตามเวลาอื่นใดที่บริ ษัทหลักทรัพย์
ภัทร จากัด (มหาชน)กาหนด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)ไม่สามารถ
หักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) ได้ ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อตามวิธีการ
และเงื่อนไขที่ บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)กาหนด

ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์ บนั ทึกเทป ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. หรื อ เวลาเปิ ดทาการของ
สานักงานของบริ ษั ทหลักทรั พ ย์ ภัทร จากัด (มหาชน) ถึ งเวลา 17.00 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของ
สานักงานของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) ในวันที่ 17 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (ทังนี
้ ้วันและ
เวลาจองซื ้อให้ เป็ นไปตามที่บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) กาหนด)
3.7

การจัดสรรหุ้นกู้วิธีการจัดสรรหุ้นกู้
การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้ เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ดงั กล่าวทังจ
้ านวนให้ เฉพาะแก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน
และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านัน้ โดยในการจัดจาหน่ายหุ้นกู้รวมถึงการจัดสรรหุ้นกู้นนั ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่าย
หุ้นกู้จะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยมาตรฐานการ
ประกอบธุ ร กิ จ โครงสร้ างการบริ ห ารงาน ระบบงาน และการให้ บ ริ ก ารของผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ รวมทังแนวทาง
้
(guideline) การปฏิบตั ิในรายละเอียดของข้ อกาหนดตาม
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ประกาศดังกล่าวตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี ้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ท่ ีจะไม่ รับ
จองซือ้ หุ้นกู้จากผู้เยาว์
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะจาหน่ายหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยการแบ่งจานวน
หุ้นกู้ทงหมดให้
ั้
กบั หน่วยงานขายของตนที่มีบริ การรับจองซื ้อ เพื่อรองรับการจองซื ้อของผู้ประสงค์จะจองซื ้อ ทังนี
้ ้
ตามจานวนหุ้นกู้ที่เหมาะสมสาหรับแต่ละหน่วยงานขายและแต่ละสาขา โดยผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิ
ยกเว้ นการแบ่งจานวนหุ้นกู้ให้ แก่หน่วยงานหรื อสาขาบางแห่งได้ ตามที่เห็นสมควร ในการนี ้ หน่วยงานขายหรื อ
สาขาแต่ละแห่งของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ดงั กล่าวจะจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ลู งทุนที่เ ป็ นลูกค้ าของตนหรื อผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับตนก่อนผู้ลงทุนรายใหญ่รายอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของหน่วยงานขายหรื อสาขาแต่ละแห่ง
ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ และหากมีห้ นุ กู้เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว หน่วยงานขายหรื อสาขาแต่ละแห่ง
จึงจะพิจารณาจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่รายอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ ดุลยพินิจในการทาให้ การจองซื ้อหุ้นกู้ประสบความสาเร็ จในการขาย
สูงสุด โดยในกรณีที่หน่วยงานขายใดหรื อสาขาใดมีแนวโน้ มที่จะมีผ้ ูจองซือ้ เข้ ามาไม่ ครบตามจานวนที่รับมา
จาหน่าย ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาหุ้นกู้ในส่วนของหน่วยงานขายหรื อสาขาดังกล่าวตาม
จานวนที่เหมาะสมกลับมายังสานักงานใหญ่ เพื่อจัดแบ่งให้ กบั หน่วยงานขายหรื อสาขาอื่นเพื่อนาไปจาหน่ายให้ กบั
ผู้ประสงค์จะจองซื ้อต่อไป
3.8

วิธีการจัดสรรหุ้นกู้กรณีท่ มี ีผ้ จู องซือ้ เกินกว่ าจานวนหุ้นกู้ท่ เี สนอขาย
ในกรณีที่มีผ้ ูจองซือ้ เกิ นกว่าจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขายให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ตามที่
เห็นสมควร โดยผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้อาจทาการจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่บคุ คลใดจานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อ
จะปฏิเสธการจัดสรรให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ ทังนี
้ ้ ตามแต่วิธีการที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร

3.9

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 ้อผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)) หรื อเงินโอน
หรื อโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET หรื อโดยการโอนเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) (เฉพาะ
กรณีจองซื ้อผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์ภทั ร จากัด (มหาชน)) หรื อในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค
หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ แต่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหัก
บั ญ ชี เ ดี ย วกั น กั บ สถานที่ จ องซื อ้ นั น้ ๆ หรื อ ไม่ ส ามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ จากส านั ก หั ก บั ญ ชี ใ น
กรุงเทพมหานคร (แล้ วแต่กรณี)
ในกรณีที่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้เห็นว่ามีเหตุที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ต้องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้
หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ผู้จองซื ้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื ้อได้ ภายใน
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วันทาการถัดไปนับจากวันที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้แจ้ งระงับ หรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรื อไม่
สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื ้อดังกล่าว ทังนี
้ ้ หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้น ในวันจองซื ้อ
หุ้นกู้วนั สุดท้ าย ให้ ผ้ จู องซื ้อที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้ต้องดาเนินการยกเลิกการจองซื ้อภายใน
วันเดียวกันนัน้
(ข)

การรับจองซื ้อหุ้นกู้เกินกว่าจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ ในการรับจองซือ้ หุ้นกู้เกินกว่าจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อ
สารองไว้ สาหรับกรณีที่ไม่สามารถเรี ยกชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้จากผู้จองซื ้อในลาดับที่จะได้ รับการจัดสรร
หุ้นกู้ หรื อในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อที่อยู่ในลาดับที่จะได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามวิธีการจองซื ้อและการ
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 ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนิ นการ
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 ้
(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 ้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 ้อดังกล่าวจะมีสิทธิได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี โดยคานวณจากจานวน
เงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้นนั ้ นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 34

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ไม่รวม) วันที่ได้ มีการชาระเงินคืน ทังนี
้ ้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้ มีการดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้
ตามวิธีการข้ างต้ นแล้ ว หรื อในกรณีคืนเงินค่าจองซื ้อโดยการสัง่ จ่ายเช็ค หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อ
หุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับคืนเงิน
ค่าจองซื ้อแล้ 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 ้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อ
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 ้อหุ้นกู้ผา่ นบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้นกู้ตามที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ระบุ ไว้ ในใบจอง
ซื ้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ หรื อจัดทาเป็ นเช็คขีดคร่ 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
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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
ข้ อมูลในส่วนนีเ้ ป็ นเพียงแนวทางเกี่ ยวกับภาษี ตามกฎหมายไทยเท่านัน้ ไม่ใช่คาแนะนาเกี่ ย วกับ ภาษี ดัง นัน้
ผู้ที่ประสงค์จะลงทุนควรหารื อกับที่ปรึกษาของตนเกี่ยวกับภาระทางภาษีที่อาจจะเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้เพื่อเสีย
ภาษี เงินได้ ของตน รวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) ผลทางกฎหมายในเรื่ องภาษี ท้องถิ่นหรื อภาษี ต่างประเทศใด ๆ
ข้ อมูลในส่วนนี ้ทาขึ ้นบนพื ้นฐานกฎหมายภาษี ของประเทศไทยโดยทัว่ ไปที่ใช้ บงั คับอยู่ ณ วันที่มีการจัดทาเอกสาร
ฉบับนี ้ ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ในภายหลัง
ภาระภาษี ของผู้ที่ประสงค์จะลงทุนและอัตราภาษี ที่เกี่ยวข้ องขึ ้นอยูก่ บั องค์ประกอบหลายประการ เช่น ผู้ลงทุนเป็ น
ผู้กาลังดาเนินธุรกิจอยูใ่ นประเทศไทยหรื อไม่ ผู้ลงทุนเป็ นผู้มีถิ่นที่อยูอ่ ยู่ในประเทศที่ได้ ลงนามในอนุสญ
ั ญาว่าด้ วย
ภาษี ซ้อนกับประเทศไทยหรื อไม่
ข้ อมูลในส่วนนี ้มิได้ มีวตั ถุประสงค์ให้ มีรายละเอียดครอบคลุมถึงทุก ๆ ประเด็นในทางภาษี ที่อาจเกี่ยวข้ องกับการ
ลงทุนในหุ้นกู้แต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
(1)

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)
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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 บุคคลธรรมดานัน้ ผู้มีเงินได้ สามารถนาภาษี หกั ณ ที่
จ่ายข้ างต้ นมาเป็ นเครดิตในการคานวณภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาได้
2.

กรณีผถู้ ือหุน้ กู้เป็ นบริ ษัทหรื อห้างหุน้ ส่วนนิ ติบคุ คล
ในกรณี ที่ ผ้ ูถือหุ้นกู้เป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบี ยนจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายไทยหรื อเป็ นบริ ษัทห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมาย
ของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการหรื อถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทย ผู้ถือหุ้นกู้
จะมีภาระภาษี ดงั ต่อไปนี ้
(1)

ดอกเบี ้ย
ดอกเบี ้ยที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ประเภทบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร
บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้ รับจะต้ องถูก
หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 1 (หนึ่ง) และต้ องนาดอกเบีย้ ไปรวม
คานวณเป็ นรายได้ เพื่อเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล โดยสามารถนาภาษี หกั ณ
ที่จ่ายข้ างต้ นมาเป็ นเครดิตในการคานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ดอกเบีย้ ที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ประเภทมูลนิธิหรื อสมาคมที่ไม่ใช่องค์ การหรื อสถาน
สาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ได้ รับจะต้ องถูก
หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 10 (สิบ)

(2)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
แต่ผ้ ลู งทุนจะต้ องนาผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็ น
เงินได้ เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้ อื่นของผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อคานวณภาษี
เงินได้ นิติบคุ คล

(ข)

กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เป็ นผู้ไม่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
1.

กรณีผถู้ ือหุน้ กู้เป็ นบุคคลธรรมดา
ผู้ถือหุ้นกู้จะถูกถื อเป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยถ้ าผู้ถือหุ้นกู้ได้ อยู่ในประเทศไทย
ชัว่ ระยะเวลาหนึง่ หรื อหลายระยะเวลา รวมทังหมดถึ
้
ง 180 (หนึ่งร้ อยแปดสิบ) วันขึ ้น
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บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

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)

2.

กรณีผถู้ ือหุน้ กู้เป็ นบริ ษัทหรื อห้างหุน้ ส่วนนิ ติบคุ คล
กรณี ที่ ผ้ ูถื อหุ้นกู้เป็ นบริ ษั ทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิ ติ บุคคลซึ่งจดทะเบี ยนจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายของต่างประเทศ และมิได้ ประกอบกิจการหรื อมิได้ ถือว่าประกอบกิจการ หรื อมิได้
มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้ รับดอกเบี ้ยหรื อผลประโยชน์จากการโอน
หุ้นกู้ซงึ่ จ่ายจากหรื อในประเทศไทย ผู้ถือหุ้นกู้จะมีภาระภาษี อากรดังนี ้
(1)

ดอกเบี ้ย
เว้ น แต่ ข้ อ ก าหนด และ เงื่ อ นไขในอนุสัญ ญาภาษี ซ้ อ นที่ ท าขึน้ ระหว่า ง
ประเทศไทย กับ ประเทศที่ผ้ ูถือหุ้นกู้มีถิ่นที่อยู่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
ดอกเบี ้ย ที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจะต้ องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

(2)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
เว้ นแต่ข้อกาหนดและเงื่อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทาขึ ้นระหว่างประเทศ
ไทยกับ ประเทศที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้มีถิ่นที่อยู่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ผลประโยชน์
จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็ 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
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ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

จากหุ้นกู้และกาไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการซื อ้ ขายหุ้นกู้ 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
"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี
"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี
"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี
และ
"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี

พ.ศ. 2563"
พ.ศ. 2564"
พ.ศ. 2566"
พ.ศ. 2571"

ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ฉบับนี ้ ("ข้ อกาหนดสิทธิ") กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ทัว่ ไปทังหมดที
้
่ใช้ บงั คับกับ (1) "หุ้นกู้ของบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. 2563" ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") (2) "หุ้นกู้ของบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2564" ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") (3) "หุ้นกู้ของบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกาหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2566" ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") และ (4) "หุ้นกู้ของบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกาหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" ("หุ้ นกู้ชุดที่ 4") (รวมเรี ยกหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 และหุ้นกู้ชุดที่ 4 ว่า "หุ้นกู้")
ซึง่ ออกโดยบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ของผู้ออกหุ้นกู้
เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 และมีธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ผู้ถือหุ้นกู้จะได้ รับสิทธิตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องผูกพันตามข้ อกาหนดสิทธิ
ทุกประการ และให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ ได้ รับทราบและเข้ าใจข้ อกาหนดต่าง ๆ ในข้ อกาหนดสิทธิ เป็ นอย่างดีแล้ ว รวมทังได้
้ ให้
ความเห็นชอบกับการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้ อกาหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะ
จัดให้ มีการเก็บรักษาสาเนาข้ อกาหนดสิทธิ สาเนาสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสาเนาสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้
ไว้ ณ สานักงานใหญ่ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสานักงานใหญ่ ของนายทะเบี ยนหุ้นกู้ เพื่ อให้ ผ้ ูถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสาเนา
ข้ อกาหนดสิทธิ และสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ ในวันและเวลาทาการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ แต่ทงั ้ นี ้
จะต้ องไม่เป็ นการขัดขวางต่อการดาเนินงานของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี)
1.

