ร่ างหนังสือชีช้ วน

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
B.GRIMM BIP POWER 1 LIMITED
เสนอขาย
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ทยอยชำระคืนเงินต้ น และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
"หุ้นกู้ชนิดทยอยชาระคืนเงินต้ นของบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด ครัง้ ที่ 1/2561 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2576" ("หุ้นกู้")
มีอำยุห้ นุ กู้ 15 ปี และมีอตั รำดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.95 ต่อปี ชำระดอกเบี ้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอำยุห้ นุ กู้
มูลค่ำที่ตรำไว้ หน่วยละ 1,000 บำท รำคำเสนอขำยหน่วยละ 1,000 บำท
จำนวนไม่เกิน 3,350,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่ำไม่เกิน 3,350,000,000 บำท
อันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้ "A-" แนวโน้ ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2561
ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้จำกสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบตลอดอำยุห้ นุ กู้
เสนอขายแก่ ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ระยะเวลาการจองซือ้ หุ้นกู้
วันที่ 28 และวันที่ 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2561

วันที่ย่ นื แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ ละร่ างหนังสือชีช้ วน : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ ละร่ างหนังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้ : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
คาเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจำรณญำณในกำรพิจำรณำข้ อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตรำสำรหนีแ้ ละเงื่อนไขของตรำสำรหนี ้ รวมทังควำมเหมำะสม
้
ในกำรลงทุน และควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่ำงดี กำรมีผลใช้ บงั คับของร่ ำงหนังสือชี ้ชวนนี ้ มิได้ เป็ นกำรแสดงว่ำคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แนะนำให้ ลงทุนในตรำสำรหนี ท้ ี่เสนอขำย หรื อมิได้ ประกันรำคำหรื อ
ผลตอบแทนของตรำสำรหนี ้ที่เสนอขำย หรือรับรองควำมครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในร่ำงหนังสือชี ้ชวนแต่อย่ำงใด ทังนี
้ ้ กำรรับรองควำมถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลใน
ร่ำงหนังสือชี ้ชวนนี ้เป็ นควำมรับผิดชอบของผู้เสนอขำยตรำสำรหนี ้
หำกร่ำงหนังสือชี ้ชวนมีข้อควำมหรื อรำยกำรที่เป็ นเท็จ หรื อขำดข้ อควำมที่ควรต้ องแจ้ งในสำระสำคัญ ผู้ถือตรำสำรหนีท้ ี่ได้ ซือ้ ตรำสำรหนี ้ไม่เกินหนง่งปี นับแต่วนั ที่
ร่ำงหนังสือชี ้ชวนนันมี
้ ผลใช้ บงั คับ มีสิทธิเรียกร้ องค่ำเสียหำยจำกบริษัทหรือเจ้ ำของตรำสำรหนี ้ได้ ตำมมำตรำ 82 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ทังนี
้ ้ ภำยในหนง่งปี นับแต่วันที่ได้ ร้ ูหรื อควรได้ ร้ ู ว่ำร่ำงหนังสือชีช้ วนเป็ นเท็จหรื อขำดข้ อควำมที่ควรต้ องแจ้ งในสำระสำคัญ แต่ไม่ เกินสองปี นับจำกวันที่
ร่ำงหนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ
เอกสำรฉบับนี ้ไม่ใช่หนังสือชี ้ชวนสำหรับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ แต่จดั ทำขง ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ก่อนกำรเสนอขำย เพื่ อให้ ผ้ ลู งทุนมีระยะเวลำพอสมควร
ในกำรศงกษำข้ อมูลก่อนกำรตัดสินใจลงทุน โดยข้ อมูลที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนีไ้ ม่แตกต่ำงไปจำกข้ อมูลที่ปรำกฏในร่ำงหนังสือชี ้ชวนที่ได้ ยื่นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ซงง่ ยังไม่มีผลใช้ บงั คับตำมกฎหมำย ดังนัน้ ข้ อมูลในเอกสำรฉบับนี ้จงงอำจมีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงได้ อี ก
ทังนี
้ ้ กำรเสนอขำยหลักทรัพย์จะกระทำได้ ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และร่ ำงหนังสือชีช้ วนที่ได้ ยื่นต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์มีผลใช้ บงั คับแล้ ว และจะกระทำโดยกำรส่งหรือแจกจ่ำยหนังสือชี ้ชวนให้ แก่ผ้ ลู งทุน
บุคคลทั่วไปสำมำรถขอตรวจสอบหรื อขอส ำเนำแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี แ้ ละร่ ำงหนังสื อชีช้ วนได้ ที่ ศูนย์ สำรสนเทศตลำดทุน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900 ในเวลำทำกำรของสำนักงำน หรื อทำง
http://www.sec.or.th
คาเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที่ 1

สรุ ปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (Factsheet)

หน้ ำที่ 1

ส่ วนที่ 2

ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)

หน้ ำที่ 1

ส่ วนที่ 3

ผู้ออกตราสารหนี ้
ส่ วนที่ 3.1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

หน้ ำที่ 1

2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

หน้ ำที่ 1

3. ปั จจัยควำมเสี่ยง

หน้ ำที่ 1

4. ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ

หน้ ำที่ 1

5. ข้ อพิพำททำงกฎหมำย

หน้ ำที่ 1

6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่น

หน้ ำที่ 1

ส่ วนที่ 3.2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หน้ ำที่ 1

8. โครงสร้ ำงกำรจัดกำร

หน้ ำที่ 1

ส่ วนที่ 3.3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
9. ข้ อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ

หน้ ำที่ 1

10. คำอธิบำยฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน

หน้ ำที่ 1

ส่ วนที่ 4

ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

หน้ ำที่ 1

ส่ วนที่ 5

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล

หน้ ำที่ 1

เอกสำรแนบ 1

(ร่ำง) ข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

เอกสำรแนบ 2

(ร่ำง) สัญญำแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้

เอกสำรแนบ 3

งบกำรเงิน

เอกสำรแนบ 4

รำยงำนกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้

สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภำคม 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)
"หุ้นกู้ชนิดทยอยชาระคืนเงินต้ นของบริษัท บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด ครั ง้ ที่ 1/2561 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2576" ("หุ้นกู้")
ออกโดยบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
ข้ อมูลที่สาคัญของตราสาร
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ
ไม่ มี ประกัน ทยอยช ำระคื นเงิ นต้ น และ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
การจัดอันดับความ
 ไม่มี  ผู้ค ้ำประกัน/ผู้รับอำวัล
น่ าเชื่อถือ
 ตรำสำร  ผู้ออกตรำสำร
หุ้ นกู้ ได้ รั บ กำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถื อ
"A-" แนวโน้ มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริ ษัท
ทริ สเรทติ ง้ จ ำกั ด เมื่ อวันที่ 25 เมษำยน
พ.ศ. 2561 ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีกำรจัด
อันดับควำมน่ำเชื่ อถื อของหุ้นกู้จำกสถำบัน
จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่สำนักงำน ก.ล.ต.
ให้ ควำมเห็นชอบตลอดอำยุของหุ้นกู้
มูลค่ าการเสนอขาย
ไม่เกิน 3,350,000,000 (สำมพันสำมร้ อย
ห้ ำสิบล้ ำน) บำท
มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วย 1,000 (หนึง่ พัน) บำท
วันออกหุ้นกู้
วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2561
อายุตราสาร
อำยุ 15 (สิบห้ ำ) ปี
ประเภทตราสาร

สกุลเงิน

สกุลเงินบำท

ประเภทการเสนอขาย

 PO
 PP (II&HNW)

จานวนหน่ วยที่เสนอขาย ไม่เกิน 3,350,000 (สำมล้ ำนสำมแสน
ห้ ำหมื่น) หน่วย
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย 1,000 (หนึง่ พัน) บำท
ระยะเวลาการเสนอขาย วันที่ 28 และวันที่ 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2561
วันครบกาหนด
วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2576
ไถ่ ถอนหุ้นกู้