คาจากัดความ
คาและข้ อความต่าง ๆ ที่ใช้ อยูใ่ นข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้ให้ มีความหมาย ดังต่อไปนี ้
"ข้ อกาหนดสิทธิ"
(Terms and Conditions)

หมายถึง ข้ อ กาหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และ
ผู้ถือหุ้นกู้สาหรับหุ้นกู้ฉบับนี ้ (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

"งวดดอกเบีย้ "
(Interest Period)

หมายถึง
(ก)

ส าหรั บ งวดดอกเบี ย้ งวดแรก ระยะเวลาที่ เ ริ่ ม ตัง้ แต่
(โดยรวมถึ ง ) วัน ออกหุ้น กู้ จนถึ ง (แต่ ไ ม่ นับ รวม) วัน
กาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี ้ยงวดแรก และ

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 1

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

สาหรั บ งวดดอกเบี ย้ งวดถัด ไป ระยะเวลาที่ เ ริ่ ม ตัง้ แต่
(โดยรวมถึ ง ) วัน ก าหนดช าระดอกเบี ย้ หุ้ นกู้ ของงวด
ดอกเบี ย้ ก่ อ นหน้ า นี ้ จนถึ ง (แต่ไม่นับ รวม) วัน ก าหนด
ช าระดอกเบี ย้ หุ้ นกู้ ของงวดดอกเบี ย้ งวดถั ด ไปหรื อ
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี)

"นายทะเบียนหุ้นกู้"
(Registrar)

หมายถึ ง ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จ ากัด (มหาชน) หรื อผู้ที่ ได้ รั บ
แต่งตังโดยชอบให้
้
ทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน

"ใบหุ้นกู้"
(Debenture Certificate(s))

หมายถึ ง ใบหุ้น กู้ ที่ อ อกตามข้ อ 3.1 ตามแบบที่ ก าหนดไว้ ใ น
เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ ายข้ อกาหนดสิทธิ

"ผู้ถอื หุ้นกู้"
(Debentureholder(s))

หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ตามข้ อ 3.3

"ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้"
(Debentureholders' Representative)

หมายถึ ง ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จ ากัด (มหาชน) หรื อผู้ที่ ได้ รั บ
แต่งตังโดยชอบให้
้
ทาหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน

"ผู้ออกหุ้นกู้"
(Issuer)

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

"วันกาหนดชาระดอกเบีย้ หุ้นกู้"
(Interest Payment Date)

หมายถึง วันที่ 19 เมษายน และวันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปี ตลอด
อายุของหุ้นกู้

"วันครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้"
(Maturity Date)

หมายถึง
(ก) สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 1 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563
(ข) สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 2 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
(ค) สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 3 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 และ
(ง) สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 4 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2571

"วันทาการ"
(Business Day)

หมายถึ ง วั น ที่ ธ นาคารพาณิ ช ย์ เ ปิ ดท าการโดยทั่ ว ไปใน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึง่ มิใช่วนั เสาร์ หรื อวันอาทิตย์ หรื อ
วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้ เป็ นวันหยุดทาการของ
ธนาคารพาณิชย์

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 2

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
"วันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้"
(Subscription Closing Date)

หมายถึง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

"วันออกหุ้นกู้"
(Issue Date)

หมายถึง วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

"ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ "
(TSD)

หมายถึง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ
บุคคลอื่นที่ดาเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทยได้ ต าม
กฎหมายซึง่ เข้ ารับทาหน้ าที่แทน

"สมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้นกู้"
(Register)

หมายถึง สมุดทะเบี ยนหรื อ แหล่ง ข้ อมูลทางทะเบีย นซึ่ง บัน ทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สาหรับหุ้นกู้แต่ละชุด เช่น
ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจานา การอายัด การออก
ใบหุ้นกู้ใหม่และรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่เกี่ยวข้ อง

"สัญญาแต่ งตัง้ นายทะเบียนหุ้นกู้"
(Registrar Appointment Agreement)

หมายถึง สัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม
พ.ศ. 2561 (หรื อวันที่ใกล้ เคียงกับวันดังกล่าว) ซึ่งทาขึ ้นระหว่าง
ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ หรื อสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้
รายใหม่เพื่อทาหน้ าที่แทนนายทะเบียนหุ้นกู้รายเดิม (ถ้ ามี)

"สัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้"
(Debentureholder Representative
Appointment Agreement)

หมายถึง สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม
พ.ศ. 2561 (หรื อวันที่ใกล้ เคียงกับวันดังกล่าว) ซึ่งทาขึ ้นระหว่าง
ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
รายใหม่เพื่อทาหน้ าที่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม (ถ้ ามี)

"สานักงาน ก.ล.ต."
(Office of the SEC)

หมายถึ ง ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์

"สิทธิในหุ้นกู้"
(Debenture Rights)

หมายถึง สิทธิทงปวงในหุ
ั้
้ นกู้อนั รวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) สิทธิ
ในการได้ รับชาระเงิ นต้ นและดอกเบีย้ หุ้นกู้ สิทธิ ในการเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

"หนีเ้ งิน"

หมายถึง หนี ้ใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็ นหนี ้ชัน้ ต้ นหรื อหนี ้อุปกรณ์ ที่เกิ ด

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 3

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
(Financial Indebtedness)

จากการเข้ าคา้ ประกัน) ซึ่งเป็ นหนีเ้ กี่ ยวกับ การกู้ยืมเงิ น (ไม่ว่า
ที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั หรื ออนาคต ทังที
้ ่เป็ นหนี ้ที่เกิดขึ ้นจริ งแล้ วหรื อ
เป็ นหนี ้ที่ยงั ไม่แน่นอนซึ่งอาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต (Contingent))
รวมถึ ง แต่ไม่จ ากัด เฉพาะ หนี ท้ ี่ เ กิ ด จากการออกตั๋ว เงิ น หุ้น กู้
พันธบัตร บัตรเงินฝาก หรื อหลักทรัพย์ประเภทอื่ น ๆ หนี ้ภายใต้
สัญญากู้ยืมเงิน หรื อสัญญาให้ สินเชื่อ หรื อภายใต้ ธุรกรรมอื่น ๆ
ที่มี ผลในเชิ ง พาณิ ช ย์ เ ช่ น เดี ย วกับ การกู้ยื ม เงิ น ยกเว้ น หนี ข้ อง
ผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้ ห้ นุ กู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธินี ้

"หุ้นกู้"
(Debentures)

หมายถึง หมายถึง หุ้นกู้ชดุ ที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 และ/หรื อ
หุ้นกู้ชุดที่ 4 ตามรายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ระบุไว้ ในข้ อ 2
ของข้ อกาหนดสิทธินี ้ทังนี
้ ้ เพื่อป้องกันข้ อสงสัยในการตีความ หาก
ข้ อกาหนดสิทธิ มิได้ อ้างอิงถึงหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งเป็ นการเฉพาะ
คาว่า "หุ้นกู้" ให้ หมายถึงหุ้นกู้ชดุ ที่ 1 หุ้นกู้ชดุ ที่ 2 หุ้นกู้ชดุ ที่ 3 และ
หุ้นกู้ชดุ ที่ 4 ที่ยงั ไม่ได้ รับการไถ่ถอน

"หุ้นกู้ชุดที่ 1"
(Series 1 Debentures)

หุ้นกู้ ชนิ ดระบุชื่ อผู้ถื อ ประเภทไม่ ด้ อยสิ ทธิ ไม่ มี ประกัน และมี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยใช้ ชื่อหุ้นกู้ว่า "หุ้นกู้ของบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์
จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี
พ.ศ. 2563"

"หุ้นกู้ชุดที่ 2"
(Series 2 Debentures)

หุ้นกู้ ชนิ ดระบุชื่ อผู้ถื อ ประเภทไม่ ด้ อยสิ ทธิ ไม่ มี ประกัน และมี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยใช้ ชื่อหุ้นกู้ว่า "หุ้นกู้ของบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์
จ ากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2561 ชุ ดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ ถอนปี
พ.ศ. 2564"

"หุ้นกู้ชุดที่ 3"
(Series 3 Debentures)

หุ้นกู้ ชนิ ดระบุชื่ อผู้ถื อ ประเภทไม่ ด้ อยสิ ทธิ ไม่ มี ประกัน และมี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยใช้ ชื่อหุ้นกู้ว่า "หุ้นกู้ของบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์
จ ากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2561 ชุ ดที่ 3 ครบก าหนดไถ่ ถอนปี
พ.ศ. 2566"

"หุ้นกู้ชุดที่ 4"
(Series 4 Debentures)

หุ้นกู้ ชนิ ดระบุชื่ อผู้ถื อ ประเภทไม่ ด้ อยสิ ทธิ ไม่ มี ประกัน และมี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยใช้ ชื่อหุ้นกู้ว่า "หุ้นกู้ของบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์
จ ากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2561 ชุ ดที่ 4 ครบก าหนดไถ่ ถอนปี
พ.ศ. 2571"

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 4

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
"เหตุผิดนัด"
(Event of Default)

หมายถึง กรณีใด ๆ ที่กาหนดไว้ ให้ เป็ นเหตุผิดนัดตามข้ อ 10.1

"อัตราดอกเบีย้ "
(Interest Rate)

หมายถึง อัตราดอกเบี ้ยตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 2.1

"อัตราดอกเบีย้ ผิดนัด"
(Default Interest Rate)

หมายถึง อัตราดอกเบี ้ยบวกด้ วยร้ อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทังนี
้ ้ หาก
ดอกเบี ย้ ผิ ด นัด ดัง กล่า วมี อัต ราสูง กว่ า อัต ราดอกเบี ย้ สูง สุด ที่
กฎหมายอนุญาตให้ เรี ยกเก็บในขณะใด ๆ ให้ อตั ราดอกเบีย้ ผิดนัด
เท่ากับอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ เรี ยกเก็บได้

2.

ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่ าที่ตราไว้ อัตราดอกเบีย้ และอายุของหุ้นกู้

2.1

หุ้นกู้เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้แต่ละชุดมีอายุและ
มีอตั ราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ดงั ต่อไปนี ้

2.2

(ก)

หุ้นกู้ชดุ ที่ 1 มีอายุ 2 (สอง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 2.81 (สองจุดแปดหนึง่ ) ต่อปี

(ข)

หุ้นกู้ชดุ ที่ 2 มีอายุ 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.12 (สามจุดหนึง่ สอง) ต่อปี

(ค)

หุ้นกู้ชดุ ที่ 3 มีอายุ 5 (ห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.49 (สามจุดสีเ่ ก้ า) ต่อปี และ

(ง)

หุ้นกู้ชดุ ที่ 4 มีอายุ 10 (สิบ) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.36 (สีจ่ ดุ สามหก) ต่อปี

ณ วันออกหุ้นกู้ มีห้ นุ กู้จานวนรวมทังสิ
้ ้น 9,700,000 (เก้ าล้ านเจ็ดแสน) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน)
บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 9,700,000,000 (เก้ าพันเจ็ดร้ อยล้ าน) บาท โดยแบ่งออกเป็ น
(ก)

หุ้นกู้ชดุ ที่ 1 มีจานวนทังหมด
้
500,000 (ห้ าแสน) หน่วย คิดเป็ นมูลค่ารวม 500,000,000 (ห้ าร้ อยล้ าน) บาท

(ข)

หุ้นกู้ชดุ ที่ 2 มีจานวนทังหมด
้
2,700,000 (สองล้ านเจ็ดแสน) หน่วย คิดเป็ นมูลค่ารวม 2,700,000,000
(สองพันเจ็ดร้ อยล้ าน) บาท

(ค)

หุ้นกู้ชดุ ที่ 3 มีจานวนทังหมด
้
1,500,000 (หนึง่ ล้ านห้ าแสน) หน่วย คิดเป็ นมูลค่ารวม 1,500,000,000
(หนึง่ พันห้ าร้ อยล้ าน) บาท และ

(ง)

หุ้นกู้ชดุ ที่ 4 มีจานวนทังหมด
้
5,000,000 (ห้ าล้ าน) หน่วย คิดเป็ นมูลค่ารวม 5,000,000,000 (ห้ าพันล้ าน) บาท

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 5

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
3.

ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

3.1

นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้ าที่ตามสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้ ที่จะต้ องออกและส่งมอบใบหุ้นกู้ตามแบบที่กาหนด
ไว้ ในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ ายข้ อกาหนดสิทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทุกรายที่มิได้ แจ้ งความประสงค์ให้ ฝากหุ้นกู้ไว้ กับ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ ภายใน 15 (สิบห้ า) วันทาการ นับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามชื่อ
และที่อยูข่ องผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบจองซื ้อหุ้นกู้ หรื อดาเนินการนาหุ้นกู้ที่ได้ รับการจัดสรรฝากไว้ กบั "บริ ษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก" ภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ นับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ สาหรับ
ผู้ถือหุ้นกู้ที่แจ้ งความประสงค์ให้ ดาเนินการดังกล่าวไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้ องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นนั ้

3.2

นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้ าที่ตามสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้ที่จะต้ องจัดทาและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
ไว้ จนกว่าหุ้นกู้ทงหมดจะได้
ั้
รับการไถ่ถอน และต้ องจัดให้ มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อย่างช้ าภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ
นับแต่วนั ออกหุ้นกู้

3.3

ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

3.4

(ก)

ผู้ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้กรณีทวั่ ไป สิทธิ ในหุ้นกู้จะตกได้ แก่บุคคลหรื อนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็ นเจ้ าของหุ้นกู้
จานวนดังกล่าวที่ได้ ลงทะเบียนไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ ้นเวลาทาการในวันทาการก่อนวันที่จะมี
การใช้ สทิ ธิตามหุ้นกู้ หรื อในวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรื อวันอื่นใดตามที่กาหนด
ไว้ เป็ นกรณีเฉพาะตามข้ อกาหนดสิทธิ (แล้ วแต่กรณี) เว้ นแต่จะได้ มีการโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถใช้ ยนั กับ
ผู้ออกหุ้น กู้ได้ ตามข้ อ 4.1(ก) เกิ ด ขึน้ แล้ วในวัน ต่าง ๆ ที่เ กี่ ยวข้ องข้ างต้ น ซึ่งสิทธิ ใ นหุ้น กู้จะตกได้ แ ก่
ผู้รับโอนหุ้นกู้

(ข)

ผู้ท รงสิท ธิ ใ นหุ้น กู้ก รณี ที่ ห้ ุน กู้ฝากไว้ กับ ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ใ นหุ้น กู้จ ะตกได้ แ ก่ บุค คลหรื อ
นิติบคุ คลที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้
จานวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยูใ่ นวันทาการ
ก่อนวันที่จะมีการใช้ สทิ ธิตามหุ้นกู้ หรื อในวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรื อวันอื่นใด
ตามที่กาหนดไว้ เป็ นกรณีเฉพาะตามข้ อกาหนดสิทธิ (แล้ วแต่กรณี) เว้ นแต่จะมีการคัดค้ านโดยชอบด้ วย
กฎหมาย

เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้ งต่อผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ นายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้ าที่ตามสัญญา
แต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้ ที่จะต้ องออกใบหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ูทรงสิทธิ ในหุ้นกู้ที่ฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ
ลงทะเบียนให้ ผ้ ทู รงสิทธิ ในหุ้นกู้รายดังกล่าวเป็ นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจานวนที่ได้ รับแจ้ งจาก
ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ทัง้ นี ้ เมื่อได้ มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ ไข
จานวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจานวนหุ้นกู้
ที่ได้ แยกไปลงทะเบียนไว้ ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วนจานวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรื อใบรับ

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 6

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
เพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้ แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นนั ้ หากนายทะเบียนไม่ได้ ทาการแก้ ไข (ไม่ว่าด้ วยเหตุใด
ก็ตาม) ให้ ถือว่ามีจานวนลดลงตามจานวนของหุ้นกู้ที่ได้ แยกไปออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนไว้ ในชื่อของผู้ทรงสิทธิ
ในหุ้นกู้ดงั กล่าว
4.