การไถ่ ถอนก่ อนกาหนด ไม่มี
วันครบกาหนดชาระ ผู้ออกหุ้นกู้จะทยอยชำระคืนเงินต้ นเป็ นงวด ๆ ในวันถึงกำหนดชำระคืนเงินต้ น ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
คืนเงินต้ น
หน่วย: บำทต่อหน่วยหุ้นกู้
งวดที่ วันถึงกาหนดชาระคืนเงินต้ น
เงินต้ นคงค้ าง
เงินต้ นที่ชาระคืน จานวนเงินต้ นที่
ชาระคืนแล้ วรวม
1 วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
1000.00
44.76
44.76
2 วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2563
955.24
59.70
104.46
3 วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2564
895.54
59.70
164.16
4 วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2565
835.84
59.70
223.86
5 วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2566
776.14
74.63
298.49
6 วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2567
701.51
74.63
373.12
7 วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2568
626.88
59.70
432.82
8 วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2569
567.18
74.63
507.45
9 วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2570
492.55
59.70
567.15
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อัตราดอกเบีย้

งวดการจ่ ายดอกเบีย้

การคา้ ประกัน/
หลักประกัน
นายทะเบียนหุ้นกู้

ข้ อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 (เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่ำงอื่น)

งวดที่

วันถึงกาหนดชาระคืนเงินต้ น

เงินต้ นคงค้ าง

10
11
12
13
14
15

วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2571
วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2572
วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2573
วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2574
วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2575
วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2576

432.85
358.22
283.59
208.96
134.33
74.63

เงินต้ นที่ชาระคืน
74.63
74.63
74.63
74.63
59.70
74.63

จานวนเงินต้ นที่
ชาระคืนแล้ วรวม
641.78
716.41
791.04
865.67
925.37
1000.00

 คงที่ อัตรำดอกเบี ้ยคงที่ ร้ อยละ 3.95 (สำมจุดเก้ ำห้ ำ) ต่อปี
 ลอยตัว
 ผสม
ในกำรคำนวณดอกเบี ้ยหุ้นกู้ จะคำนวณจำกเงินต้ นคงค้ ำงในหุ้นกู้ โดยอำศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สำมร้ อยหก
สิบห้ ำ) วัน และโดยกำรนับจำนวนวันที่ผ่ำนไปจริ งในแต่ละงวดดอกเบีย้ ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ กำรคำนวณดอกเบี ้ยในแต่ละ
งวดจะเริ่ มคำนวณตังแต่
้ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรื อวันกำหนดชำระดอกเบีย้ ของงวดดอกเบีย้ ก่อนหน้ ำนี ้ (แล้ วแต่
กรณี) จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันกำหนดชำระดอกเบี ้ยในงวดดอกเบี ้ยนัน้ หรื อวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี)
ในกรณีที่ผลกำรคำนวณดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตอ่ หน่วยที่ได้ มีจำนวนทศนิยมมำกกว่ำ 6 (หก) ตำแหน่ง ก็ให้ ปัดเศษทศนิยม
ให้ เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ ปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึน้ ถ้ ำทศนิยมตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ำ
มำกกว่ำหรื อเท่ำกับ 5 (ห้ ำ) นอกนันให้
้ ปัดลง ส่วนในกรณีที่ดอกเบี ้ยที่คำนวณได้ มีทศนิยมไม่ร้ ู จบให้ กำหนดทศนิยม
เพียง 6 (หก) ตำแหน่ง และทำกำรปั ดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ตำมหลักกำรข้ ำงต้ น
หำกวันครบกำหนดชำระเงินตำมหุ้นกู้ (ไม่ว่ำจะเป็ นเงินต้ น ดอกเบี ้ย หรื อเงินจำนวนอื่นใด) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ไม่ตรง
กับวันทำกำร ให้ เลื่อนวันชำระเงินไปเป็ นวันทำกำรถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำต้ องจ่ำยดอกเบีย้ หรื อเงินเพิ่มใด ๆ
สำหรั บกำรเลื่ อนวันครบกำหนดช ำระเงิ น ตำมหุ้นกู้ตำมข้ อ 8.3 ของข้ อก ำหนดสิท ธิ เว้ นแต่เป็ นกรณี กำรชำระ
ดอกเบีย้ ในวันถึงกำหนดชำระคืนเงินต้ นซึ่งไม่ตรงกับวันทำกำร (ซึ่งรวมถึงกำรชำระดอกเบีย้ งวดสุดท้ ำย) ให้ นำ
จำนวนวันทัง้ หมดที่เลื่อนออกไป จนถึง (แต่ไม่รวม) วันกำหนดชำระดอกเบีย้ หุ้นกู้ที่เลื่อนออกไปมำรวมคำนวณ
ดอกเบี ้ยด้ วย
ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะช ำระดอกเบี ย้ หุ้ นกู้ ทุ ก ๆ วันจ่ ายดอกเบีย้ งวดแรก วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
6 (หก) เดือน ในวันที่ 31 พฤษภำคม และ
วันที่ 30 พฤศจิกำยน ของแต่ละปี ตลอด
อำยุห้ ุนกู้ เว้ นแต่ในกรณี ที่มีกำรเลื่อนวัน
ชำระดอกเบี ้ยสำหรับงวดก่อนหน้ ำเนื่องจำก
เป็ นกำรชำระดอกเบี ้ยในวันถึงกำหนดชำระ
คื น เงิ น ต้ นซึ่ ง ไม่ ต รงกั บ วั น ท ำกำรตำม
ข้ อ 8.3 ของข้ อก ำหนดสิ ทธิ "วันก ำหนด
ชำระดอกเบี ย้ หุ้นกู้" จะหมำยถึงวันที่ ได้ มี
กำรชำระเงินตำมจริ งตำมข้ อกำหนดและ
เงื่อนไขของข้ อ 8.3 ของข้ อกำหนดสิทธิ
ไม่มี
ผู้จัดการการ
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
จัดจาหน่ ายหุ้นกู้
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
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
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เนื่องจำกผู้ออกหุ้นกู้ได้ เสนอขำยหุ้นกู้ที่ อ อกใหม่ แ ก่ ผ้ ู ลงทุ น สถำบั น และ/หรื อ ผู้ลงทุนรำยใหญ่ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยกำรขออนุญ ำตและกำรอนุญ ำตให้ เ สนอขำยตรำสำรหนีท้ ี่ออกใหม่ ดังนัน้
ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ นำยทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้ไม่ว่ำทอดใด ๆ ให้ แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ลู งทุน
ดังกล่ำว เว้ นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก ทังนี
้ ้ ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 4.3 ของข้ อกำหนดสิทธิ
ข้ อกาหนดในการดารง ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของแต่ละปี
อัตราส่ วนทางการเงิน ในอัตรำส่วนไม่เกินกว่ำ 3:1 (สำมต่อหนึง่ เท่ำ)
ทัง้ นี ้ โปรดพิ จำรณำคำจำกัดควำมของ "หนี ส้ ิน" (Debt) และ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Equity) รวมถึงรำยละเอีย ด
เพิ่มเติมในหัวข้ อ "สรุ ปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวมย้ อนหลัง 3 ปี " ของสรุ ปข้ อมูลสำคัญ
ของตรำสำรหนี ้ และข้ อ 6.6 ของร่ ำงข้ อกำหนดสิทธิ ตำมที่ระบุไว้ ในเอกสำรแนบ 1 ร่ ำงข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิ และ
หน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
ลาดับการได้ รับชาระหนีจ้ ากผู้ออกตราสารกรณีผ้ ูออกตราสารล้ มละลายหรื อเลิกกิจการ
ข้ อจากัดการโอน

ความเสี่ยงของตราสาร
อายุตราสาร
มากกว่ า 5 ปี
1 – 5 ปี
น้ อยกว่ า 1 ปี



AAA - AA

A - BBB

non-investment
grade

unrated

Credit rating

คาเตือนที่สาคัญ
- ตลำดตรำสำรหนี ้ในประเทศไทยมีสภำพคล่องต่ำ กำรขำยตรำสำรก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนันอำจได้
้
รับมูลค่ำขำยตรำสำรลดลง
หรื อเพิ่มขึน้ ได้ โดยขึน้ อยู่กับสภำวะและควำมต้ องกำรของตลำดในขณะนัน้ นอกจำกนี ้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สำมำรถขำยหรื อโอนหุ้นกู้ ให้ แก่
บุคคลใด ๆ โดยทัว่ ไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ ขำยหรื อโอนหุ้ นกู้ได้ เฉพำะภำยในกลุ่มผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรำยใหญ่ เว้ นแต่เป็ น
กำรโอนทำงมรดก
- กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้เป็ นเพียงข้ อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนเท่ำนัน้ มิใช่สิ่งชี ้นำกำรซื ้อขำยตรำสำรหนี ้ที่เสนอขำย และ
ไม่ได้ เป็ นกำรรั บประกันควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับลักษณะของหุ้นกู้ รวมถึง
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้ก่อนตัดสินใจลงทุน
ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สาคัญของตราสาร
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
ดำรงอัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) มีกำรกำหนดห้ ำมไม่ให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ประกำศจ่ำยเงินปั นผลในกรณีที่
ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้ น และ/หรื อ ดอกเบี ้ยหุ้นกู้ หรื อผิดนัดชำระหนี ้ใด ๆ ภำยใต้ ห้ ุนกู้ และมีกำรกำหนดห้ ำมไม่ให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้จำนอง
จำนำ ก่อหลักประกัน โอนสิทธิเรี ยกร้ อง หรื อภำระผูกพันใด ๆ บนทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ตำมรำยละเอียด ข้ อกำหนด และเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิ
- ข้ อ 7 ดอกเบี ้ย มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรคำนวณดอกเบี ้ยเพิ่มเติมจำกที่กำหนดในตัวอย่ำงข้ อกำหนดสิทธิของสำนักงำน ก.ล.ต.
- ข้ อ 8 วิธีกำร เวลำ และสถำนที่สำหรับกำรชำระหนี ้ตำมหุ้นกู้ มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี ้ยเพิ่มเติมจำกที่
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กำหนดในตัวอย่ำงข้ อกำหนดสิทธิของสำนักงำน ก.ล.ต.
- ข้ อ 10 กำรผิดนัดและผลของกำรผิดนัด มีเพิ่มเติมนอกจำกที่กำหนดในตัวอย่ำงข้ อกำหนดสิทธิ ของสำนักงำน ก.ล.ต. เช่น ในกรณี กำร
ผิดนัดเนื่องจำกผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินไม่ว่ำเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยหรื อจำนวนเงินอื่นใดภำยใต้ ห้ นุ กู้นนั ้ มีกำรกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมจำกที่
กำหนดในตัวอย่ำงข้ อกำหนดสิทธิวำ่ กรณีดงั กล่ำวจะไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัด หำกกำรไม่ชำระเงินดังกล่ำวมีสำเหตุจำกควำมล่ำช้ ำ และ/หรื อ
ควำมผิดพลำดในระบบกำรโอนเงินซึง่ อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีเงินเพียงพอที่จะชำระเงิน ดังกล่ำวเมื่อถึง
กำหนดชำระ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ ชำระเงินดังกล่ำวแล้ วภำยใน 3 (สำม) วันทำกำรนับจำกวันครบกำหนดชำระหนี ้นัน้ ๆ
ทังนี
้ ้ โปรดพิจำรณำร่ ำงข้ อกำหนดสิทธิตำมที่ระบุไว้ ในเอกสำรแนบ 1 ร่ ำงข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
ความเสี่ยงทั่วไป
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้
รำยละเอียดปรำกฏตำมส่วนที่ 3.1 กำรประกอบธุรกิจ ข้ อ 3 ปั จจัยควำมเสี่ยง ของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนีแ้ ละ
ร่ ำงหนังสือชี ้ชวน
ความเสี่ยงของตราสาร
ควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต (Credit Risk) ผู้ถือหุ้นกู้มีควำมเสี่ยงที่ อำจจะไม่ได้ รับชำระดอกเบี ย้ หรื อเงิ นต้ น ในกรณี ที่ ธุรกิ จและผลกำร
ดำเนินงำนของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็ นไปตำมที่คำดหมำย หรื อทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อกำรชำระหนี ้ ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุน
ควรพิจำรณำฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องผู้ออกหุ้นกู้จำกข้ 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) รำคำตลำดของหุ้นกู้นนอำจมี
ั้
กำรเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลำยประกำร ยกตัวอย่ำงเช่น ระดับ
อัตรำดอกเบี ้ยในตลำดกำรเงิน นโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย สภำวะเศรษฐกิจโดยรวมอัตรำเงินเฟ้อ อำยุของหุ้นกู้ หรื ออุปสงค์ส่วนเกินหรื อ
ส่วนขำดของหุ้นกู้ ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นกู้อำจได้ รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำหุ้นกู้ ในกรณีที่มีกำรซื ้อขำยตรำสำรก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
ควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) ผู้ถือหุ้นกู้อำจไม่สำมำรถขำยหุ้นกู้ในตลำดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ทนั ทีในรำคำ
ที่ตนเองต้ องกำร เนื่องจำกกำรซื ้อขำยเปลี่ยนมือของตรำสำรในตลำดรองอำจมีไม่มำก ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ นำหุ้นกู้ไปซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (BEX) ผู้ถือหุ้นกู้สำมำรถซื ้อขำยหุ้นกู้ในตลำดรองได้ กบั ผู้ค้ำตรำสำรหนี ้ นอกจำกนี ้ ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยหุ้นกู้ในตลำดรอง
ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ เนื่องจำกผู้ออกหุ้นกู้ได้ จดข้ อจำกัดกำรโอนไว้ กับสำนักงำน ก.ล.ต. ให้ จำกัดกำรโอนหุ้นกู้เฉพำะภำยในกลุ่ม
ผู้ลงทุนสถำบันหรื อผู้ลงทุนรำยใหญ่ตำมควำมหมำยในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วยกำรกำหนดบทนิยำม
ในประกำศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี ้ทุกประเภท
ข้ อมูลผู้ออกตราสาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท บี .กริ ม บี ไอพี เพำเวอร์ 1 จำกัด ประกอบกิ จกำรผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำที่ ผลิตได้ จำกโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้ อนร่ วม (Cogeneration) โดยธุรกิจหลักของบริ ษัท คือ กำรผลิตและขำยไฟฟ้ำให้ กบั 1) กำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยบริ ษัทขำยไฟฟ้ำซึง่
ผลิตจำกโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้ อนร่ วมให้ กบั กฟผ. ภำยใต้ โครงกำรรับซื ้อไฟฟ้ำจำก SPP โดย กฟผ. เป็ นผู้รับซื ้อไฟฟ้ำรำยใหญ่ของประเทศไทย
และไฟฟ้ำที่ขำยให้ แก่ กฟผ. จะถูกส่งผ่ำนระบบส่งไฟฟ้ำของ กฟผ. ซึง่ มีโครงข่ำยครอบคลุมทัว่ ประเทศ เพื่อขำยไฟฟ้ำนี ้ต่อให้ กบั กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค (กฟภ.) และกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) ซึง่ จะจัดส่งไฟฟ้ำต่อไปยังผู้บริ โภคทัว่ ประเทศ และ 2) ลูกค้ ำอุตสำหกรรม ซึง่ ประกอบธุรกิจ
อยู่ในนิคมอุตสำหกรรมบำงกะดี ผ่ำนสำยส่งกระแสไฟฟ้ำที่บริ ษัทเป็ นผู้ติดตังเชื
้ ่อมต่อไปยังลูกค้ ำโดยตรง
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
ผู้ออกหุ้นกู้มีวตั ถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้ รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นกู้ในครัง้ นี เ้ พื่อกำรดำเนินธุรกิจปกติของผู้ออกหุ้นกู้และชำระคืนหนี ้
เงินกู้เดิมของผู้ออกหุ้นกู้ (Refinance) ตลอดจนชำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยใด ๆ ก็ตำม ที่จำเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น
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สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวมย้ อนหลัง 3 ปี
หน่วย: ล้ ำนบำท (เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่ำงอื่น)
1
ข้ อมูล
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
สินทรัพย์รวม
5,101.20
5,050.86
5,182.25
หนี ้สินรวม
3,853.69
3,713.51
3,759.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,247.51
1,337.35
1,422.58
รำยได้ จำกกำรขำย
1,478.32
1,823.35
2,025.65
ต้ นทุนขำย
1,247.22
1,511.49
1,623.52
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร
24.45
33.27
34.27
กำไรสุทธิ
45.89
89.85
315.22
อัตรำส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ กำไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ำย ภำษี เงินได้
10.79
7.32
5.13
ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย (net debt to EBITDA ratio)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ย
2.00
2.39
5.54
(interest coverage ratio : ICR)2
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพัน
0.42
1.70
1.92
3
(debt service coverage ratio : DSCR)
อัตรำส่วนหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
3.09
2.78
2.64
(debt to equity : D/E ratio)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (current ratio)
2.20
2.77
2.04
อัตรำส่วนหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ยที่ครบกำหนดภำยใน 1 ปี
0.03
0.03
0.04
ต่อหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ยทังหมด
้
อัตรำส่วนเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินต่อหนี ้สินรวม
0.94
0.95
0.88
4
อัตรำส่วนหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
2.91
2.62
2.33
หมำยเหตุ :
(1) โรงไฟฟ้ำของบริ ษัทมีกำรเริ่ มดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในวันที่ 29 เมษำยน ปี พ.ศ. 2558 ทังนี
้ ้อัตรำส่วนของปี พ.ศ. 2558 ได้ ทำกำรปรับให้
เป็ นตัวรำยปี และไม่ได้ ทำกำรเฉลี่ยตัวสินทรัพย์ หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นในกำรคำนวณ
(2) คำนวณจำก (กำไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ำย ภำษี เงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย) / ดอกเบี ้ยจ่ำย
(3) คำนวณจำก กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน / (เงินสดจ่ำยเพื่อชำระคืนเงินกู้ + ดอกเบี ้ยจ่ำย + เงินปั นผลจ่ำย)
(4) คำนวณตำม “อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” ตำมที่นิยำมไว้ ในข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้
ออกหุ้นกู้จะต้ องดำรงอัตรำส่วนดังกล่ำว ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของแต่ละปี ในอัตรำส่วนไม่เกินกว่ำ 3:1
ประวัตกิ ารผิดนัดชาระหนี ้
 ไม่มี
 มี
ข้ อมูลผู้ตดิ ต่ อ
1. ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี ้ชวนได้ ที่
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่:
เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์: 0-2544-5740
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ :
อำคำรสำนักงำนเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ชัน้ 6, 8-11 เลขที่ 252/6 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง
กรุ งเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์: 0-2305-9310
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2. หำกผู้ลงทุนมีข้อร้ องเรี ยน สำมำรถติดต่อได้ ที่
บริ ษัท บี.กริ ม บีไอพี เพำเวอร์ 1 จำกัด
ที่อยู่ :
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 5 ถนนกรุ งเทพกรี ฑำ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240
โทรศัพท์: 0-2150-7993