การโอนหุ้นกู้

4.1

การโอนหุ้นกู้ที่มิได้ ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
(ก)

แบบการโอนหุ้ นกู้ ระหว่ า งผู้ โอนและผู้ รั บ โอน การโอนหุ้ นกู้ จะสมบู ร ณ์ เ มื่ อ ผู้ โอนหุ้ นกู้ ซึ่ ง เป็ นผู้ ที่
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ระบุชื่อเป็ นเจ้ าของหุ้นกู้จานวนที่จะทาการโอน หรื อผู้รับโอนคนสุดท้ าย โดยมีการ
ลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนในด้ านหลังของใบหุ้นกู้ต่อเนื่องครบถ้ วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว
(แล้ วแต่กรณี) ได้ สง่ มอบใบหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ รู ับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนในด้ านหลังของ
ใบหุ้นกู้ให้ ไว้ ด้วย
ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะใช้ ยนั กับผู้ออกหุ้นกู้ได้ ก็ต่อเมื่อผู้รับ
โอนหุ้นกู้อยูร่ ะหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับคาขอ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้ อมทังใบหุ
้ ้ นกู้ที่ผ้ ูรับ โอนหุ้นกู้ได้ ลงลายมือชื่ อเป็ นผู้รับโอนในด้ านหลังของ
ใบหุ้นกู้นนครบถ้
ั้
วนแล้ ว
ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้ ยนั กับบุคคลภายนอกได้ ก็
ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรี ยบร้ อยแล้ ว

(ข)

4.2

การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้ องกระทา ณ สานักงานของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทาการ
ของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้ องทาตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้กาหนด โดยผู้ขอลงทะเบียน
จะต้ องส่งมอบคาขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้และใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อแสดงการโอนในด้ านหลังของใบ
หุ้นกู้ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 4.1(ก) พร้ อมทังหลั
้ กฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้ องและความ
สมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ กาหนดให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึ่ง
นายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ
หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับคาขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้ อมทังใบหุ
้ ้ นกู้และหลักฐานอื่น ๆ ที่
จะต้ อ งส่ง มอบครบถ้ ว นเรี ย บร้ อยแล้ ว ทัง้ นี ้ เว้ น แต่ก รณี ก ารโอนหุ้น กู้ดัง กล่า วจะเป็ นการฝ่ าฝื นต่ อ
ข้ อกาหนดสิทธิ บทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย หรื อคาสัง่ ศาล ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้มีสิทธิ ปฏิเสธการ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ดงั กล่าวได้

สาหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นนให้
ั ้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทังศู
้ นย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 7

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
4.3

ข้ อจากัดในการโอนหุ้นกู้
เนื่องจากหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ เป็ นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขาย
ตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 และผู้ออกหุ้นกู้ได้ จดข้ อจากัดการโอนไว้ กบั สานักงาน ก.ล.ต.
ให้ จากัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุม่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั ้น ดังนั ้น ผู้ออกหุ้นกู้
และ/หรื อ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่วา่ ในทอดใด ๆ ให้ แก่บคุ คลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ลู งทุนสถาบัน
หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ดงั กล่าว เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก

4.4

นายทะเบียนหุ้นกู้จะปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นระยะเวลา 14 (สิบสี)่ วันล่วงหน้ าก่อนวันกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรื อวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
และ/หรื อ ตามที่ผ้ ูออกหุ้นกู้จะได้ แจ้ งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อการกาหนดสิทธิ ของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้ รับหรื อ
ใช้ สิทธิ ประโยชน์ต่างๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่ มตังแต่
้ เวลา 12.00 น. ของ
วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วนั แรก ถ้ าวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทาการ ให้ เลื่อนไป
เป็ นวันทาการถัดไป ซึง่ ในกรณีดงั กล่าว ช่วงระยะเวลาปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้ นจะมีระยะเวลาน้ อยกว่า 14
(สิบสี)่ วัน โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ในช่วงระยะเวลาปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
ดังกล่าว
ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงระยะเวลาปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้
เป็ นไปตามการเปลีย่ นแปลงของกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อหน่วยงานอื่น
ใดที่เกี่ยวข้ อง โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้ อง
แจ้ งการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงระยะเวลาการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบทันทีภายในวันทาการถัดไป)
ทังนี
้ ้ การแก้ ไขดังกล่าวจะต้ องไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ในส่วน
ที่มีนยั สาคัญ

5.

สถานะของหุ้นกู้
หุ้นกู้เป็ นหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้ รับชาระหนี ้
ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้ รับชาระหนี ้ของเจ้ าหนี ้สามัญที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิทงในปั
ั ้ จจุบนั และในอนาคต
ของผู้ออกหุ้นกู้ เว้ นแต่บรรดาหนี ้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ ได้ รับชาระหนี ้ก่อน

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 8

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
6.

หน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้
ตลอดระยะเวลาที่ยงั คงมีหนี ้คงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะดาเนินการดังต่อไปนี ้

6.1

การประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ ความพยายามอย่างดีในการประกอบธุรกิจให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เฉพาะการดารงรักษาไว้ ซงึ่ ใบอนุญาตใด ๆ ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับจากหน่วยงานกากับดูแลที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ต้องมีไว้ หรื อใช้
ในการประกอบธุรกิจหลักของผู้ออกหุ้นกู้) และจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และคาสัง่ ต่าง ๆ ที่ออกภายใต้ กฎหมายดังกล่าว และ
จะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธินี ้โดยเคร่งครัด

6.2

เงื่อนไขทางการเงิน
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องดารงอัตราส่วน "หนีส้ ินสุทธิ" (Net Debt) ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Shareholders' Equity) ใน
อัตราส่วน ไม่เกิน 3:1 (สามต่อหนึง่ เท่า) ณ "วันคานวณ" (Calculation Date) ใด ๆ
เพื่อวัตถุประสงค์ของการคานวณอัตราส่วนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 นี ้ ให้ คาจากัดความตามที่ระบุไว้ ในข้ อนีม้ ี
ความหมายดังต่อไปนี ้
"งบการเงิน"
(Financial Statements)

หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีผ้ สู อบบัญชีรับ
อนุญาตตรวจสอบแล้ ว (Audited Consolidated Financial Statements)
สาหรับ "ช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้ อง" (Relevant Period)

"ช่ วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้ อง"
(Relevant Period)

หมายถึ ง ช่ วงระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดื อนที่ สิ น้ สุด ณ "วันค านวณ"
(Calculation Date)

"วันคานวณ"
(Calculation Date)

หมายถึง วันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี

"ส่ วนของผู้ถอื หุ้น"
(Shareholders' Equity)

หมายถึง จานวนรวมของทุนเรื อนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและกาไรสะสม
รวมถึงเงินและทุนสารอง รวมถึงสารองหุ้นทัง้ หมด (ตามที่ปรากฏอยู่ใน
งบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ในหัวข้ อ "ส่วนของเจ้ าของ" แต่ไม่รวมถึง
กาไรหรื อการขาดทุนที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ า งประเทศ และจากการเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ของอนุ พัน ธ์
(Derivatives) หรื ออนุพนั ธ์ แฝง (Embeded Derivatives) (ถ้ ามี) ที่ยงั
มิได้ เกิดขึ ้นจริ งแต่มีการรับรู้ทางบัญชีแล้ ว ปรากฏตามงบการเงินรวมของ
ผู้ออกหุ้นกู้

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 9

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
"หนีส้ นิ สุทธิ"
(Net Debt)

6.3

หมายถึง หนี ้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่าย (Interest Bearing Debt)
หักด้ วยเงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราว ตาม
ตัวเลขที่ปรากฏใน "งบการเงิน" (Financial Statements)

การแจ้ งและการจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ ง จัดเตรี ยม และจัดส่งข้ อมูล เอกสาร และหลักฐานดังต่อไปนี ้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอดู เอกสารดังกล่าวได้ ณ สานักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันและเวลาทาการของ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ภายในเวลาที่ กาหนดไว้ ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ หรื อเหตุการณ์ที่อาจเป็ นเหตุผิดนัด (หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็ นเหตุผิดนัด
หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ส ามารถแก้ ไขเหตุการณ์ที่ เกิดขึ ้นได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ อง
แจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยไม่ชกั ช้ านับแต่วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว รวมทังแจ้
้ ง
ถึงการกระทาใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ดาเนินการหรื อเสนอที่จะดาเนินการเพื่อแก้ ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวด้ วย

(ข)

หากผู้ออกหุ้นกู้ถกู ฟ้ องเป็ นจาเลยในศาล หรื อถูกกล่าวหาว่าจะต้ องเป็ นฝ่ ายรับผิดตามสัญญาใด ๆ ใน
กรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้ องวินิจฉัย (นอกเหนือจาก (1) ข้ อพิพาทในศาลหรื อกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนหรื อ ณ วันออกหุ้นกู้ หรื อ (2) ข้ อพิพาทในศาลหรื อกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่ เกิ ดขึน้ ภายหลัง จากวันออกหุ้น กู้แ ละผู้อ อกหุ้นกู้ ได้ เปิ ดเผยข้ อ มูลเกี่ ยวกับ
ข้ อพิพาทหรื อกระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ใน
งบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้แล้ ว) เป็ นจานวนเงินมากกว่า 750,000,000 (เจ็ดร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท (หรื อเงิน
สกุลอื่นที่มีจานวนเทียบเท่า ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่
วันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว รวมทังแจ้
้ งถึ งการกระทาใด ๆ ที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ได้ ดาเนินการ
หรื อเสนอที่จะดาเนินการเพื่อแก้ ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวด้ วย

(ค)

เมื่ อ ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้ นกู้ร้ องขอไม่ว่ า เมื่ อ ใด ผู้อ อกหุ้น กู้จ ะต้ องส่ง มอบเอกสารซึ่ง ลงนามโดยกรรมการ
ผู้มีอานาจของผู้ออกหุ้นกู้ (หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบอานาจจากกรรมการผู้มีอานาจของผู้ออกหุ้นกู้) ให้ แก่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า จากข้ อมูลที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ รับทราบในขณะนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด หรื อ
เหตุการณ์ ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัด (หมายถึง เหตุการณ์ ที่ จะกลายเป็ นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้
ไม่สามารถแก้ ไขเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ) เกิดขึ ้น และไม่มีข้อพิพาทในศาล
หรื อกรณีพิพาทภายใต้ การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เป็ นจาเลยหรื อผู้ถกู กล่าวหา เว้ นแต่
คดีความใด ๆ ที่เกิดขึน้ ก่อนวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ออกหนังสือหรื อเอกสารดังกล่าว (นอกเหนือจาก (1) ข้ อ
พิพาทในศาลหรื อกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนหรื อ ณ วันออกหุ้นกู้ หรื อ (2) ข้ อพิพาท
ในศาลหรื อกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการใด ๆ ที่เกิ ดขึน้ ภายหลังจากวันออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ได้
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อพิพาทหรื อกระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อง และ/หรื อ ในงบการเงิ นของผู้ออกหุ้นกู้ แล้ ว หรื อ (3) ข้ อ พิพาทในศาลหรื อ กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่ ผ้ ูออกหุ้นกู้ได้ แจ้ ง ให้ ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้ถือ หุ้นกู้ ท ราบแล้ วภายใต้

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 10

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขของข้ อกาหนดสิทธิ ) เป็ นจานวนเงินมากกว่า 750,000,000 (เจ็ดร้ อยห้ าสิบล้ าน)
บาท (หรื อเงินสกุลอื่นที่มีจานวนเทียบเท่า)
(ง)

6.4

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องจัดส่งสาเนางบการเงินประจางวดการบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ วให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะส่งให้ โดยเร็ วที่สดุ เมื่องบการเงินดังกล่าว
จัดทาเสร็ จเรี ยบร้ อย แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่เกิน 90 (เก้ าสิบ) วัน นับจากสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ในแต่ละปี

การเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้
หากมีกรณีที่จะต้ องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตังให้
้ เป็ น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้ วแต่กรณี) โดยเร็ วที่สดุ เท่าที่จะสามารถกระทาได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกิน
30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่เกิดกรณีที่จะต้ องมีการเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี)

6.5

ข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผล
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปั นผลในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ชาระเงินต้ น และ/หรื อ ดอกเบี ้ยภายใต้ ห้ นุ กู้ หรื อ
ผิดนัดชาระหนี ้ใด ๆ ภายใต้ ห้ นุ กู้ และการผิดนัดหรื อผิดเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้ รับการแก้ ไข เว้ นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
จะมีมติอนุมตั ิการดาเนินการดังกล่าวแล้ ว

6.6

การนาหุ้นกู้ไปขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
ผู้อ อกหุ้น กู้ จะน าหุ้ น กู้ ไปขอขึ น้ ทะเบี ย นกั บ สมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทยและจะคงให้ ห้ ุน กู้ เป็ นตราสารหนี ้
ขึ ้นทะเบียนตลอดอายุห้ นุ กู้

6.7

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่ อถื อของหุ้นกู้จ ากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่ อถือที่สานัก งาน
ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบตลอดอายุห้ นุ กู้

6.8

การดารงสถานะของการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ผู้ออกหุ้นกู้จะดารงไว้ ซงึ่ สถานะของการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.

ดอกเบีย้

7.1

ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี ้ยสาหรับหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี ้ยที่กาหนดไว้ ในข้ อ 2 โดยจะชาระดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ทกุ ๆ
6 (หก) เดือน ในวันกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ โดยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายไทยกาหนด

7.2

ในการคานวณดอกเบี ้ยสาหรับหุ้นกู้ ให้ ใช้ เกณฑ์ 1 (หนึง่ ) ปี มี 365 (สามร้ อยหกสิบห้ า) วัน และจะคานวณดอกเบี ้ย
โดยคิดจากจานวนเงิ นต้ นคงค้ างในหุ้นกู้ ทัง้ นี ้ การคานวณดอกเบีย้ ในแต่ละงวดดอกบีย้ จะเริ่ มคานวณตัง้ แต่

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 11

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
(โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรื อวันกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี ้ยก่อนหน้ านี ้ (แล้ วแต่กรณี) จนถึง (แต่
ไม่นบั รวม) วันกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ในงวดดอกเบี ้ยนัน้ ๆ หรื อวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
้ ้
โดยพิจารณาจากวันกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้และวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี)
7.3

ในกรณีที่ผลการคานวณดอกเบี ้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้ มีจานวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตาแหน่ง ให้ ปัดเศษทศนิยม
ให้ เหลือเพียง 6 (หก) ตาแหน่ง โดยปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 6 (หก) ขึ ้น ถ้ าทศนิยมตาแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่า
มากกว่าหรื อเท่ากับ 5 (ห้ า) นอกนันให้
้ ปัดเศษทศนิยมลงเป็ นศูนย์ ส่วนในกรณีที่ดอกเบี ้ยที่คานวณได้ มีทศนิยมไม่ร้ ู
จบให้ กาหนดทศนิยมเพียง 6 (หก) ตาแหน่ง และทาการปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 6 (หก) ตามหลักการข้ างต้ น

7.4

ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้หน่วงเหนี่ยวหรื อปฏิเสธไม่ชาระเงินต้ นที่ถึงกาหนดชาระ สาหรับหุ้นกู้ในวันชาระคืนเงินต้ นที่
เกี่ยวข้ อง ดอกเบี ้ยสาหรับจานวนเงินต้ นที่ค้างชาระนับจากวันชาระคืนเงินต้ นนัน้ จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
ได้ รับชาระโดยตนเองหรื อในนามของตนเองซึง่ เงินต้ นที่ค้างชาระจนครบถ้ วนนัน้ ให้ คิดในอัตราดอกเบี ้ยผิดนัด ทังนี
้ ้
ไม่วา่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ มีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้ อ 10.2 แล้ วหรื อไม่ก็ตาม

8.