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Fact Sheet) หน้ ำที่ 6

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลสรุป

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
บริ ษัท บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด ("บริ ษัท" หรื อ "ผู้ออกหุ้นกู้" หรื อ “BIP1”) เป็ นบริ ษัทใน
กลุม่ ของ บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ("B.Grimm") หนึง่ ในผู้ผลิตไฟฟ้าภายใต้ โครงการรับซื ้อไฟฟ้าจาก
SPP รายใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทยเมื่อนับตามกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ (Installed Capacity)1 โดยเป็ นการร่ วม
ลงทุนระหว่าง B.Grimm ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 74.0 บริ ษัท นิกรกิ จและบุตร จากัด ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 14.0 และบริ ษัท
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จากัด (“BIP”) ซึง่ ถือหุ้นร้ อยละ 12.0
โครงสร้ างผู้ถือหุ้นใน BIP1
บริ ษัท นิกรกิ จและบุตร
จำกัด

BGRIM
74.0%

12.0%

BIP
14.0%

BIP1

บริ ษัทมีที่ตงอยู
ั ้ ่ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ซึง่ เป็ นสวนอุตสาหกรรมแห่งแรก
ของประเทศไทย มีพืน้ ที่ ประมาณ 2 ตารางกิ โลเมตร มีระยะห่างจากกรุ งเทพมหานคร 33 กิ โลเมตร และจาก
สนามบินสุวรรณภูมิ 56 กิโลเมตร ทังนี
้ ้ นิคมอุตสาหกรรมบางกะดีมีลกู ค้ าอุตสาหกรรมจานวนกว่า 50 ราย ซึง่ โดย
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยหรื อ บริ ษั ท ร่ ว มทุ น กั บ บริ ษั ท สัญ ชาติ ญี่ ปุ่ นซึ่ ง อยู่ ใ นภาคอุ ต สาหกรรมยานยนต์
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า
บริ ษัทประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม (Cogeneration) โดยธุร กิ จหลักของบริ ษัท คือ การผลิ ตและขายไฟฟ้าให้ กับ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) และลูกค้ าอุตสาหกรรมซึง่ ประกอบธุรกิจอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี
ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอนา้ บริ ษัทใช้ หน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊ าซของจีอี รุ่ น แอมเอ็ม
6000พีดี (LM 6000PD) จานวน 2 หน่วย และหน่วยผลิตไอนา้ ของซีเมนส์ รุ่ นเอสที 400 (SST400) จานวน 1
หน่วย และได้ เปิ ดดาเนินการเชิ งพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมี
กาลังการผลิตไฟฟ้าติดตังจ
้ านวน 114.6 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน ้าติดตังจ
้ านวน 20.0 ตันต่อชัว่ โมง และ
ได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าจานวน 90.0 เมกะวัตต์กบั กฟผ. โดยมีอายุสญ
ั ญา 25 ปี นับแต่วนั เปิ ดดาเนินการเชิง
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บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

พาณิชย์ นอกจากนี ้ ยังได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จานวน 1
ราย เพื่อขายไฟฟ้าจานวน 14.0 เมกะวัตต์
สรุ ปผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2560
สาหรับปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายเท่ากับ 2,025.65 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
ร้ อยละ 11.10 เนื่องจากเป็ นปี ที่โครงการโรงไฟฟ้า BIP1 สามารถดาเนินการได้ อย่างตามปกติตลอดทังปี
้ เทียบกับ
ปี ก่อนหน้ าซึ่งบริ ษัทได้ หยุดผลิตไฟฟ้าหนึ่งช่วงเพื่อทาการบารุ งรักษาเครื่ องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน ้าหลังพบปั ญหา
เครื่ องดังกล่าวทางานไม่ปกติ ทังนี
้ ้ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นทางผู้รับเหมาก่อสร้ างโรงไฟฟ้าเป็ นผู้รับผิดชอบเนื่ องจากอยู่
ในระยะเวลาการรับประกัน และบริ ษัทยังได้ รับเงินชดเชยประกันธุรกิจหยุดชะงักจากบริ ษัทประกันที่บริ ษัทได้ ทา
ประกันไว้ สาหรับต้ นทุนขายของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 1,623.53 ล้ านบาทในปี 2560 จาก 1,511.49 ล้ านบาทในปี
2559 จากต้ นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ ้นตามจานวนวันดาเนินการ ส่งผลให้ ในปี 2560 บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ น 402.13 ล้ าน
บาท และมีกาไรสุทธิทงสิ
ั ้ ้น 315.22 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 BIP1 มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 5,182.25 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ น
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เท่ากับ 3,939.36 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 76.02 ของสินทรัพย์รวม และมีหนี ้สินรวม
จานวน 3,759.67 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็ นส่วนใหญ่ เท่ากับ 3,312.04
ล้ านบาท ซึง่ เป็ นเงินกู้ยืมในลักษณะ Project Finance เพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า โดยบริ ษัทมีสว่ นของ
ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,422.58 ล้ านบาท
สรุ ปรายละเอียดหุ้นกู้ท่ บี ริษัทจะออกและเสนอขาย
บริ ษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ “"หุ้นกู้ชนิดทยอยชาระคืนเงินต้ นของบริ ษัท
บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด ครัง้ ที่ 1/2561 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576" ("หุ้นกู้") ซึง่ เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้
ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ทยอยชาระคืนเงินต้ น และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ จานวนไม่เกิน 3,350,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็ นมูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 3,350,000,000 บาท
โดยในการเสนอขายหุ้นกู้ครั ง้ นีจ้ ะเป็ นการเสนอขายให้ แ ก่ผ้ ูลงทุนสถาบันและ/หรื อผู้ลงทุนราย
ใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 9/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขาย
ตราสารหนีท้ ี่ ออกใหม่ ฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2552 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่ มเติม) โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่ อการ
ดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทและชาระคืนหนีเ้ งินกู้เดิมของบริ ษัท (Refinance) ตลอดจนชาระค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ก็ตาม ที่จาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้ างต้ น
ทังนี
้ ห้ ้ นุ กู้ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A-" แนวโน้ มอันดับเครดิต "Stable" โดย บริ ษัท
ทริ สเรทติ ้ง จากัด เผยแพร่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
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ส่ วนที่ 3.1
1.

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริ ษัท บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด ("บริษัท" หรื อ "ผู้ออกหุ้นกู้" หรื อ “BIP1”) เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ของ บริ ษัท บี.กริ ม
เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ("B.Grimm") หนึง่ ในผู้ผลิตไฟฟ้ าภายใต้ โครงการรับซื ้อไฟฟ้ าจาก SPP รายใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทย
เมื่อนับตามกาลังการผลิตไฟฟ้ าติดตัง้ (Installed Capacity)1 โดยเป็ นการร่ วมลงทุนระหว่าง B.Grimm ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 74.0
บริ ษัท นิกรกิจและบุตร จากัด ซึง่ ถือหุ้นร้ อยละ 14.0 และบริ ษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จากัด (“BIP”) ซึง่ ถือหุ้นร้ อยละ 12.0
โครงสร้ างผู้ถอื หุ้นใน BIP1
บริ ษัท นิกรกิ จและบุตร
จำกัด

BGRIM
74.0%

12.0%

BIP
14.0%

BIP1
บริ ษัทมีที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ซึง่ เป็ นสวนอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย มีพื ้นที่
ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร มีระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร 33 กิโลเมตร และจากสนามบินสุวรรณภูมิ 56 กิโลเมตร ทังนี
้ ้ นิคม
อุตสาหกรรมบางกะดีมีลูกค้ าอุตสาหกรรมจานวนกว่า 50 ราย ซึ่งโดยส่วนใหญ่ เป็ นบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมทุนกับบริ ษัท
สัญชาติญี่ปนซึ
ุ่ ง่ อยูใ่ นภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า และอุปกรณ์ไฟฟ้ า
บริ ษัทประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าที่ผลิตได้ จ ากโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วม (Co-generation) โดยธุรกิจ
หลักของบริ ษัท คือ การผลิตและขายไฟฟ้ าให้ กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และลูกค้ าอุตสาหกรรมซึ่งประกอบ
ธุรกิจอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี
ในการผลิตพลังงานไฟฟ้ าและไอน ้า บริ ษัทใช้ หน่วยผลิตไฟฟ้ ากังหัน ก๊ าซของจีอี รุ่ น แอมเอ็ม 6000พีดี (LM 6000PD)
จานวน 2 หน่วย และหน่วยผลิตไอน ้าของซีเมนส์ รุ่ นเอสที 400 (SST400) จานวน 1 หน่วย และได้ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีกาลังการผลิตไฟฟ้ าติดตังจ
้ านวน 114.6 เมกะวัตต์ และ
กาลังการผลิตไอน ้าติดตังจ
้ านวน 20.0 ตันต่อชัว่ โมง และได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าจานวน 90.0 เมกะวัตต์กบั กฟผ. โดยมี
อายุสญ
ั ญา 25 ปี นับแต่วนั เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ นอกจากนี ้ ยังได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับลูกค้ าอุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมบางกะดี จานวน 1 ราย เพื่อขายไฟฟ้ าจานวน 14.0 เมกะวัตต์
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บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

แผนภาพแสดงโรงไฟฟ้าในเครือ B.Grimm ที่ตงั ้ อยู่ท่ นี ิคมอุตสาหกรรมต่ างๆ

ข้ อมูลเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถสรุ ปได้ ดังต่ อไปนี ้
กาลังการผลิตติดตัง้
โครงการ
โรงไฟฟ้า
บี.กริม บีไอพี
เพาเวอร์ 1

บริษัท
BIP1

ไฟฟ้า
(เมกะ
วัตต์ )
114.6

ไอนา้
(ตันต่ อ
ชั่วโมง)
20.0

ประเภท
โรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า
พลังความ
ร้ อนร่วม

วันที่เปิ ด
ดาเนินการ
เชิงพาณิชย์
29 เมษายน
2558

ผู้รับซือ้ ไฟฟ้า/
กาลังผลิตรวมตามสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ระยะเวลา 25 ปี นับ
แต่วนั ที่เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์/ 90.0
เมกะวัตต์
 สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรม 1
ฉบับ / 14.0 เมกะวัตต์
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2.

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
2.1.1 โครงสร้ างรายได้
ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษั ท คื อ การผลิ ต และขายไฟฟ้ าให้ กับ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต แห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) และลูก ค้ า
อุตสาหกรรมซึง่ ประกอบธุรกิจอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี โดยมีรายละเอียดโครงสร้ างดังต่อไปนี ้
รอบปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2560
2559
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)

ประเภทรายได้
รายได้ จากการขายสินค้ า
รายได้ รวมการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. จาก SPP
รายได้ รวมการขายไฟฟ้าให้ ลกู ค้ า
อุตสาหกรรม
อื่นๆ(1)
รายได้ รวมจากการขายและการให้ บริการ
หมายเหตุ

1,461.9
16.5

98.8
1.1

1,654.5
168.8

90.7
9.2

1,829.8
195.9

87.7
9.4

2.0
1,480.4

0.1
100.0

2.5
1,825.8

0.1
100.0

61.5
2,087.2

2.9
100.0

(1)

ประกอบด้ วยรายได้ จากดอกเบี ้ยรับ และรายการอื่นๆ โดยรายได้ จากดอกเบี ้ยรับ ประกอบไปด้ วย ดอกเบี ้ยที่ได้ มาจาก
เงินฝากธนาคาร ส่วนรายการอื่นๆ ประกอบไปด้ วย รายได้ จากการบริการที่ได้ จากลูกค้ าอุตสาหกรรม เช่น การบริการ
ติดตังมิ
้ เตอร์ และการให้ บริการ และรายรับจากการใช้ สถานที่ร่วมกันระหว่างบริษัทในเครือ

2.1.2 ธุรกิจผลิตและขายไฟฟ้าของบริษัท
การขายไฟฟ้า
บริ ษัทผลิตไฟฟ้ าเพื่อขายให้ กบั กฟผ. และลูกค้ าอุตสาหกรรม โดยบริ ษัท ขายไฟฟ้ าซึ่งผลิตจากโรงไฟฟ้ าพลัง
ความร้ อนร่ วม ให้ กบั กฟผ. ภายใต้ โครงการรับซื ้อไฟฟ้ าจาก SPP โดย กฟผ. เป็ นผู้รับซื ้อไฟฟ้ ารายใหญ่ของประเทศ
ไทย และไฟฟ้ าที่ขายให้ แก่ กฟผ. จะถูกส่งผ่านระบบส่งไฟฟ้ าของ กฟผ. ซึ่งมีโครงข่ายครอบคลุมทัว่ ประเทศ เพื่อขาย
ไฟฟ้านี ้ต่อให้ กบั การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.) ซึ่งจะจัดส่งไฟฟ้ าต่อไปยังผู้บริ โภคทัว่
ประเทศ
รายละเอียดที่สาคัญของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าของบริษัทมีดงั นี ้
(1) กฟผ.
คู่สัญญา
(2) บริ ษัท
วัตถุประสงค์ ของสัญญา เพื่อจาหน่ายไฟฟ้ าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้ าให้ แก่ กฟผ.
วันที่ลงนามในสัญญา
6 พฤศจิกายน 2552
ระยะเวลาของสัญญา
25 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 28 เมษายน 2583)
กาลังการผลิตตามสัญญา 90.0 เมกะวัตต์
บริ ษัท จะได้ รับค่าไฟฟ้ าจาก กฟผ. ตามอัตรารั บซือ้ ไฟฟ้ าซึ่งประกอบด้ วยค่าพลังไฟฟ้ า ค่า
ค่ าตอบแทน
พลังงานไฟฟ้ า และค่าการประหยัดการใช้ เชื ้อเพลิง ตามรายละเอียดในข้ อ 2.1.3 ของเอกสาร
ฉบับนี ้
ปริมาณรับซือ้ ไฟฟ้าขัน้ ต่า ยกเว้ นปี แรกและปี สุดท้ ายของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า กฟผ. จะรับซื ้อพลังงานไฟฟ้ าจากบริ ษัท ใน
ส่วนที่ 3.1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