วิธีการ เวลา และสถานที่สาหรับการชาระหนีต้ ามหุ้นกู้

8.1

การชาระเงินต้ น
(ก)

กรณีของหุ้นกู้ที่มิได้ ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินต้ นตามหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่ อม
เฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงินตามข้ อกาหนดสิทธิ โดย
นายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ล งทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail)
(ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ ตามที่อยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อ (2) การ
โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อ
หุ้นกู้หรื อ ที่ผ้ ูถือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบีย นหุ้นกู้ท ราบเป็ นลายลัก ษณ์ อักษรล่วงหน้ าไม่น้อ ยกว่า 15
(สิบห้ า) วันทาการ ก่อนวันถึงกาหนดชาระเงินนัน้ ๆ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนาใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรื อส่ง
มอบใบหุ้นกู้ให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้ นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถ
ใช้ ดลุ ยพินิจเรี ยกให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้รายใด ๆ นาใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้

(ข)

กรณีของหุ้นกู้ที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินต้ นตามหุ้นกู้ ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ ตามรายชื่อที่ศนู ย์รับฝาก
หลักทรัพย์มีหนังสือแจ้ งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ นายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จานวนต่าง ๆ
ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่ อม
เฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงิน ตามข้ อกาหนดสิทธิ โดย
นายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail)
(ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้ รับ

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 12

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
แจ้ งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตาม
รายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้หรื อที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการ ก่อนวันถึงกาหนดชาระเงินนัน้ ๆ
8.2

การชาระดอกเบี ้ย หรื อเงินจานวนอื่นใด (ถ้ ามี)
(ก)

กรณีของหุ้นกู้ที่มิได้ ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้หรื อเงินจานวนอื่นใด (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้
โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงิน
ตามข้ อกาหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อ
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณี ที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ ตามที่อยู่ใน
สมุดทะเบี ยนผู้ถือ หุ้นกู้ หรื อ (2) การโอนเงิ น เข้ า บัญ ชี ธนาคารของผู้ถือ หุ้นกู้ในประเทศไทย ตาม
รายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้หรื อที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการ ก่อนวันถึงกาหนดชาระเงินนัน้ ๆ ทังนี
้ ้
สาหรับการรับชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนาใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรื อส่งมอบใบหุ้นกู้
ให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้ นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ ดลุ ยพินิจ
เรี ยกให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้รายใด ๆ นาใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้

(ข)

กรณีของหุ้นกู้ที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้หรื อเงินจานวนอื่นใด (ถ้ ามี) ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
ตามรายชื่อที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้ งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ นายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็ น
ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จานวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงิน
ตามข้ อกาหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อ
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณี ที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ตามที่อยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้ รับแจ้ งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร
ของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้หรื อที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ ง
ให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการก่อนวันถึง
กาหนดชาระเงินนัน้ ๆ

8.3

หากวันครบกาหนดชาระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็ นเงินต้ น ดอกเบี ้ย หรื อเงินจานวนอื่นใด) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ไม่ตรง
กับวันทาการ ให้ เลื่อนวันชาระเงินไปเป็ นวันทาการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จาต้ องจ่ายดอกเบี ้ยหรื อเงินเพิ่มใด ๆ
สาหรับการเลือ่ นวันครบกาหนดชาระเงินตามหุ้นกู้ตามข้ อ 8.3 นี ้ เว้ นแต่ในกรณีดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย ซึ่งจะต้ องนา
จานวนวันทังหมดที
้
่เลือ่ นออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชาระดอกเบี ้ยที่เลือ่ นออกไปมารวมคานวณดอกเบี ้ยด้ ว ย

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 13

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
9.

การไถ่ ถอนหุ้นกู้และการซือ้ คืนหุ้นกู้

9.1

เว้ นแต่จะได้ มีการไถ่ถอน ซื ้อคืน หรื อยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้ านี ้แล้ ว การไถ่ถอนหุ้นกู้จะทาในวันครบกาหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ โดยการชาระหนี ้เงินต้ นคงค้ างทังหมดตามหุ
้
้ นกู้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ พร้ อมทังช
้ าระดอกเบี ้ยสาหรับ
หุ้นกู้งวดสุดท้ าย

9.2

ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ จากตลาดรอง หรื อแหล่งอื่น ๆ ได้ ไม่วา่ ในเวลาใด ๆ ที่ราคาหรื อ
เงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทาคาเสนอขอซื ้อคืนหุ้นกู้เป็ นการทัว่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องทาคาเสนอขอซื ้อคืน
หุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้ องทาการซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทกุ รายอย่างเท่า
เทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

9.3

เมื่อผู้ออกหุ้น กู้ทาการซือ้ คืนหุ้นกู้แล้ วจะมีผลทาให้ หนีต้ ามหุ้นกู้ดังกล่าวระงับลง เนื่องจากหนีเ้ กลื่อนกลืนกันตาม
กฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนาหุ้นกู้ดงั กล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้
ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื ้อมาดังกล่าว รวมทังแจ้
้ งเรื่ องการซื ้อคืนหุ้นกู้ให้ สานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
ทราบโดยไม่ชกั ช้ า ทังนี
้ ้ ตามที่ประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนดไว้

9.4

ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสทิ ธิขอให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

10.

เหตุผดิ นัดและผลของการเกิดเหตุผดิ นัด

10.1

กรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ถือเป็ นเหตุผิดนัดตามข้ อกาหนดสิทธิ ("เหตุผิดนัด")
(ก)

หากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชาระเงิ นไม่ว่าเงิ นต้ นหรื อดอกเบี ้ยหรื อจานวนเงินอื่นใดภายใต้ ห้ ุนกู้ ในวันถึง
กาหนดชาระตามเงื่อนไขในข้ อกาหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดงั กล่าวย่อมไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดหากการ
ไม่ชาระเงินดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้ า และ/หรื อ ความผิดพลาดในระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีเงินเพียงพอที่จะชาระเงิ น ดังกล่าวเมื่อถึงกาหนดชาระ และ
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ชาระเงินดังกล่าวแล้ วภายใน 3 (สาม) วันทาการนับจากวันครบกาหนดชาระหนี ้นัน้ ๆ

(ข)

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้ อกาหนดสิทธิ ในข้ ออื่น ๆ (นอกจากการผิดนัดไม่ชาระเงิ น ตามข้ อ 10.1(ก)
ข้ างต้ น) และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนันยั
้ งคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่
ได้ มีการส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แก้ ไขการไม่ปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขดังกล่าวไปยังสานักงานใหญ่ของ
ผู้ออกหุ้นกู้แล้ ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่วา่ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้ รวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สบิ ห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมด
้

(ค)

ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชาระหนี ้เงิน (Financial Indebtedness) ใด ๆ ของตน (ไม่วา่ มูลหนี ้รายเดียวหรื อหลายราย)
เป็ นจานวนเงินรวมกันเกินกว่า 750,000,000 (เจ็ดร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท หรื อเงินสกุลอื่นที่มีจานวนเทียบเท่า
จากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชาระหนี ้เงินของตนดังกล่าวข้ างต้ นภายในกาหนดชาระหนี ้เดิมหรื อภายใน

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 14

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ระยะเวลาที่เจ้ าหนี ้ขยายให้ หรื อ (2) หนี ้เงินของตนดังกล่าวถูกเจ้ าหนี ้เรี ยกให้ ชาระคืนก่อนกาหนดตาม
สิทธิของเจ้ าหนี ้ภายใต้ สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง

10.2

(ง)

มีก ารเริ่ ม ด าเนิ นการเพื่ อ ขอฟื ้น ฟูกิ จ การของผู้อ อกหุ้น กู้ห รื อ เพื่ อ ขอให้ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ล้ม ละลายภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หรื อได้ มีคาสัง่ หรื อมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้ เลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อ
ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัวตามที่กฎหมายกาหนดหรื อมีการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ ของผู้ออกหุ้นกู้
ตามค าพิ พากษาหรื อค าสัง่ โดยชอบด้ วยกฎหมาย และการเริ่ มกระบวนการหรื อขัน้ ตอนตามกฎหมาย
ดังกล่าวมิได้ ถกู ยกเลิกหรื อเพิกถอนภายใน 90 (เก้ าสิบ) วัน

(จ)

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคาพิพากษาอันถึงที่สดุ หรื อคาชี ้ขาดของอนุญาโตตุลาการอันถึงที่สดุ ให้ ชาระเงินครัง้ เดียว
หรื อหลายครั ง้ รวมกัน เกิ น กว่า 750,000,000 (เจ็ ดร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท หรื อ เงิ นสกุลอื่ นที่ มีจ านวน
เทียบเท่า เว้ นแต่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีความสามารถชาระหนี ้ดังกล่าวได้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ใน
คาพิพากษาอันถึงที่สดุ หรื อคาชี ้ขาดอันถึงที่สดุ ของอนุญาโตตุลาการนัน้ และการชาระหนี ้นันไม่
้ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถในการชาระหนี ้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้

เมื่อเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึง่ ตามข้ อ 10.1 และเหตุผิดนัดดังกล่าวยังคงดาเนินอยู่ หาก
(ก)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรื อ

(ข)

เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) ซึ่ง
ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สบิ ห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมด
้
หรื อ

(ค)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 11 หรื อ

(ง)

เป็ นกรณีตามข้ อ 10.1(ง)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องมีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ ทาการชาระเงินต้ นพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยตามหุ้นกู้ที่คานวณ
จนถึงขณะนัน้ ซึง่ ถือเป็ นอันถึงกาหนดชาระโดยพลันให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทนั ที โดยให้ ระบุกรณีที่เกิดขึ ้นนันด้
้ วย
ทังนี
้ ้ การที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชาระเงินไม่ว่าจานวนใด ๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้รายใด หากไม่ปรากฏข้ อเท็จจริ งโดยชัดแจ้ ง
หรื อมีการพิสจู น์ให้ เห็นชัดแจ้ งเป็ นประการอื่น ให้ ถือไว้ ก่อนว่าได้ มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนันเกิ
้ ดขึ ้นกับหุ้นกู้ทงหมด
ั้
10.3

เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ มีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้ อ 10.2 แล้ ว
(ก)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องดาเนินการให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ชาระหนี ้ที่ค้างชาระอยูต่ ามหุ้นกู้ทงหมดโดยเร็
ั้
วที่สดุ เท่าที่
จะสามารถกระทาได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้ องร้ องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทาได้ โดย
ถูกต้ องตามกฎหมาย

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 15

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

ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสทิ ธิฟ้องร้ องบังคับชาระหนี ้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชาระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ ด้วย
ตนเองก็ตอ่ เมื่อหลังจาก 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ มีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตาม
ข้ อ 10.2 แล้ ว ยังไม่มีการชาระหนี ้ที่ค้างชาระแก่ตน และขณะที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ฟ้องคดีนนั ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยงั
มิได้ ดาเนินการฟ้ องร้ องผู้ออกหุ้นกู้ให้ ชาระหนี ้ที่ค้างชาระ

11.

การประชุมผู้ถอื หุ้นกู้

11.1

ผู้ออกหุ้นกู้หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิ เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ ว ซึ่งจะต้ องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายราย
รวมกัน) ซึ่งถื อหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ ไถ่ถอนทัง้ หมด มีคาขอเป็ นหนังสือให้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรื อนับแต่วนั ที่เกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

หากเกิ ดเหตุผิดนัดกรณี ใ ดกรณี หนึ่งตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 10.1 เว้ นแต่เป็ นกรณี ที่มีการผ่อนผันหรื อ
ยกเว้ นให้ แล้ วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 12.2(ข)(3) และในขณะนันผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ยงั มิได้ สง่ หนังสือ
แจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ ทาการชาระหนี ้หุ้นกู้ค้างชาระตามข้ อ 10.2 หรื อ

(ข)

หากมีการเสนอขอแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิในสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 14.1 หรื อ

(ค)

หากมีกรณีที่จะต้ องแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมตามข้ อ 13.2 เว้ นแต่เป็ น
กรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมตั ิเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 13.3(ข) หรื อ

(ง)

หากมีเหตุการณ์สาคัญซึง่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่วา่ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สบิ ห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมด
้
(โดยหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่า
อาจกระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้ถือหุ้นกู้หรื อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิ

11.2

มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรี ยกประชุมและดาเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้ บงั คับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้
ทุกรายไม่ว่าจะได้ เข้ าร่ วมประชุมหรื อไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นนจะเป็
ั้
นไปตามเอกสาร
หมายเลข 2 แนบท้ ายข้ อกาหนดสิทธิ

11.3

ยกเว้ นกรณี การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุการณ์ ตามที่ระบุในข้ อ 10.1 ผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ วิธีการลงมติเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ โดยมติในลักษณะดังกล่าวจะต้ องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกู้มีมติและ
ลงลายมือ ชื่ อ ในมติ ดังกล่า วและส่ง มอบให้ ผ้ ูแ ทนผู้ถื อหุ้นกู้เป็ นผู้เก็ บ รั ก ษาไว้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องเก็บรักษามติซงึ่ ลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าว โดยถือเป็ นรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้ อ 11.3 นี ้ คะแนนเสียงที่จะต้ องได้ รับเพื่อการอนุมตั ิในแต่ละเรื่ อง
นันให้
้ เป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 6 ของเอกสารหมายเลข 2 ของข้ อกาหนดสิทธิ นี ้ เพียงแต่เปลี่ยนจาก
การนับคะแนนเสียงจากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็ นการนับคะแนนเสียง
จากจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นกู้ทงหมด
ั้
โดยผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้จดั เตรี ยมเอกสารที่เกี่ยวกับ
การลงมติเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้และให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการ

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 16
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ลงมติ เ ป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรแทนการประชุม ผู้ถื อ หุ้น กู้ดัง กล่า วให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น กู้ ทางไปรษณี ย์ ลงทะเบี ย นหรื อ
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ)
ทังนี
้ ้ มติที่ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ราย นับแต่วนั ที่
ได้ สง่ มอบให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นผู้เก็บรักษา
11.4

ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันควรทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทังที
้ ่เรี ยกประชุมโดย
ผู้ออกหุ้นกู้และที่เรี ยกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เว้ นแต่คา่ ใช้ จ่ายส่วนตัวของผู้ถือหุ้นกู้

11.5

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้ ข้อกาหนดสิทธินี ้จะเป็ นการประชุมร่ วมกันทังผู
้ ้ ถือหุ้นกู้ชุดที่ 1 ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 2 ผู้ถือหุ้นกู้
ชุดที่ 3 และผู้ถือหุ้นกู้ชดุ ที่ 4 (โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคานวณจากผลรวมของจานวนหุ้นกู้ชุดที่
1 หุ้นกู้ชดุ ที่ 2 หุ้นกู้ชดุ ที่ 3 และหุ้นกู้ชดุ ที่ 4) แต่ทงนี
ั ้ ้ในกรณีที่ (ก) ประธานที่ประชุมเห็นว่าเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง (ในกรณี
เป็ นการประชุมซึ่งต้ องพิจารณาหลายวาระ) ที่จะต้ องประชุมเพื่อลงมตินนเป็
ั ้ นเรื่ องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้
ชุดที่ 1 ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 2 ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 3 หรื อผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 4 โดยเฉพาะเจาะจงเท่านัน้ ซึ่งในกรณีดงั กล่าวให้ นบั
องค์ ประชุมและคะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่เกี่ ยวข้ องนันเท่
้ านัน้ หรื อ (ข) ในกรณีที่เรื่ องที่จะพิจารณา
ทังหมดอาจมี
้
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 1 ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 2 ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 3 หรื อผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 4 โดยเฉพาะ ก็ให้
เรี ยกประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ชดุ ที่มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวเท่านัน้

12.

อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

12.1

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และด้ วยความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้ จาก
บุคคลที่ประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ ้นเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน เว้ นแต่บรรดาความเสียหายซึง่ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้จากการที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ ด้ วยความจงใจหรื อโดยมิได้ ใช้ ความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้
จากบุคคลที่ประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

12.2

นอกเหนือจากบรรดาอานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบตามที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้และตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
(ก)

ดาเนินการต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ นี ้และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งในกรณีที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสทิ ธิใช้ ดลุ ยพินิจของตนตามข้ อกาหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ ดลุ ยพินิจได้ โดย
อิสระโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็ นหลัก

(ข)

ทาความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
(1)

การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อก าหนดสิท ธิ และ/หรื อ สัญ ญาที่ เกี่ ย วข้ องกับหุ้นกู้ใ นประเด็น ซึ่ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ หรื อไม่ทาให้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
ด้ อยลง

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 17
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(2)

การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิ และ/หรื อ สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผ้ แู ทน
ผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เห็นได้ โดยชัดแจ้ ง หรื อกรณีเป็ นการแก้ ไขเพื่อให้
เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ การแก้ ไขใด ๆ ดังกล่าวจะต้ องไม่ทาให้
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง หรื อ

(3)

ผ่อนผันหรื อยกเว้ นไม่ถือว่ากรณีที่เกิ ดขึน้ ตามข้ อ 10.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็ นเหตุผิดนัดที่
จะต้ องดาเนินการตามข้ อ 10.2 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรื อยกเว้ นดังกล่าวเป็ น
เรื่ องที่เหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็ นหลัก

โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทกุ รายทราบถึงกรณีทผี่ ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทาความตกลง
ใด ๆ กับผู้ออกหุ้นกู้ตามข้ อ 12.2(ข) นี ้ โดยไม่ชกั ช้ า ทังนี
้ ้ ความตกลงระหว่างผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้
ดังกล่าวนันจะมี
้ ผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รายไปจนกว่าจะถูกยกเลิกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ ามี)

12.3

(ค)

รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์ สินรวมทังหลั
้ กประกัน (ถ้ ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องรั บไว้ แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อกาหนดสิทธิ และ/หรื อ สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้

(จ)

เข้ าร่ วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครัง้ และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะดาเนินการ
อย่างไรในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิ หรื อในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรื ออาจมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนยั สาคัญ

(ฉ)

จัดทารายงานส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่ องสาคัญที่ได้ ดาเนินการไปตามอานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
โดยไม่ชกั ช้ า และ

(ช)

ในกรณีที่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดาเนิ นการแก้ ไขคุณสมบัติของตนให้ ถูกต้ อง
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินนั ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบ
เป็ นหนัง สือ ทัน ที ที่ พ้ นระยะเวลาดัง กล่าวเพื่ อ ให้ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้เ สนอตัว บุค คลที่ จ ะเข้ า รั บ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องดาเนินการตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 11.1(ค) โดยไม่ชกั ช้ า

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ แต่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สาหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนโดย
เชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอานาจของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อความเห็น คาแนะนา หรื อข้ อมูลที่จดั ทาโดย
ผู้เชี่ยวชาญให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็ นการเชื่อถือด้ วยความสุจริ ต และด้ วยความระมัดระวัง
อันจะพึงคาดหมายได้ จากบุคคลที่ประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้ จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง
ความเห็น คาแนะนา หรื อข้ อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรื อไม่เป็ นความจริ ง

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 18

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
13.

การแต่ งตัง้ และเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

13.1

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ แต่งตังธนาคารกรุ
้
งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและมี
ความเป็ นอิสระ ให้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว และให้ ถือว่า
ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แต่งตังธนาคารกรุ
้
งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตาม
เงื่อนไขในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้ อกาหนดสิทธิ

13.2

กรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้เป็ นกรณีที่จะต้ องทาการเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

13.3

(ก)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถแก้ ไขการขาด
คุณสมบัติภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ขาดคุณสมบัตินนั ้ หรื อ

(ข)

ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น กู้มี ม ติ ใ ห้ เ ปลี่ย นตัว ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ เนื่ อ งจากเห็ น ว่า ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้ นกู้ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่
ไม่เหมาะสมหรื อบกพร่องต่อหน้ าที่ หรื อ

(ค)

เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ฝ่าฝื นข้ อกาหนดของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อข้ อกาหนดสิทธิ และ
การฝ่ าฝื นนันยั
้ งคงไม่ได้ รับการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้
ได้ มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทาการแก้ ไข หรื อ

(ง)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยถูกต้ องตามวิธีการที่ กาหนดไว้ ในสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อ

(จ)

เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทาให้ สญ
ั ญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ระงับไปตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อตามที่อาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติมภายหลังจากวันออกหุ้นกู้

เมื่อเกิดกรณีที่จะต้ องทาการเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อผู้ออกหุ้นกู้ดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก)

เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ ลงมติอนุมตั ิการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่เสนอโดย
ผู้ออกหุ้นกู้เข้ าทาหน้ าที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรื อ

(ข)

ออกหนังสือขออนุมตั ิเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้ าทาหน้ าที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ราย ซึง่ หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ไม่วา่ จะรายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) ที่
ถือหุ้นกู้รวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมดยื
้
่นหนังสือคัดค้ านภายในระยะเวลา
30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทงหมด
ั้
อนุมตั ิการเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เสนอไว้ ในหนังสือแจ้ งนันแล้
้ ว

ทังนี
้ ้ในระหว่างที่ยงั ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อกาหนดสิทธิไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
รายเดิมจะต้ องรับปฏิบตั ิหน้ าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อกาหนดสิทธิ

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 19

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
13.4

การเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นี ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องขอความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องและใช้ บงั คับอยู่ในขณะนันด้
้ วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ ดาเนินการเกี่ยวกับการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตังนั
้ นภายใน
้
30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที่ได้ มีการ
แต่งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ ทัง้ นี ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องด าเนินการให้ ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ รายเดิ มส่งมอบทรั พ ย์ สิน
เอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทังหมดให้
้
แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ รายที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้ โดยเร็ ว และจะต้ องให้ ความ
ร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้ อย่างเต็มที่ เพื่อให้ การดาเนินการตามหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่
เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยอนึ่ง สัญญาแต่ง ตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้รายใหม่จะต้ องไม่ขัดหรื อแย้ งกับข้ อก าหนดสิทธิ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

14.

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ

14.1

การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิ นอกเหนือจากข้ อ 4.4 วรรคสอง ข้ อ 12.2(ข)(1) หรื อข้ อ 12.2(ข)(2) ต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

14.2

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้ อกาหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
และสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้ า) วัน นับแต่วนั ที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงนัน้ และจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เมื่อ
ได้ รับการร้ องขอ

15.

การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่
หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรื อชารุ ดด้ วยประการใด ๆ หรื อในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ต้องการให้ แยกใบหุ้นกู้ หรื อ
รวมใบหุ้นกู้ หรื อให้ ออกใบหุ้นกู้ในชื่ อของตน ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่ อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มี สิทธิ ยื่ นค าขอให้
นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้
กาหนด ในการนี ้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้ องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วันทาการ นับแต่
วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับคาขอให้ ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่นๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กาหนด และ
นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้ องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วา่ มีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้ วย

16.

คาบอกกล่ าว

16.1

คาบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้นกู้
(ก)

คาบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้นกู้ จะถือว่าได้ สง่ โดยชอบหากได้ สง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ
(Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อตามที่อยู่ใน
สมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น กู้ ตามที่ ไ ด้ รั บ แจ้ งจากศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (สาหรั บ กรณี ที่ ห้ ุน กู้ ฝากไว้ กับ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ) ซึ่งจะถือได้ ว่าเป็ นการส่งโดยชอบแล้ ว ก็ต่อเมื่อครบ 3 (สาม) วันทาการนับจาก
วันส่งทางไปรษณีย์ หรื อเมื่อครบ 7 (เจ็ ด) วันทาการนับจากวันส่งทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail)
(ในกรณีที่สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) หรื อวันที่ได้ รับ คาบอกกล่าวที่เกี่ยวข้ องจริ ง แล้ วแต่วนั ใดจะ
เกิดขึ ้นก่อน

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 20

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
(ข)
16.2

การมิ ได้ ส่งค าบอกกล่าวหรื อความบกพร่ องใด ๆ ในค าบอกกล่าวที่ ส่งให้ กับผู้ถื อหุ้นกู้รายใดรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของคาบอกกล่าวใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นกู้รายอื่น

คาบอกกล่าวถึงผู้ออกหุ้นกู้
คาบอกกล่าวถึงผู้ออกหุ้นกู้ จะถือว่าได้ ส่งโดยชอบหากได้ ส่งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

16.3

คาบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
คาบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะถือว่าได้ สง่ โดยชอบหากได้ สง่ ไปยังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้

16.4

คาบอกกล่าวถึงนายทะเบียนหุ้นกู้
คาบอกกล่าวถึงนายทะเบียนหุ้นกู้ จะถือว่าได้ ส่งโดยชอบหากได้ ส่งไปยังนายทะเบียนหุ้นกู้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ ใน
สัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้

17.

ผลบังคับของข้ อกาหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้ บังคับ
ข้ อกาหนดสิทธินี ้จะมีผลใช้ บงั คับเริ่ มในวันที่ออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการชาระหนี ้ตามหุ้นกู้ครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว
โดยข้ อกาหนดสิทธินี ้จะใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้ อกาหนดสิทธินี ้ขัดหรื อ
แย้ งกับกฎหมาย หรื อประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้ บงั คับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ ใช้ ข้อความตามกฎหมายหรื อประกาศ
ดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้ อความของข้ อกาหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ ขดั หรื อแย้ งกันนัน้
ผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ลงชื่อ
([●])
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 21

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
เอกสารหมายเลข 1
แบบของใบหุ้นกู้

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 22

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
(แบบของใบหุ้นกู้)
(FORM OF DEBENTURE CERTIFICATE)
ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
Name-Registered Certificate of Unsubordinated and Unsecured Debentures
with a Debentureholders’ Representative

เลขทะเบียนบริ ษัท 0107559000427
Company Registration No. 0107559000427
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559
Registered on 9 September 2016

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ [●] ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. [●]
DEBENTURES OF B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2561 SERIES [●] DUE B.E. [●]
วันออกหุ้นกู้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ [●]
Issue Date 19 October 2018
Maturity Date
[●]
อัตราดอกเบี ้ย เท่ากับ ร้ อยละ [●] ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ชาระปี ละ 2 ครัง้ /
Interest Rate is [●] percent per annum
Payable semi-annually
throughout the term of the Debentures

อายุ [●] ปี
มูลค่าที่ตราไว้
1,000 บาท/หน่วย
จานวนที่ออก
[●] หน่วย
มูลค่ารวม
[●] บาท
Tenor [●] years
Nominal Value 1,000 Baht/Unit
Total Issue Size
[●] Units
Total Issue Amount [●] Baht
โดยชาระเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณี ย์อากาศให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ หรื อโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร
หรื อ วิธีการอื่นตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ ตกลงกัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อ 2 ด้ านหลังใบหุ้นกู้นี ้ และตามข้ อกาหนดสิทธิ
Payable by an account payee Baht crossed cheque sent by registered mail or air mail to Debentureholders or transfer of money to an account
opened with a commercial bank or such other method as may be agreed from time to time between the Issuer and the Registrar, according to the
requirements and procedures set forth in Clause 2 on the back of this Debenture Certificate and the Terms and Conditions
บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") จะดาเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดในวั
ั้
นครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวันที่ [●] ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ด้านหลังของใบหุ้นนี ้ / B.Grimm Power Public Company Limited (the "Issuer") will redeem the
Debentures on the Maturity Date, which is [●], in accordance with details specified on the back of this Debenture Certificate.
ชื่อผู้ถือหุ้นกู้/ Name of Debentureholder
[]
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้/ Debentureholder Registration No.
[]
เลขที่ใบหุ้นกู้ / Certificate No.
[]
จานวนหน่วยหุ้นกู้/ No. of Debentures [] หน่วย/ Units
วันที่ออกใบหุ้นกู้/ Issue Date of the Debenture Certificate
[]
จานวนเงินต้ น/ Total Principal Amount [] บาท/ Baht
ใบหุ้นกู้นี ้อยู่ภายใต้ ข้อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ตามที่อาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ("ข้ อกาหนดสิทธิ") / This Debenture Certificate is subject to the terms and conditions of the Debentures (as may be amended or supplemented)
(the "Terms and Conditions").
หุ้นกู้เป็ นหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้ซงึ่ มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสทิ ธิได้ รับชาระหนี ้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้ รับชาระหนี ้ของเจ้ าหนี ้สามัญทังในปั
้ จจุบนั และในอนาคตของผู้ออกหุ้ นกู้ เว้ นแต่บรรดาหนี ้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ ได้ รับชาระหนี ้ก่อน /
Debentures constitute debt owed by the Issuer and shall enjoy equal legal status for all units and the right of the Debentureholders to all payments shall rank pari passu with the rights of other present and future ordinary creditors of the Issuer,
except for the debts, the payment of which is preferred by law.
เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ดังนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้
และ/หรื อ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้ แก่บคุ คลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ลู งทุนดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก / Since the Issuer is offering the newly issued Debentures to certain institutional investors and/or high net worth investors as
specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 17/2561 Re: Application for and Approval of the Offering for Sale of Newly Issued Debt Instruments dated 17 January 2018, the Issuer and/or the Registrar hereby shall
not register any transfer of Debentures to any person other than the said investors, except for the case of inheritance
______________________________
กรรมการ / นายทะเบียนหุ้นกู้
Director / Registrar

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 23

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
เว้ นแต่จะได้ นิยามไว้ เป็ นอย่างอื่นในใบหุ้นกู้นี ้ คานิยามที่ใช้ 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.
สรุ ปสาระสาคัญของการชาระเงินตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ / Summary of the terms of payments as specified in the Terms and Conditions
1. หุ้นกู้นี ้เป็ นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ / The Debentures are unsubordinated and unsecured debentures with a debentureholders' representative in the name-registered certificate.
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
/ Registrar: Bank of Ayudhya Public Company Limited
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
/ Debentureholders’ Representative:
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 หุ้นกู้มีการกาหนดชาระดอกเบี ้ยปี ละ 2 (สอง) ครัง้ ทุกวันที่ 19 เมษายน และวันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุห้ นุ กู้ โดยจะทาการชาระดอกเบี ้ยงวดแรกในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 และชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ หาก
วันกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทาการ จะเลื่อนวันกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้เป็ นวันทาการถัดไป / Interest on the Debentures shall be payable semi-annually and shall be paid on 19 April and 19 October of each year throughout the
term of the Debentures and the first payment of interest shall be made on 19 April 2019 and the last interest payment on the Maturity Date. If the Interest Payment Date is not a Business Day, such payment shall be made on the
following Business Day.
2.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชาระเงินต้ นทังหมดภายใต้
้
ห้ นุ กู้ ทังนี
้ ้ หากวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทาการ จะเลื่อนไปชาระเงินในวันทาการถัดไป / The Issuer shall redeem the Debentures on the
Maturity Date by making payments of all principal under the Debentures, except where the Debentures are previously redeemed pursuant to the Terms and Conditions. If the Maturity Date is not a Business Day, such payment shall be
made on the following Business Day.
2.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี ้ยตามข้ อ 2.1 แต่ละงวดและชาระคืนเงินต้ นตามข้ อ 2.2 ให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้โดย (1) การออกเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงินตามข้ อกาหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งเช็ค
ดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณี ย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณี ที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่
ผู้ถือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้หรื อที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการ ก่อนวันชาระเงินนัน้ ๆ / The Issuer shall pay interest in each installment (specified in Clause 2.1) and
principal (specified in Clause 2.2) to the Debentureholders by (i) issuing account-payee-only cheques payable in the name of the Debentureholders dated on the Business Day falling on the relevant due dates and posted them by
registered mail or air mail (if send to Debentureholders overseas) in advance addressing to the addresses of the Debentureholders as specified in the Register; or (ii) transferring the payment to the bank accounts of the
Debentureholders in Thailand as informed in the subscription form or in writing by the Debentureholders to the Registrar at least 15 (fifteen) Business Days prior to the relevant payment date.
3. การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / The closure of the Register
นายทะเบียนหุ้นกู้จะทาการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้ เป็ นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้ าก่อนวันกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้แต่ละงวด วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรื อวันอื่นใดเพื่อกาหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้ รับหรื อใช้
สิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ ในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วนั แรกดังกล่าวไม่ตรงกับวันทาการ ก็ให้ เลื่อนเป็ นวันทาการถัดไป / The Registrar will close the Register of Debentures to suspend the transfer of Debentures for
14 (fourteen) days prior to any Interest Payment Date, Maturity Date or the meeting date of the Debentureholders or any other date for determining the Debentureholders who are entitled to the rights as specified in the Terms and Conditions.
If the first day of the closure of the Register of Debentures is not a Business Day, the Register shall be closed on the following Business Day.
4. ข้ อกาหนดอื่น ๆ เป็ นไปตามข้ อกาหนดสิทธิ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.
โปรดอ่าน
(1) ให้ ผ้ ขู อลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทาแบบคาขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทกุ ครัง้ ที่ยื่นโอนหุ้นกู้ตอ่ นายทะเบียนหุ้นกู้/ An applicant for the registration of a Debentures transfer must complete the Debentures transfer registration form each time, and deliver such
Please read
form to the Registrar.
(2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้ าของใบหุ้นกู้ ให้ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี พร้ อมกับภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจไป
พร้ 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) ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนหุ้นกู้จะทาการโอนหุ้นกู้ ผู้รับโอนหุ้นกู้จะต้ องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้ เมื่อรับโอนหุ้นกู้ ในกรณี เปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้ แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้ อ (2) / When a transferee wishes to transfer the
Debentures, such transferee must affix exactly the same signature as when he acquires the transfer of such Debentures. Any change of authorised signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2) above.
ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้)/
นายทะเบียนหุ้นกู้ลงลายมือชื่อผู้มีอานาจพร้ อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้นกู้
Signature of Transferee (who wishes to have his name entered in the registered book of
(ถ้ ามี) /
Debentureholders)
Authorised Signature of Registrar with the seal of Registrar (if any)
ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) / Full Name of Transferee in Block Letters
1 ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor
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)

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 24

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
เอกสารหมายเลข 2
หลักเกณฑ์ ในการประชุมผู้ถอื หุ้นกู้
1.