หน้ าที่ท่ สี าคัญของ
คู่สัญญา

การบอกเลิกสัญญา

เงื่อนไขการต่ ออายุ
สัญญา
กฎหมายที่ใช้ บงั คับ
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ปริ มาณไม่ต่ากว่าร้ อยละแปดสิบ (80%) ของปริ มาณไฟฟ้ าตามสัญญาที่คณ
ู กับจานวนชัว่ โมง
ในรอบปี (24 ชัว่ โมง x จานวนวันในปี นันๆ)
้ แล้ วหักด้ วยปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่บริ ษัทไม่ได้ จา่ ย
ให้ กฟผ. ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า ซึง่ หากกฟผ. รับซื ้อไฟฟ้ าไม่ครบในปี
ใด กฟผ. จะชาระค่าพลังงานไฟฟ้ าส่วนที่ขาดตามอัตราค่าพลังไฟฟ้ าเฉลี่ยสาหรับปี นัน้ ทังนี
้ ้
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า
ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า บริ ษัทมีหน้ าที่ซงึ่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
หน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทมีหน้ าที่ในการพัฒนา และบริ หารจัดการโรงไฟฟ้ า และจาหน่ายไฟฟ้ าให้ แก่ กฟผ.
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
(2) บริ ษัทต้ องดาเนินการต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญา ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด
(3) บริ ษัทต้ องได้ รับอนุญาตหรื อมีหนังสือรับรองการอนุญาตให้ ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องก่อนวันกาหนดเริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้ า
(4) บริ ษัทต้ องได้ รับอนุมตั ิ ได้ รับใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท
ตลอดระยะเวลาของสัญญา
(5) บริ ษัท ต้ องออกแบบ ติดตัง้ ทดสอบ บริ หาร ซ่อมแซม และบารุ งรักษาระบบเครื่ องผลิต
ไฟฟ้ าตลอดระยะเวลาของสัญญา
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ได้ ผิดสัญญาอาจบอกเลิกสัญญาด้ วยเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณีผิดนัดชาระเงิน หากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดไม่ชาระเงิน สาหรับจานวนเงินที่ไม่มีข้อ
โต้ แย้ ง ภายในระยะเวลาที่กาหนด และไม่สามารถแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 15
วันหลังจากได้ รับหนังสือแจ้ งจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่
(2) บริ ษัทไม่สามารถจาหน่ายไฟฟ้ าให้ กฟผ. เป็ นเวลาติดต่อกันเกิน 15 วัน เว้ นแต่มีเหตุอ้าง
ได้ ตามสัญญาหรื อเป็ นเพราะความผิดของ กฟผ. และไม่สามารถแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จภายใน
ระยะเวลา 90 วันหลังจากได้ รับหนังสือแจ้ งจาก กฟผ.
(3) บริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาได้ และบริ ษัทไม่สามารถแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในระยะเวลา 90 วันหลังจากได้ รับหนังสือแจ้ งจาก กฟผ. หรื อ
(4) บริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานไฟฟ้ าตามที่กาหนดใน
SPP Grid Code ได้ และไม่สามารถแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 90 วันหลังจาก
ได้ รับหนังสือแจ้ งจาก กฟผ.
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่บริ ษัทเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการชาระเงินตามสัญญา กฟผ. จะ
ขยายระยะเวลา 90 วันนันออกไปตามควรแก่
้
กรณี หากบริ ษัทแสดงให้ เห็นว่ากาลังแก้ ไขการผิด
สัญญานันอยู
้ ่อย่างจริ งจัง และหากบริ ษัทไม่ดาเนินการแก้ ไขภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป
นัน้ กฟผ. มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้
นอกจากนี ้ หากไม่มีการเริ่ มซื ้อขายไฟฟ้ าภายในระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วนั ที่เปิ ดดาเนินการ
เชิงพาณิชย์ ให้ ถือว่าสัญญาสิ ้นสุดลง
ไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุสญ
ั ญา
กฎหมายไทย
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2.1.3 กระบวนการผลิต
(ก)

กระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอนา้ โดยพลังความร้ อนร่ วม

กระบวนการผลิตโดยพลังความร้ อนร่ วม ประกอบด้ วย เครื่ องกังหันก๊ าซ หม้ อกาเนิดไอน ้าแรงดันสูง และ
เครื่ องผลิตไฟฟ้ ากังหันไอน ้าที่ทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการผลิตดังนี ้
(1)
เครื่ องกังหันก๊ าซ ดูดอากาศผ่านส่วนที่ให้ อากาศไหลเข้ า ซึ่งอากาศเย็นจะถูกทาให้ สะอาดและ
บริ สทุ ธิ์ก่อนที่จะผ่านต่อไปยังเครื่ องอัดอากาศซึ่งอากาศจะถูกอัดและผสมกับเชื ้อเพลิง (ก๊ าซธรรมชาติหรื อน ้ามันดีเซล) ในห้ อง
เผาไหม้ ซงึ่ จะมีการสันดาปเกิดขึ ้น
(2)
อากาศร้ อนที่ผสมกับเชื ้อเพลิงจะไหลผ่านใบพัดของกังหันก๊ าซ กระบวนการนี ้จะทาให้ ใบพัดหมุนซึง่
จะเปลีย่ นพลังจากการหมุนไปเป็ นกระแสไฟฟ้ า
(3)
หม้ อกาเนิดไอน ้าแรงดันสูงจะนาเอาความร้ อนที่คงเหลืออยูห่ ลังผ่านออกจากกังหันก๊ าซไปใช้ ซึ่งถ้ า
หากไม่ทาอะไรจะถูกปล่อยทิ ้งไปทางท่อไอเสีย
(4)
ในหม้ อกาเนิดไอน ้าแรงดันสูง น ้าบริ สทุ ธิ์จะไหลเข้ าผ่านทางท่อโดยก๊ าซร้ อนจะไหลผ่านไปรอบๆ ท่อ
เหล่านี ้ ทาให้ น ้าในท่อกลายเป็ นไอน ้า
(5)
หม้ อกาเนิดไอน ้าแรงดันสูงจะปล่อยไอน ้าไปยังเครื่ องกังหันไอน ้า
(6)
ไอน ้าจะไปหมุนกังหันไอน ้าซึง่ จะไปหมุนเครื่ องปั่ นไฟที่ติดไว้ ด้วยกันทาให้ ได้ กระแสไฟฟ้ าเพิ่ มขึ ้น
(7)
ไอน ้าที่แยกออกมาในระยะกลางของเครื่ องกังหันไอน ้าจะขายให้ แก่ลกู ค้ าที่ต้องการไอน ้าที่มีแรงดัน
ปานกลาง
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(8)
ไอนา้ ที่ ผ่านออกจากเครื่ องจะถูกส่ง ไปยังเครื่ องคอนเดนเสทและทาให้ เย็นลงที่หอนา้ หล่อเย็ น
กระบวนการนี ้จะทาให้ ได้ น ้าที่จะส่งไปยังหม้ อน ้าที่จะนาน ้าหมุนเวียนกลับไปใช้ ใหม่ตอ่ ไป
จากกระบวนการผลิตดังกล่าว โครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่วม ทังหมดของบริ
้
ษัท จึงสามารถผลิตได้ ทงั ้
ไฟฟ้ าและไอน ้า

(ข)

โครงสร้ างพืน้ ฐานที่ใช้ ในการส่ งและการแจกจ่ ายไฟฟ้า
(1)
บริ ษัทเป็ นผู้ด าเนิน การก่ อสร้ าง และบารุ งรั กษาระบบสายส่งไฟฟ้ า ซึ่งเป็ นระบบส่งไฟฟ้ าจาก
โครงการโรงไฟฟ้ าของบริ ษัทไปยังลูกค้ า
(2)
ไฟฟ้ าที่ผลิตจากโครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่วมของบริ ษัททุกโครงการเพื่อขายให้ แก่ กฟผ. จะ
ถูกส่งไปยังโครงข่ายสาหรับการจ่ายไฟฟ้ าผ่านทางสายส่ง 69 กิโลโวลต์ ซึ่งเชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้ าย่อยของ กฟผ. ซึ่งในกรณีนี ้
กลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นผู้สร้ างและบารุงรักษาสายส่งไฟฟ้ าทังหมด
้
(3)
ไฟฟ้ าที่ผลิตโดยโครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่วมของบริ ษัทเพื่อขายให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรมจะ
ถูกส่งไปยังลูกค้ าอุตสาหกรรมโดยตรงผ่านทางสายส่งไฟฟ้ า 22 กิโลโวลต์หรื อ 115 กิโลโวลต์ซึ่งบริ ษัทเป็ นผู้ดาเนินการก่อสร้ าง
เป็ นเจ้ าของ และเป็ นผู้บารุงรักษา

(ค)

การบริหารจัดการต้ นทุนและงบประมาณอย่ างมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทได้ รับการบริ หารจัดการโดย B.Grimm ภายใต้ สญ
ั ญาว่าจ้ างบริ หารและบารุ งรักษา (Operating and
Maintenance Agreement) โดยมีกระบวนการในการควบคุมและบริ หารจัดการงบประมาณของบริ ษัท แบ่งออกได้ เป็ น 4
ขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
(1)
การตังงบประมาณ
้
– กรรมการผู้จดั การและฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องของโครงการโรงไฟฟ้ าแต่ละโครงการจะ
ทาการเสนองบประมาณที่ใช้ ในการดาเนินกิจการและค่าใช้ จ่ายสาหรับโครงการโรงไฟฟ้ า ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะได้ รับการ
พิจารณาและอนุมตั ิโดยประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ (Chief Operation Officer) ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ หาร/
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามลาดับ
(2)
การอนุมัติงบประมาณ – งบประมาณในแต่ละโครงการจะได้ รับการพิจารณาและอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการของบริ ษัทโรงไฟฟ้ านันๆ
้
(3)
การใช้ งบประมาณ - ระบบ PR Approve Center ซึง่ เป็ นแอพพลิเคชัน่ บนโปรแกรม IBM Notes ถูก
ใช้ ในแต่ละโครงการซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการซื ้อตามคาร้ อง ทังนี
้ ้เพื่อให้ การใช้ จ่ายงบประมาณตามที่ได้ รับอนุมตั ิเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิ ภาพ อีกทังคณะกรรมการประเมิ
้
นโครงการ (Evaluation Committee) ได้ ถกู จัดตังขึ
้ ้นเพื่อคัดเลือกเพื่อจัดจ้ าง
ผู้รับเหมาและผู้จดั หาสินค้ าและวัตถุดิบสาหรับการลงทุนในโครงการที่มีมลู ค่าเกินกว่า 5 ล้ านบาท
(4)
การควบคุมและตรวจสอบงบประมาณ – ผลประกอบการรายเดื อ นของบริ ษั ทแต่ละบริ ษั ท
เปรี ยบเทียบกับงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิ จะถูกวิเคราะห์และรายงานต่อผู้บริ หารในการประชุม และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
ของบริ ษัทโดยบริ ษัทจะประสานงานกับกรรมการผู้จัดการและฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับโครงการโรงไฟฟ้ าในแต่ละโครงการ เพื่อหา
วิธีการจัดการกับผลต่างของงบประมาณ เช่น ลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็ น หรื อ เลื่อนการสัง่ ซื ้ออะไหล่ที่ยงั ไม่จาเป็ นต้ องใช้ เป็ นการ
เร่งด่วน
เพื่อกระตุ้นให้ ระบบการควบคุมและจัดการงบประมาณของบริ ษัทมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้น บริ ษัทมีทีม
Financial Controller เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบงบประมาณโดยเฉพาะ และได้ นาโปรแกรม IBM
Cognos เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการจัดทางบประมาณและลดข้ อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ ้น นอกจากนี ้ บริ ษัทใช้ โปรแกรม IBM
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Cognos เพื่อวิเคราะห์การดาเนินธุรกิจเชิงสถิติ โดยที่โปรแกรมดังกล่าวช่วยให้ บริ ษัทสามารถประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูล
องค์กร (corporate data) และจัดทารายงานโดยใช้ ข้อมูลองค์กรดังกล่าวได้
(ง)
กาลังการผลิต
(1)
ประสิทธิภาพของโครงการโรงไฟฟ้ าของบริ ษัท
ธุรกิจหลักของบริ ษัท คือการผลิตและขายไฟฟ้ า ดังนัน้ ความสาเร็ จของธุรกิจจึงขึ ้นอยูก่ บั ประสิทธิภาพในการ
ดาเนินการผลิตไฟฟ้ า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ เช่น ประสิทธิ ภาพในการใช้ เชื ้อเพลิงในกระบวนการผลิตไฟฟ้ า สัดส่วนระยะเวลาที่
โครงการโรงไฟฟ้ ามีความพร้ อมในการผลิตไฟฟ้ าและไอน ้า และระยะเวลาการหยุดซ่อมนอกแผน (Unplanned Outage) ภายใต้
ข้ อกาหนดของสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. และสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ ากับลูกค้ าอุตสาหกรรม ทัง้ นี ้ บริ ษัทอาจถูกปรั บหาก
โครงการโรงไฟฟ้ าไม่มีความพร้ อมในการจ่ายไฟฟ้ า และ/หรื อ ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้ าในแต่ละเวลาของวันตามปริ มาณที่กาหนดไว้
ในสัญญา
ประสิทธิ ภาพการใช้ เชื อ้ เพลิงของโครงการโรงไฟฟ้ าคานวณจากอัตราการใช้ ความร้ อน (Heat Rate) ซึ่ง
คานวณจากปริ มาณเชื อ้ เพลิงที่จะต้ องใช้ ในการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจานวน 1 กิโลวัตต์ ชั่วโมง (โดยแปลงค่าความร้ อนของ
เชือ้ เพลิงชนิดต่างๆ เช่น ก๊ าซธรรมชาติ ถ่านหิน หรื อน ้ามันดีเซล ให้ เป็ นค่ามาตรฐาน ซึ่งมีหน่วยเป็ นบีทียู (British Thermal
Units)) หากค่าอัตราการใช้ ความร้ อนต่าแสดงว่ากระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพดี ทังนี
้ ้ อัตราการใช้ ความร้ อนของโครงการ
โรงไฟฟ้ าแต่ละโครงการของบริ ษัทแตกต่างกันไป โดยมีสาเหตุหลักมาจากความแตกต่างของเครื่ องจักรและรูปแบบของโรงไฟฟ้ า
และมีสาเหตุบางส่วนมาจากกาลังผลิตที่แตกต่างกัน โครงการโรงไฟฟ้ าที่ใหม่กว่าและมีขนาดใหญ่กว่าโดยปกติจะสามารถผลิต
ไฟฟ้ าและไอน ้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโครงการโรงไฟฟ้ าที่เก่าและมีขนาดเล็ก จึงทาให้ มีค่าอัตราการใช้ ความร้ อนต่า
กว่า
สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. มีการกาหนดอัตราความร้ อนตามสัญญา (contracted heat rate) ซึ่ง
หมายความว่า ในกรณีที่อตั ราความร้ อนที่เกิดขึ ้นจริ งน้ อยกว่ าอัตราความร้ อนตามสัญญา บริ ษัทจะได้ รับผลตอบแทนสาหรับ
ประสิทธิภาพการใช้ เชื ้อเพลิงที่สงู โดย กฟผ. จะชดเชยภาระค่าใช้ จ่ายก๊ าซธรรมชาติของบริ ษัทโดยคานวณจากอัตราความร้ อน
ตามสัญญา และในกรณีที่อตั ราความร้ อนที่เกิดขึ ้นจริ งสูงกว่าอัตราความร้ อนตามสัญญา บริ ษัทจะไม่ได้ รับการชดเชยสาหรับ
ค่าใช้ จ่ายก๊ าซธรรมชาติในส่วนที่เกินของอัตราความร้ อนตามสัญญาเพราะมีประสิทธิภาพการใช้ เชื ้อเพลิงต่ากว่าที่ตกลงกันไว้ ใน
สัญญา
ดัชนีดงั ต่อไปนี ้ ได้ ถกู นามาใช้ ในการวัดผลการปฏิบตั ิงาน

ดัชนีความพร้ อม (Availability Factor หรื อ AF) คือ อัตราส่วนร้ อยละของจานวนชั่วโมงซึ่ง
โรงไฟฟ้ ามีความพร้ อมสาหรับการผลิตไฟฟ้ าได้ ในช่วงระยะเวลาที่วดั ผล ทังนี
้ ้ ไม่วา่ โรงไฟฟ้ าดังกล่าวจะมีการผลิตไฟฟ้ าหรื อไม่ก็
ตาม