การเรียกประชุม
ผู้อ อกหุ้น กู้ หรื อ ผู้ แทนผู้ถื อ หุ้น กู้ ซึ่ ง ประสงค์ จ ะเรี ย กประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น กู้ (ตามแต่ ก รณี ) จะต้ อ งด าเนิ น การให้
นายทะเบียนหุ้นกู้จดั ส่งหนังสือเรี ยกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่
ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้ เป็ นผู้ขอให้ เรี ยกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้
ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นบั วันที่ส่งหนังสือเรี ยกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องระบุ วัน เวลา สถานที่สาหรับการประชุม วาระการประชุม และผู้ที่ขอให้ เรี ยกประชุม ทังนี
้ ้
นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้ องจัดส่งหนังสือเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้

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 โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้
กาหนดและจัดส่งให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นกู้พร้ อมกับหนังสือนัดประชุม) ให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 24
(ยี่สบิ สี)่ ชัว่ โมงก่อนเวลานัดประชุม

(ค)

ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อบุคคลซึ่งมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ที่ประชุมจะพิจารณาซึ่ง
ได้ รับการร้ องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใ ห้ เข้ าร่ วมประชุมเพื่อทาการชี ้แจงและแสดง
ความเห็นต่อที่ประชุม

(ง)

บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้ เข้ าร่วมประชุมในฐานะผู้สงั เกตการณ์

3.

องค์ ประชุม

3.1

ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่ องต่าง ๆ นอกจากที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.3 และ 6.4 จะต้ องมี
ผู้ถือหุ้นกู้ตงแต่
ั ้ 2 (สอง) รายขึ ้นไป ซึ่งถื อหุ้นกู้เป็ นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั
ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมดเข้
้
าร่วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็ นการประชุมครัง้
ใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครัง้ ก่อนซึ่ง ไม่สามารถประชุมได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้ อ 3.1 นี ้ องค์
ประชุมสาหรับการประชุมครัง้ ใหม่ที่เลือ่ นมานี ้จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นกู้ตงแต่
ั ้ 2 (สอง) รายขึ ้นไปไม่ว่าจะถือ
หุ้นกู้รวมกันเป็ นจานวนเท่าใดก็ตามเข้ าร่วมประชุม

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 25

3.2

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.3 จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นกู้ตงแต่
ั้ 2
(สอง) รายขึ ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้เป็ นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมด
้
เข้ าร่ วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็ นการประชุมครัง้ ใหม่ที่เลื่อนมาจาก
การประชุมครัง้ ก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้ เ นื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้ อ 3.2 นี ้ องค์ประชุมสาหรับการ
ประชุมครัง้ ใหม่ที่เลือ่ นมานี ้จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นกู้ตงแต่
ั ้ 2 (สอง) รายขึ ้นไป ซึ่งถื อหุ้นกู้เป็ นจานวนไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 25 (ยี่สบิ ห้ า) ของจานวนหุ้นกู้ที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมดเข้
้
าร่วมประชุม

3.3

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.4 จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นกู้ตงแต่
ั้ 2
(สอง) รายขึ ้นไป ซึ่งถื อหุ้นกู้เป็ นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ ยังไม่ได้ ไถ่ถอน
ทังหมดเข้
้
าร่วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็ นการประชุมครัง้ ใหม่ที่เลือ่ นมา
จากการประชุมครัง้ ก่อ นซึ่งไม่สามารถประชุม ได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้ อ 3.3 นี ้ องค์ประชุมสาหรับ
การประชุมครัง้ ใหม่ที่เลือ่ นมานี ้จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นกู้ตงแต่
ั ้ 2 (สอง) รายขึ ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้เป็ นจานวนไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 33 (สามสิบสาม) ของจานวนหุ้นกู้ที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมดเข้
้
าร่วมประชุม

4.

ประธานในที่ประชุม
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่
ผู้ที่จะทาหน้ าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 45 (สี่สิบห้ า) นาที ให้ ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นกู้
รายหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม

5.

การเลื่อนประชุม

5.1

ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่วา่ ครัง้ ใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 45 (สีส่ บิ ห้ า) นาที ยังมีผ้ ถู ือหุ้นกู้เข้ า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้ องสัง่ เลิกประชุม โดย

5.2

(ก)

ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้เป็ นผู้เรี ยกประชุ ม ให้ ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุม
ผู้ถือหุ้นกู้ไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซงึ่ ประธานกาหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้ องอยู่ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทังนี
้ ้ เว้ นแต่
ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะตกลงกันไม่ให้ มีการเรี ยกประชุมใหม่ นอกจากนี ้ เรื่ องที่พิจารณาและ
ลงมติในที่ประชุมครัง้ ใหม่จะต้ องเป็ นเรื่ องเดิมที่อาจพิจารณาได้ โดยชอบในการประชุมครัง้ ก่อนเท่านัน้

(ข)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 5.1(ก)
ข้ างต้ น

(ค)

ในกรณีที่การประชุมซึง่ ไม่ครบองค์ประชุมนี ้เป็ นการประชุมที่ได้ เรี ยกประชุมเนื่องจากการประชุมในครัง้
ก่อนไม่ครบองค์ประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 5.1(ก) ข้ างต้ น

นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้ องจัดส่งหนังสือเรี ยกประชุมสาหรับการประชุมครัง้ ใหม่ที่จะจัดขึ ้นเนื่องจากการประชุมครัง้
ก่อนไม่ครบองค์ประชุมให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยูซ่ งึ่ ได้ เคยจัดส่งหนังสือ

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 26

เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ ในครัง้ ที่ไม่ครบองค์ประชุมนันทุ
้ กราย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันนัด
ประชุมครัง้ ใหม่ (ไม่นบั วันที่สง่ หนังสือเรี ยกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จะต้ องระบุ
วัน เวลา สถานที่สาหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสาหรับการประชุมครัง้ ใหม่
6.

มติของที่ประชุม

6.1

การลงมติในเรื่ องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ ตดั สินโดยการชูมือหรื อลงคะแนนเสีย งตามที่ประธานในที่
ประชุมกาหนด ซึง่ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ ถือว่าหุ้นกู้หนึ่งหน่วยมี
หนึง่ เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี ้ขาด (ไม่วา่ กรณีเป็ นการลงมติโดย
การชูมือหรื อลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมี
ในฐานะที่ตนเป็ นผู้ถือหุ้นกู้หรื อผู้รับมอบฉันทะ

6.2

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่ องต่าง ๆ นอกจากที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.3 และ 6.4 จะต้ องเป็ นมติโดยคะแนนเสียง
ข้ างมากไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจานวนเสีย งทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

6.3

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่ องต่าง ๆ ต่อไปนี ้จะต้ องเป็ นมติโดยคะแนนเสียงข้ างมากไม่น้อยกว่าร้ อยละ 66 (หก
สิบหก) 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

มติของที่ประชุมผู้ถื อหุ้นกู้ในเรื่ องต่าง ๆ ต่อไปนี ้จะต้ องเป็ นมติ โดยคะแนนเสียงข้ างมากไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
(เจ็ดสิบห้ า)ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นกู้ซงึ่ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การชาระหนี ้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็ นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรื อทรัพย์สินอื่น ของผู้ออกหุ้นกู้หรื อ
บุคคลใด ๆ

(ข)

การแก้ ไขวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หรื อวันครบกาหนดชาระเงินไม่วา่ จานวนใด ๆ ตามหุ้นกู้

(ค)

การลด ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงแก้ ไขจานวนเงินต้ น ดอกเบี ้ย และ/หรื อเงินจานวนอื่นใดที่ค้างชาระ
หรื อที่จะต้ องจ่ายตามหุ้นกู้

(ง)

การเปลีย่ นแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่วา่ จานวนใด ๆ ที่จะต้ องชาระตามหุ้นกู้

(จ)

การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้ อ 3) และมติ
ของที่ประชุม (ข้ อ 6)

(ฉ)

การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิเพื่อให้ สามารถดาเนินการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งตามข้ อ 6.4(ก) ถึง
ข้ อ 6.4(จ) ข้ างต้ น
(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 27

6.5

ผู้ถือหุ้นกู้รายใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ๆ

7.

รายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ ประธานในที่ประชุมครัง้ นันลงนามรั
้
บรองภายใน 14
(สิบสี่) วันนับจากวัน ประชุมและเก็ บรั ก ษาต้ นฉบับ ไว้ รวมทัง้ จัดให้ มี สาเนาเพื่ อให้ ผ้ ูถื อหุ้นกู้ต รวจสอบไว้ ณ
สานักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันและเวลาทาการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 28

(ร่ าง) สัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 1
ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. [●]"
"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 2
ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. [●]"
"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 3
ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. [●]"
"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 4
ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. [●]"
และ
"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 5
ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. [●]"

ระหว่ าง

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
กับ

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
สัญญานีจ้ ัดทาขึน้ เมื่อวันที่ [●] พ.ศ. 2561

(ร่ าง) สัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี
"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี
"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี
"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี
และ
"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 5 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี

พ.ศ. [●]"
พ.ศ. [●]"
พ.ศ. [●]"
พ.ศ. [●]"
พ.ศ. [●]"

สัญญานี ้ทาขึ ้น เมื่อวันที่ [●] พ.ศ. 2561 ระหว่าง บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ที่
อาคาร ดร. เกฮาร์ ด ลิ ง ค์ เลขที่ 5 ถนนกรุ ง เทพกรี ฑ า แขวงหัว หมาก เขตบางกะปิ กรุ ง เทพมหานคร 10240
("ผู้ออกหุ้ นกู้") ฝ่ ายหนึ่ง กับ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ ตัง้ อยู่เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 (ซึ่งต่อไปในสัญญานี ้จะเรี ยกว่า "ธนาคาร" หรื อ "ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้")
อีกฝ่ ายหนึ่ง
โดยที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ("สานักงาน
ก.ล.ต.") ให้ ออกและเสนอขาย (1) "หุ้นกู้ของบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. [●]" ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") (2) "หุ้นกู้ของบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. [●]" ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") (3) "หุ้นกู้ของบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกาหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. [●]" ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") (4) "หุ้นกู้ของบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกาหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. [●]" ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") และ (5) "หุ้นกู้ของบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 5 ครบกาหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. [●]" ("หุ้นกู้ชุดที่ 5") (รวมเรี ยกหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 หุ้นกู้ชุดที่ 4 และหุ้นกู้ชุดที่ 5 ว่า "หุ้นกู้") ซึ่งจะทา
การเสนอขายแก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ท้ ี่ออกใหม่ และประกาศอื่นใดที่เกี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่กาหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ ายของสัญญานี ้ รวมทังที
้ ่อาจ
มีการแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้ า (ถ้ ามี) ("ข้ อกาหนดสิทธิ") และให้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญานี ้
โดยที่ ผ้ ูแ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ ได้ ใ ห้ ค ารั บ รองว่ า ผู้แ ทนผู้ ถื อ หุ้น กู้ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ วนตามที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทาตามอานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ
ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ให้ เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ ว
โดยที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีความประสงค์จะแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
มีความประสงค์ จะทาหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้ ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้มีอานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ตามความที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ 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

BGRIM(1/2561) สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้

หน้ าที่ 1

สานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ หน่วยงานหรื อองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่
เกี่ยวข้ อง (ต่อไปนี ้รวมเรี ยกว่า "กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง")
เพื่อให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และโดยความประสงค์ของคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย คู่สญ
ั ญาทัง้
สองฝ่ ายจึงตกลงทาสัญญานี ้ ดังต่อไปนี ้
1.

คานิยาม

เว้ น แต่จะได้ ก าหนดไว้ เป็ นการเฉพาะในสัญญานี ้ คาและข้ อความตามที่ ปรากฏในสัญญานีใ้ ห้ มี ความหมาย
เช่นเดียวกับที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
2.

การแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้โดยความยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ ตกลงแต่งตัง้ ให้ ผ้ ูแทนผู้ถือ หุ้นกู้เป็ น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เป็ นไปตามความที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ ข้ อกาหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง โดยที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ในนามของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้ถือ หุ้นกู้ตามข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ ข้ อกาหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับหุ้นกู้ และตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
3.

อัตราและวิธีการจ่ ายค่ าตอบแทน บาเหน็จ หรือเงินทดรองจ่ ายให้ แก่ ผ้ แู ทนผู้ถอื หุ้นกู้

3.1
ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชาระค่าตอบแทนการให้ บริ การเป็ นรายปี ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราร้ อยละ [●] ([●])
ต่อปี ของจานวนเงินต้ นคงค้ างทังหมดภายใต้
้
ห้ นุ กู้ (Outstanding Principal Amount) บวกด้ วยภาษี มลู ค่าเพิ่มในอัตราตามที่
กฎหมายกาหนด [ในกรณีที่ค่าธรรมเนียมซึ่งคานวณโดยใช้ อตั ราดังกล่าวมีจานวนน้ อยกว่า [●] ([●]) บาท ต่อชุดต่อปี
ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชาระค่าธรรมเนียมให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ในจานวน [●] ([●]) บาท ต่อชุดต่อปี บวกด้ วยภาษี มลู ค่าเพิ่มใน
อัตราตามที่กฎหมายกาหนด] โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชาระให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้ า) วันทาการ นับจากวันออกหุ้นกู้
สาหรับงวดแรก และสาหรับงวดถัดไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระค่าตอบแทนดังกล่าวให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้ า)
วันทาการ นับจากวันครบรอบปี ของวันออกหุ้นกู้ในแต่ละปี ตลอดอายุห้ นุ กู้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ชาระค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ตรง
กับวันทาการของผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ เลือ่ นไปชาระค่าตอบแทนในวันทาการแรกถัดไป
การชาระค่าตอบแทนตามวรรคก่อน ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชาระค่าภาษี มลู ค่าเพิ่มสาหรับค่าตอบแทนดังกล่าว
ให้ แก่ ผ้ ูแทนผู้ถื อ หุ้น กู้ใ นอัต ราตามที่ ก ฎหมายกาหนด โดยชาระพร้ อมกับ เงิ น ค่า ตอบแทน และผู้แ ทนผู้ถือ หุ้นกู้จ ะออก
ใบเสร็ จรับเงินค่าตอบแทนและใบกากับภาษี ให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้
3.2
ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะชาระให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือ หุ้นกู้ซึ่งเงินทดรองจ่ายที่ผ้ แู ทนผู้ถือ หุ้นกู้ได้ จ่ายไปตามที่จ่าย
จริ งเท่าที่จาเป็ นและสมควรอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้อย่างถูกต้ องตามสัญญานี ้ ข้ อกาหนดสิทธิ
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชาระคืนให้ แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตังแต่
้ วนั ที่
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ได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ พร้ อมแสดงรายละเอียดตลอดจนหลักฐานในการจ่ายเงินทดรองจ่าย
ดังกล่าว
ทังนี
้ ้ หากเงินทดรองจ่ายใด ๆ ดังกล่าวมีจานวนรวมกันเกินกว่า [●] ([●]) บาท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าจากผู้ออกหุ้นกู้ก่อนการจ่ายเงินทดรองจ่ายจานวนดังกล่าวของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
โดยผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ งผลการพิจารณาเป็ นหนังสือมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ ทราบภายใน 10 (สิบ) วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้ รับ
คาขอความเห็นชอบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ให้ ความเห็นชอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สามารถทดรองจ่ายเงินดังกล่าวได้
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ขอเวลาเพิ่มเติมเนื่องจากมีข้อสงสัยหรื อรายละเอียดของการจ่ายเงินทด
รองจ่ายดังกล่าวไม่ชดั เจน และจาเป็ นต้ องขอคาชี ้แจง รายละเอียด หรื อหลักฐานเพิ่มเติมในการจ่ายเงิน ทดรองจ่ายนั ้น ๆ ก็
ให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ชาระคืนเงินทดรองจ่ายให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือ หุ้นกู้ภายหลังจากวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ รับคาชี แ้ จงเพิ่มเติม รายละเอียด
หรื อหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าว
3.3
ในกรณีที่มีการเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในระหว่างอายุของหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.2 ข้ อ 6.3
หรื อข้ อ 6.4 (แล้ วแต่กรณี) ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชาระเงินค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมตามส่วนของระยะเวลาที่ผ่านพ้ น
ไปจริ งที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่จนถึงวันที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมได้ สิ ้นสุดการทาหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
และได้ มีการส่งมอบบรรดาทรัพย์สนิ เอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทังหมดให้
้
กบั ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
แล้ ว โดยหากผู้ออกหุ้นกู้ได้ ชาระเงินค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมล่วงหน้ าไปแล้ วเป็ นจานวนเกินกว่าระยะเวลาที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่จริ ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องคืนเงินค่าตอบแทนส่วนเกินดังกล่าว ให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ โดยไม่มีการ
คิดดอกเบี ้ยใด ๆ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุดการทาหน้ าที่ผ้ แู ทนผู้ถือ หุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือ หุ้นกู้
ไม่คืนเงินค่าตอบแทนส่วนเกินภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ข้างต้ น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงชาระดอกเบี ้ยในจานวนเงินดังกล่าว
ให้ แก่ผ้ ูออกหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 (เจ็ ดจุดห้ า) ต่อปี ("อัตราดอกเบีย้ ผิดนั ด") โดยให้ คานวณดอกเบีย้ ในอัตรา
ดอกเบี ้ยผิดนัดในวันที่ครบกาหนดระยะเวลา 7 (เจ็ ด) วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุดการทาหน้ าที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ จนกว่า
ผู้ออกหุ้นกู้จะได้ รับชาระเงิ นค่าตอบแทนส่วนเกินคืนครบถ้ วน ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่อัตราดอกเบีย้ ผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตรา
ดอกเบี ้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ เรี ยกเก็ บในขณะใด ๆ ให้ อตั ราดอกเบี ้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี ้ยผิดนัดสูงสุดที่
กฎหมายอนุญาตให้ เรี ยกเก็บได้
หากการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ดงั กล่าว เป็ นเหตุมาจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อการ
ประพฤติผิดโดยจงใจของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชาระเงินค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือ หุ้นกู้รายเดิมตามส่วนของ
ระยะเวลาที่ผา่ นพ้ นไปนับแต่วนั ที่มีการผิดสัญญาเกิดขึ ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องคืนเงินค่าตอบแทนส่วนเกินที่ผ้ อู อกหุ้นกู้
ได้ ชาระให้ ลว่ งหน้ า (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ นับแต่วนั ที่มีการผิดสัญญาเกิดขึ ้น จนถึงวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ รับชาระเงินค่าตอบแทน
ส่วนเกินคืน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ างต้ น
3.4
หากผู้อ อกหุ้น กู้ไม่ช าระค่า ตอบแทนใด ๆ และ/หรื อ เงิ น ทดรองจ่ า ยใด ๆ โดยไม่มี เ หตุอัน ควรให้ แ ก่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ และข้ อกาหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้ยินยอมให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เรี ยกเก็บ
ดอกเบี ้ยผิดนัดในอัตราดอกเบี ้ยผิดนัด โดยให้ คานวณดอกเบี ้ยในอัตราดอกเบี ้ยผิดนัดดังกล่าว นับตังแต่
้ (ก) วันที่ครบกาหนด
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ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันทาการ นับตังแต่
้ วันที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ ชาระ
เงินทดรองจ่ายที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ จ่ายไปตามข้ อ 3.2 ของสัญญานี ้ หรื อ (ข) วันที่ครบกาหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันทาการ
นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ รับคาชี ้แจงเพิ่มเติม หรื อรายละเอียดหรื อหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้ วนแล้ วจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่
ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 ของสัญญานี ้ (แล้ วแต่กรณี) จนถึงวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ชาระเงินคืนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนเสร็ จสิ ้นครบถ้ วน
3.5
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิในการหักกลบลบหนี ้ใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เป็ นหนี ้ต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กบั เงินจานวน
ใด ๆ ที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับไว้ หรื อครอบครองไว้ ในนามหรื อเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
4.

อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดของคู่สัญญา

4.1
ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ ข้ อกาหนด
สิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ หุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง ทังนี
้ ้ คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะต้ องให้ ความร่ วมมือและความ
ช่วยเหลือในการดาเนินการใด ๆ ตามจาเป็ นและสมควร เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญานี ้ ข้ อกาหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นกู้
อื่น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวข้ างต้ นอย่างเคร่ งครัด โดยสุจริ ตด้ วย
ความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะพึงกระทา
ในกรณีที่มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ที่
มีผลกระทบต่ออานาจ หน้ าที่ และความรับผิดของคูส่ ญ
ั ญา คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงที่จะร่ วมกันแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
หรื อข้ อกาหนดใด ๆ ตามสัญญานี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องและไม่ขดั กับข้ อกาหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง ที่มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงนันทุ
้ กประการ
4.2
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับผิดและชดใช้ ค่าเสียหายต่อผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ในความเสียหายซึ่งเกิดขึ ้น
จากการที่ผ้ ูแ ทนผู้ถือ หุ้นกู้ ละเลยไม่ป ฏิบ ตั ิห น้ าที่ห รื อ ปฏิบ ตั ิห น้ า ที่ด้ ว ยความประมาทเลิน เล่อ หรื อ ปฏิบ ตั ิห น้ า ที่มิช อบ
ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ ข้ อกาหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หรื อจงใจกระทาผิดหน้ าที่
หรื อโดยมิได้ ใช้ ความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้ จากบุคคลที่ประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการตัดสินใจดาเนินการตามอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยถูกต้ อง หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิสจู น์ได้ วา่ การดาเนินการดังกล่าวได้ กระทาไปโดยสุจริ ตด้ วยความรอบคอบและ
ระมัดระวังตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
4.3
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มี อานาจและหน้ าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทงปวง
ั้
ซึ่งรวมถึง
(แต่ไม่จากัดเพียง) อานาจและหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(ก)
กระทาการในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทงปวง
ั ้ ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัด
เฉพาะ) การเก็บรักษาต้ นฉบับข้ อกาหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ การรับจานา การรับจานอง การรับการค ้าประกัน
หรื อการรับหลักประกันอื่นใด (ถ้ ามี) รวมทังใช้
้ สิทธิบงั คับชาระหนี ้เอากับผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จานา ผู้จานอง ผู้ค ้าประกัน และ/หรื อ
บังคับหลักประกันดังกล่าว (ถ้ ามี) เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
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(ข)
ดาเนินการใด ๆ ให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้ปฏิบัติให้ เป็ นไปตามหน้ าที่ที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ รวมทัง้
การดาเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และการให้ คาแนะนาหรื อให้ คาปรึ กษาตามสมควร ตลอดจนทาการเรี ยก
ค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
(ค)
ดาเนินการใด ๆ อันเป็ นอานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ตามประเพณีปฏิบตั ิและตามที่ระบุไว้
ในข้ อกาหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(ง)
จัดทารายงานส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทกุ รายเกี่ยวกับเรื่ องสาคัญที่ได้ ดาเนินการไปตามอานาจหน้ าที่
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้ สญ
ั ญานี ้ ข้ อกาหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้โดยไม่ชกั ช้ า
(จ)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้ าที่ชาระเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แต่ละรายตามสัดส่วนหนี ้หุ้นกู้ เมื่อผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ได้ รับชาระเงินมาจากการบังคับชาระหนี ้ตามหุ้นกู้จากผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดจนจากการบังคับหลักประกันอื่น ๆ (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้
ภายหลังจากที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ หกั ค่าใช้ จ่าย เงินทดรองจ่าย และค่าตอบแทนของตนแล้ ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องจัดทา
บันทึกขันตอนการรวบรวมและการช
้
าระคืนเงินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องด้ วย เพื่อเป็ นหลักฐานให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้
สามารถขอตรวจสอบดูได้ ทังนี
้ ้ หากมีเงินเหลือหลังจากการชาระเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องส่งเงินที่เหลือ
ดังกล่าวคืนให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้โดยไม่ชกั ช้ า
(ฉ)
การกระทาของผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้อย่างถูกต้ องตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการกระทา
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ และให้ ถือเสมือนหนึง่ ผู้ถือหุ้นกู้กระทาการดังกล่าวด้ วยตนเอง
5.

วันมีผลใช้ บังคับของสัญญา
สัญญานี ้มีผลบังคับใช้ นบั แต่วนั ออกหุ้นกู้เป็ นต้ นไป

6.

การสิน้ สุดของสัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้และการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

6.1
ให้ สญ
ั ญานี ส้ ิ ้นสุดลงทันที (ก) เมื่ อผู้อ อกหุ้น กู้ได้ ทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ ทัง้ หมดโดยการชาระหนี ้ เงิ นต้ น
ดอกเบีย้ และเงิ นจานวนอื่นใด (ถ้ ามี) ตามหุ้นกู้ทงั ้ หมดทุกชุดจนครบถ้ วนแล้ ว และผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ได้ ปฏิบัติหน้ าที่ของ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้ วนตามข้ อกาหนดสิทธิ และสัญญานี ้แล้ ว หรื อ (ข) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ ซื ้อคืนหุ้นกู้ทงหมด
ั้
โดยผู้ออกหุ้นกู้
และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ ยกเลิกหุ้นกู้ทงหมดนั
ั้
นแล้
้ ว หรื อ (ค) เมื่อหนี ้ตามหุ้นกู้ทงหมดระงั
ั้
บสิ ้นไปไม่วา่ โดยสาเหตุใด
6.2
ให้ สญ
ั ญานี ้สิ ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ และให้ การสิ ้นสุดของสัญญานี ้มีผล
ต่อเมื่อได้ มีการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ วตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อ 7 โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมต้ องส่งมอบบรรดา
ทรัพย์สนิ เอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทังหมดให้
้
แก่ผ้ แู ทนผู้ถือ หุ้นกู้รายใหม่ให้ แล้ วเสร็ จโดยเร็ ว แต่ทงนี
ั ้ ้ จะต้ องไม่เกิน 7
(เจ็ด) วันทาการ นับแต่วนั ที่มีการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
(ก)
เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถแก้ ไขการ
ขาดคุณสมบัติภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ขาดคุณสมบัตินนั ้
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(ข)
เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้ เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ไม่เหมาะสมหรื อบกพร่องต่อหน้ าที่ ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ 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 ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ได้ มีหนังสือแจ้ ง
ให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทาการแก้ ไข
(ง)
เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว หรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกเจ้ าพนักงานยึดหรื อ
อายัดทรัพย์ตามกฎหมายล้ มละลาย หรื อร้ องขอหรื อถูกร้ องขอให้ มีการฟื น้ ฟูกิจการตามกฎหมายล้ มละลาย หรื อ กระทาการ
ใด ๆ อันจะเป็ นเหตุให้ ถกู ฟ้ องล้ มละลาย ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อมีการยื่นคาร้ องขอให้ มีการฟื น้ ฟูกิจการ
6.3
ภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อ 7 ในกรณีที่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ประสงค์จะบอกเลิกสัญญานี ้ จะต้ องทา
เป็ นหนังสือแจ้ งให้ คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน ในกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นฝ่ ายขอเลิกสัญญา
นี ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องเสนอรายชื่อของบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนดให้ แก่
ผู้ออกหุ้นกู้ทราบไปพร้ อมกับหนังสือแจ้ งฉบับดังกล่าวด้ วย เพื่อให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ โดยเมื่อ
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลใดเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ ว และได้ แจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบเรื่ องดังกล่าวแล้ ว
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องดาเนินการเพื่อให้ มีการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ ลงมติอนุมตั ิการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ
แต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้ าทาหน้ าที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แทนหรื อออกหนังสือขออนุมตั ิเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
และแต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้ าทาหน้ าที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รายภายในเวลาอันสมควร ตาม
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
เมื่อได้ รับความยินยอมดังกล่าวแล้ ว และผู้ออกหุ้นกู้ได้ แต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ งชื่อและ
ที่อยูข่ องผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ พร้ อมทังวั
้ นที่ของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมทราบ
และเมื่อได้ รับแจ้ งเรื่ องดังกล่าวแล้ ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ราย
ใหม่ดงั กล่าว และแจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รายที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการ
เปลี่ย นแปลงตัว ผู้แทนผู้ถื อหุ้นกู้ พร้ อมทัง้ ชื่ อและที่ อยู่ข องผู้แ ทนผู้ถือ หุ้น กู้รายใหม่ ภายในกาหนดระยะเวลาและตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
6.4
นอกเหนือไปจากกรณีดงั กล่าวตามข้ อ 6.1 ข้ อ 6.2 และข้ อ 6.3 แล้ ว ให้ เหตุแห่งการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
6.5
หากในที่สดุ แล้ วไม่มีการออกหุ้นกู้นี ้ ให้ ถือว่าสัญญานี ้สิ ้นสุด โดยในกรณีดงั กล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะไม่มี
สิทธิได้ รับชาระค่าตอบแทน ค่าเสียหาย และ/หรื อ เงินทดรองจ่ายใด ๆ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้
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6.6
ในกรณีที่สญ
ั ญาสิ ้นสุดไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงชาระค่าตอบแทนที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ จา่ ยให้ ตาม
ข้ อ 3.1 คืนให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ตามส่วนสาหรับระยะเวลาที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ยงั มิได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญา ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์
และรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.3 ของสัญญานี ้
7.

ผลของการสิน้ สุดของสัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 และข้ อ 6.3 ข้ างต้ น ซึ่งส่งผลให้ ต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ในขณะที่ยงั มีหนี ้คงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้อยู่ แต่ในระหว่างนันยั
้ งไม่มีการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่แทน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม หรื อในกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมยังไม่ได้ สง่ มอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร
หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทังหมดให้
้
แก่ผ้ แู ทนผู้ถือ หุ้นกู้รายใหม่อย่างครบถ้ วน ให้ ถือว่าการสิ ้นสุดลงของสัญญานี ้ยังคงไม่มีผล
และผู้แทนผู้ถื อหุ้นกู้รายเดิมจะต้ องปฏิบัติหน้ าที่ของตนตามที่ กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ ข้ อกาหนดสิท ธิ และเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อไป จนกว่าจะได้ มีการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่โ ดยถูกต้ องตามกฎหมายและได้ มีการส่งมอบบรรดา
ทรัพย์สนิ เอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทังหมดให้
้
แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ ว
ทังนี
้ ้ เมื่อมีการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ ว ให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมมีหน้ าที่สง่ มอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร
หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทังหมดให้
้
แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่โดยเร็ ว ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันทาการ นับจากวันที่มี
การแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ ตลอดจนให้ ความร่วมมือและช่วยประสานงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
เข้ าเริ่ มปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างราบรื่ น
8.

การประชุมผู้ถอื หุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงปฏิบตั ิการตามหน้ าที่ของตนเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดและวิธีการต่าง ๆ
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิทกุ ประการ และตกลงผูกพันด้ วยในมติและการดาเนินการต่าง ๆ
ตามวิธีการและขันตอนที
้
ถ่ กู ต้ องที่เกิดขึ ้นจากการนัน้
9.

อากรแสตมป์

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงรับผิดชอบในค่าอากรแสตมป์ใด ๆ ที่ต้องปิ ดบนสัญญานี ้ และค่าอากรแสตมป์อื่นใดที่อาจเกิดขึ ้น
จากการกระทาหรื อดาเนินการใด ๆ ตามความในสัญญานี ้ (ถ้ ามี) โดยจะชาระด้ วยตนเอง หรื อชาระโดยบุคคลอื่นที่ผ้ อู อกหุ้นกู้
กาหนด เว้ นแต่กรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องระบุให้ หน้ าที่การชาระอากรแสตมป์เป็ นหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ไม่รวมถึง ค่าภาษี
เงินได้ ของค่าตอบแทนการให้ บริ การ ซึ่ง ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องหักไว้ ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด เมื่อมีการจ่ายค่าตอบแทนการ
ให้ บริ การดังกล่าวให้ แก่ธนาคาร และไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
10.

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญา

สัญญานี ้มีผลเหนือข้ อตกลงหรื อการดาเนินการอื่นใด ไม่ว่าด้ วยวาจาหรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของคู่สญ
ั ญา ที่ได้
ทาขึ ้นก่อนการลงนามในสัญญานี ้ โดยให้ ถือสัญญานี ้เป็ นข้ อตกลงทังหมดที
้
่คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงผูกพันกัน
การแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมสัญญานี ้จะต้ องได้ รับมติเห็นชอบโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้ อกาหนดสิทธิ เว้ นแต่
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กรณีการแก้ ไข เพิ่มเติม ในประเด็นซึ่ง ไม่กระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรื อไม่ทาให้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง
หรื อในประเด็นที่เป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ ง ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถทาความตกลงเห็นชอบ
ร่วมกันได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอันมีผลขัดแย้ งต่อข้ อกาหนดหรื อเงื่อนไขใด ๆ
ตามสัญญานี ้ คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงที่จะร่ วมกันแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดหรื อเงื่อนไขใด ๆ ตามสัญญานี ้เพื่อให้
สอดคล้ องหรื อเป็ นไปตามข้ อกาหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องที่มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงผูกพันตามสัญญานี ้ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหน้ าตามเงื่อนไขในวรรคหนึง่
11.

การส่ งหนังสือบอกกล่ าว

การติดต่อสื่อสารหรื อการบอกกล่าวใด ๆ ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ ทาเป็ นหนังสือและส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อส่งทางโทรสาร และยืนยันโทรสารนันด้
้ วยการส่งเป็ นจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อส่งโดย
บุคคลซึง่ ลงนามรับทราบสาเนาโดยคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ โดยส่งไปยังที่อยูข่ องคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ข้างล่าง
นี ้ หรื อที่อยูซ่ งึ่ ได้ มีการเปลีย่ นแปลงและได้ แจ้ งให้ 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
[●]
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
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12.

การโอนสิทธิ

สิทธิและหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญานี ้ถือเป็ นสิทธิ เฉพาะตัวของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่สามารถโอน
สิทธิ และ/หรื อ หน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญานีไ้ ม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนให้ แก่บุคคลภายนอก เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ น
หนังสือจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ทังนี
้ ้ ภายใต้ บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และข้ อกาหนดสิทธิ
13.

ความรับผิดชดใช้

ในกรณี ที่มีความเสียหายเกิ ดแก่คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งอันเนื่องมาจากการที่คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ก่อให้ เกิ ดความ
เสียหาย ซึ่งรวมถึง ลูกจ้ างหรื อตัวแทนที่ได้ รับการแต่งตังอย่
้ างถูกต้ องของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ก่อให้ เกิดความเสียหายนัน้ ฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของสัญญานี ้ หรื อประพฤติผิดโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ปฏิบตั ิผิดสัญญาตก
ลงที่จะดาเนินการแก้ ไข เยียวยา และรับผิดชดใช้ ความเสียหายดังกล่าวตามทีเ่ กิดขึ ้นจริ งโดยไม่ชกั ช้ า (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัด
เฉพาะ ค่าใช้ จ่ายอันสมควรที่จ่ายไปจริ งในการดาเนินคดี ค่าจ้ างที่ปรึ กษากฎหมายและทนายความ) ให้ แก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่
ได้ รับความเสียหายนัน้ เว้ นแต่ความเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ นในส่วนที่เกิดจากการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด
ของสัญญานี ้ หรื อการประพฤติผิดจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ได้ รับความเสียหายนันเอง
้
ทังนี
้ ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเต็มความสามารถและด้ วยความซื่อสัตย์ สจุ ริ ต
ถูกต้ อง และด้ วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะพึงกระทา
รวมถึงต้ องบอกกล่าวให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบโดยทันทีกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด หรื อกรณีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ ้น หรื อกรณีถกู ดาเนินคดีอนั เนื่องมาจากการทาหน้ าที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับผิดชดใช้ ค่าเสียหายและค่าใช้ จ่ายใด ๆ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เฉพาะค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีและค่าที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกิดขึ ้นจากการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของสัญญานี ้
หรื อการประพฤติผิดจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สัญญาข้ อ 13 นี ้ให้ มีผลบังคับใช้ ตอ่ ไปแม้ วา่ สัญญานี ้จะได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว
14.

ทางเยียวยาแก้ ไข

ทางเยียวยาแก้ ไขใด ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้หรื อข้ อกาหนดสิทธิ ให้ ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของทางเยียวยาแก้ ไข
อื่นใดที่คสู่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายอาจมีอยูก่ บั คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ภายใต้ บทบัญญัติของกฎหมาย
15.

ค่ าใช้ จ่าย

เว้ นแต่จะได้ มีข้อตกลงไว้ เป็ นอย่างอื่น คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายตกลงที่จะรับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายในการจัดทาสัญญานี ้ใน
ส่วนของตน ซึง่ รวมถึงค่าใช้ จ่ายสาหรับที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่น ๆ
16.

ความไม่ สมบูรณ์ ของสัญญา
หากบทบัญญัติใด ๆ แห่งสัญญานี ้ ข้ อกาหนดสิทธิ และ/หรื อ เอกสารอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับหุ้นกู้ ตกเป็ นโมฆะ โมฆียะ ผิด
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กฎหมาย หรื อพ้ นวิสยั ไม่อาจใช้ บงั คับได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใด บทบัญญัตินนั ้ ๆ ไม่มีผลทาให้ สว่ นอื่น ๆ ของสัญญานี ้ต้ องตกเป็ น
โมฆะ โมฆียะ ผิดกฎหมาย หรื อใช้ บงั คับไม่ได้ ซึ่งคู่สญ
ั ญาคงตกลงให้ บทบัญญัติในส่วนอื่นดังกล่าวของสัญญานี ้ยังคงมีผล
ผูกพันและใช้ บงั คับได้ ในระหว่างคูส่ ญ
ั ญาทุกฝ่ าย
17.

การขัดกัน

ในกรณีที่มีข้อกาหนดใด ๆ ภายใต้ สญ
ั ญานี ้ขัดหรื อแย้ งกับข้ อกาหนดสิทธิ ก็ให้ ปฏิบตั ิตามข้ อความที่ระบุไว้ ใน
ข้ อกาหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขดั หรื อแย้ งกันดังกล่าว
ในกรณี ที่ มี ข้ อ กาหนดใด ๆ ภายใต้ สญ
ั ญานี ข้ ัดหรื อแย้ ง กับ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งก็ ใ ห้ ป ฏิ บัติ ต ามข้ อความตาม
กฎหมายทีเกี่ยวข้ องดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่ขดั หรื อแย้ งกันนัน้
18.

กฎหมายที่ใช้ บังคับแก่ สัญญา

สัญญานี ้และเอกสารภายใต้ สญ
ั ญานี ้ สิทธิและข้ อผูกพันต่าง ๆ ของคู่สญ
ั ญาที่มีอยู่ตามสัญญานี ้ ให้ ใช้ บงั คับและ
ตีความตามกฎหมายไทยในทุก ๆ ประการ
19.

การรักษาความลับ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงที่จะเก็บรักษาข้ อมูล ข่าวสาร ใบแสดงรายการ หรื อเอกสารอื่นใดที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มอบให้ กบั ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไว้
เป็ นความลับ และไม่เปิ ดเผยกับบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่การปฏิบตั ิตามอานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี ้ ยกเว้ นเป็ น
การเปิ ดเผยโดยคาสัง่ ศาลหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยราชการหรื อหน่วยงานอื่นใดมีอานาจตามกฎหมาย หรื อตามที่
กฎหมายกาหนด โดยในกรณีที่ต้องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลตามคาสัง่ ดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งและหารื อร่ วมกับผู้ออก
หุ้นกู้ลว่ งหน้ าก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลใด ๆ ดังกล่าว ทังนี
้ ้ ให้ ข้อตกลงในการรักษาความลับนี ้มีผลบังคับใช้ ตอ่ ไปภายในกาหนด
ระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับจากวันที่สญ
ั ญานี ้สิ ้นสุดลง
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สัญญานีท้ าขึ ้นเป็ น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความทัง้
หมดแล้ วเห็นว่าถูกต้ องตามเจตนารมณ์ทกุ ประการ และเพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี ้จึงได้ ลงลายมือชื่อ พร้ อมทังประทั
้
บตรา
สาคัญบริ ษัท (ถ้ ามี) ไว้ เป็ นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้ น
เพื่อและในนามของผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

_______________________________
([●])
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

_______________________________
([●])
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

_______________________________
([●])
พยาน
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เพื่อและในนามของผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

_______________________________
([●])
ผู้รับมอบอานาจ

_______________________________
([●])
ผู้รับมอบอานาจ

_______________________________
([●])
พยาน
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เอกสารแนบท้ าย
ข้ อกาหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถอื หุ้นกู้
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 68/2561
21 กันยายน 2561

เหตุผล
CORPORATES
อันดับเครดิ ตองค์กร:

A

อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน

A-

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

Stable

อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
09/04/61

อันดับ
เครดิ ต
A

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต/
เครดิ ตพิ นิจ
Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” ใน
ขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุน้ กู้ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันในวงเงินไม่เกิน 10,000
ล้านบาทของบริษทั ทีร่ ะดับ “A-“ ด้วย โดยหุน้ กูด้ งั กล่าวมีอนั ดับเครดิตต่ากว่าอันดับเครดิตองค์กร
ของบริษทั อยู่ 1 ระดับเนื่องจากมีลกั ษณะการด้อยสิทธิทางโครงสร้าง (Structural Subordination)
เมือ่ เทียบกับเงินกูป้ ั จจุบนั ของบริษทั ย่อย สาหรับเงินทีไ่ ด้จากออกหุน้ กูค้ รัง้ นี้ บริษทั จะนาไปชาระคืน
หุน้ กูท้ ก่ี าลังจะครบกาหนด ชาระคืนเงินกูแ้ ละหุน้ กูข้ องบริษทั และเงินกูย้ มื โครงการของบริษทั ย่อย
อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะการเป็ นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้ าภาคเอกชนชัน้ นาในประเทศไทยของ
บริษัท ตลอดจนการกระจายตัว ของโรงไฟฟ้ า พลัง งานความร้อ นร่ว ม (Cogeneration) ภายใต้
โครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็ก (Small Power Producer -- SPP) ความแน่ นอนของกระแสเงินสดที่
ได้รบั จากการมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ าระยะยาวกับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ
ลูกค้าอุตสาหกรรม อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงผลงานของกลุ่ม บี.กริมในการบริหารโรงไฟฟ้ ากังหัน
ก๊าซพลังความร้อนร่วม (Combined-cycle Gas Turbine) รวมถึงโอกาสในการเติบโตของบริษทั ใน
อนาคตอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากการมีหนี้สนิ อยู่ใน
ระดับสูงในช่วงทีบ่ ริษทั กาลังขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษทั มีรายได้เพิม่ ขึน้ 8.62% เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี ก่อน
เป็ น 16,961 ล้านบาท รายได้ท่เี พิม่ ขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเปิ ดดาเนินงานของโรงไฟฟ้ าพลังงาน
ความร้อนร่วม 2 แห่งคือ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด ซึ่งเปิ ดดาเนินงานเมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด ซึ่งเปิ ดดาเนินงาน
เมือ่ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ณ สิ้น เดือ นมิถุ น ายน 2561 บริษัท มีเ งิน กู้ร วม 57,405 ล้า นบาทและมีอ ัต ราส่ ว นเงิน กู้ร วมต่ อ
โครงสร้างเงินทุนอยู่ท่ี 68.91%
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต

ติ ดต่อ:
ณรงค์ชยั พรสิรชิ โู สภณ

narongchai@trisrating.com
เสริมวิทย์ ศรีโยธา

sermwit@trisrating.com
ภารัต มหัทธโน

parat@trisrating.com
มณเฑียร จันทร์กล่ า

monthian@trisrating.com

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงความคาดหวังว่าการดาเนินงานโรงไฟฟ้ าของ
บริษทั จะยังคงราบรืน่ ตามแผน โดยทีก่ าไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายจะ
เพิม่ ขึน้ ตามการเปิ ดดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้ าแห่งใหม่ อีกทัง้ โครงสร้างเงินทุนก็คาดว่าจะ
ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปั จจุบนั
ปัจจัยที่ อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
อัน ดับ เครดิต อาจปรับ เพิ่ม ขึ้น หากสถานะทางการเงิน ของบริษั ท ดีก ว่ า ที่ค าดการณ์ ไ ว้ ใน
ขณะเดียวกัน อันดับเครดิตก็อาจปรับลดลงได้ในกรณีทผ่ี ลการดาเนินงานของโรงไฟฟ้ าปรับตัวลดลง
อย่างมีนัยสาคัญ หรือสถานะทางการเงินของบริษทั อ่อนแอลงอย่างมีนัยสาคัญจากการก่อหนี้เพิม่
จานวนมากสาหรับการลงทุนขนาดใหญ่

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)
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บริ ษทั บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (BGRIM)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 12 ปี
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

A
AStable
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