ดัชนีการหยุดซ่ อมตามแผน (Planned Outage Factor หรื อ POF) คือ อัตราส่วนร้ อยละของ
จานวนชัว่ โมงซึง่ โครงการโรงไฟฟ้ าต้ องหยุดซ่อมตามแผนต่อช่วงระยะเวลาที่วดั ผล ซึ่งโรงไฟฟ้ าต้ องหยุดเดินเครื่ องตามแผนการ
ซ่อมบารุงรายปี โดยการหยุดซ่อมตามแผนจะมีการกาหนดไว้ ลว่ งหน้ าเป็ นระยะเวลานาน เพื่อทาการทดสอบ ตรวจสอบ หรื อการ
หยุดพักซ่อมระยะยาว การหยุดซ่อมตามแผนจะเกิดขึ ้นเพียงหนึง่ ครัง้ หรื อสองครัง้ ต่อปี


ดัชนีการหยุดซ่ อมนอกแผน
1.
ดัชนีการหยุดซ่ อมเพื่อบารุ งรั กษา (Maintenance Outage Factor หรื อ MOF) คือ อัตราส่วน
ร้ อยละของจานวนชัว่ โมงซึง่ โครงการโรงไฟฟ้ าต้ องหยุดเดินเครื่ องเพื่อบารุ งรักษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการซ่อมบารุ งรายปี
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ต่อช่วงระยะเวลาที่วดั ผล ซึง่ การบารุงรักษาดังกล่าวทาในกรณีที่มีความผิดปกติแต่ยงั สามารถเดินเครื่ องอยูไ่ ด้ และสามารถเลื่อน
การบารุงรักษาดังกล่าวออกไปเกินกว่าวันสิ ้นสุดสัปดาห์ได้
2.
ดัชนีการหยุดซ่ อมฉุ กเฉิน (Forced Outage Factor หรื อ FOF) คือ อัตราส่วนร้ อยละของ
จานวนชัว่ โมงที่โครงการโรงไฟฟ้ าต้ อง หยุดซ่อมฉุกเฉิน ต่อช่วงระยะเวลาที่วดั ผล ซึง่ (1) โครงการโรงไฟฟ้ าจะต้ องหยุดเดินเครื่ อง
เพื่อซ่อมฉุกเฉิน ซึ่งการซ่อมฉุกเฉินดังกล่าวไม่สามารถเลื่อนออกไปเกินกว่าวันสิ ้นสุดสัปดาห์ได้ หรื อ (2) )เกิดขึ ้นจากการเริ่ ม
เดินเครื่ องที่ไม่เป็ นผลสาเร็ จ เพื่อนาเครื่ องจากสถานะหยุดสารองไปสูส่ ถานะเดินเครื่ องได้ ซึ่งเป็ นผลให้ การเดินเครื่ องได้ ลา่ ช้ า
กว่าแผนที่ตงไว้
ั้
ดัชนีความพร้ อมและดัชนีการหยุดซ่อมสาหรับโรงไฟฟ้ าที่มีหน่วยผลิตไฟฟ้ ามากกว่าหนึ่งหน่วยจะคานวณแบบถ่วง
นา้ หนักของหน่วยผลิตไฟฟ้ าทัง้ หมด หากโครงการโรงไฟฟ้ ามีดัชนี ความพร้ อมสูง แสดงว่า มีจ านวนชั่ว โมงที่ สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้ าสูงในช่วงเวลาที่มีการวัดผล ขณะที่หากมีดชั นีการหยุดซ่อมนอกแผน (ซึ่งรวมถึงการหยุดซ่อมเพื่อบารุ งรักษาและ
การหยุดซ่อมฉุกเฉิน) ต่าแสดงว่าโครงการโรงไฟฟ้ ามีการซ่อมบารุ งที่ดีและมีความมัน่ คงในการเดินเครื่ อง
บริ ษัทเชื่อว่าการเชื่อมโยงการดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วม จากโครงการต่างๆ ซึ่งตังอยู
้ ่นิคม
อุตสาหกรรมเดียวกัน ทาให้ ประสิทธิ ภาพของระบบโดยรวมดีขึ ้น ทาให้ โรงไฟฟ้ าแต่ละแห่งสามารถสนับสนุนโรงไฟฟ้ าอื่นๆ ได้
และเป็ นการลดความเสีย่ งจากการหยุดชะงักในการผลิตและจัดส่งไฟฟ้ าและไอน ้าให้ แก่ลกู ค้ า และสามารถทาให้ บริ ษัทสามารถ
บริ หารจัดการประสิทธิภาพการทางานของโรงไฟฟ้ าได้ ดียิ่งขึ ้นในช่วงเวลาที่มีความต้ องการไฟฟ้ าต่า
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ าสารองกับ กฟภ. ซึ่งตามสัญญา กฟภ. จะเป็ นผู้จัดหาไฟฟ้ าให้ ในช่วง
ระยะเวลาที่บริ ษัทไม่สามารถจัดหาไฟฟ้ าให้ กับผู้ใช้ ไฟฟ้ าในภาคอุตสาหกรรมในช่วงหยุดเดินเครื่ อง การกาหนดราคาภายใต้
สัญญาดังกล่าวจะขึ ้นอยู่กบั อัตราค่าไฟฟ้ ามาตรฐานของ กฟภ. สาหรับผู้ซื ้อไฟฟ้ าประเภทกิจการขนาดใหญ่ ซึ่งโดยทั่ วไปราคา
ไฟฟ้ าภายใต้ สญ
ั ญานีม้ ักจะสูงกว่าราคาที่ บริ ษัทขายกระแสไฟฟ้ าให้ กับผู้ใช้ ไฟฟ้ าภาคอุตสาหกรรม บริ ษัท จึงต้ องแบกรั บ
ค่าใช้ จ่ายเมื่อต้ องพึง่ พาไฟฟ้ าสารองจาก กฟภ.
(2)
การใช้ กาลังผลิต (Utilization)
นอกจากปั จจัยบ่งชี ้ด้ านประสิทธิภาพของโครงการโรงไฟฟ้ าที่ได้ กาหนดไว้ ข้างต้ น ปั จจัยอีกประการหนึ่งที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริ ษัท ได้ แก่ ระดับกาลังการผลิตจริ งของโครงการโรงไฟฟ้ าของบริ ษัท ทังนี
้ ้ โดยปกติหาก
บริ ษัทสามารถเดินเครื่ องได้ เต็ มกาลังการผลิตก็ จะช่วยให้ บริ ษัทสามารถคืนทุนได้ เร็ วยิ่งขึน้ และสามารถท ากาไรจากการ
ดาเนินงานได้
บริ ษัทวัดค่าสัดส่วนของพลังไฟฟ้ าที่ผลิตได้ จริ ง (capacity factor) ด้ วยการนาปริ มาณไฟฟ้ าและไอน ้าสุทธิที่
บริ ษัทผลิตได้ ใน 365 วัน หารด้ วยปริ มาณไฟฟ้ าและไอน ้าสุทธิที่สามารถผลิตได้ สงู สุดในช่ วงระยะเวลา 365 วัน (เท่ากับกาลัง
การผลิตติดตังคู
้ ณด้ วยจานวนชัว่ โมงใน 365 วัน)
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงค่าสัดส่วนของพลังไฟฟ้ าที่ผลิตได้ จริ ง (ร้ อยละ) สาหรับโรงไฟฟ้ าของบริ ษัทสาหรับ
ระยะเวลาที่ระบุ
รอบปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละ
2558
2559
2560
BIP1
65.33
60.36
69.36
(3)
กาลังการผลิตตามสัญญา (Contracted Capacity)
ตารางด้ า นล่า งแสดงถึ ง ก าลัง การผลิต ติ ด ตัง้ (Installed Capacity) และก าลัง การผลิต ตามสัญ ญา
(Contracted Capacity) ของโครงการโรงไฟฟ้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กาลังผลิตติดตัง้
ไฟฟ้า
114.6 เมกะวัตต์
ไอนา้
20.0 ตันต่อชัว่ โมง

จานวน
สัญญา

กาลังการผลิตตามสัญญา
กฟผ.:
ลูกค้ าอุตสาหกรรม:

90.0 เมกะวัตต์
14.0 เมกะวัตต์

1
1

-

-

-

(จ)

การดาเนินงานและการบารุ งรักษา
ความสามารถในการดาเนินงานและการบารุ งรักษา (O&M) ของบริ ษัททาให้ บริ ษัทสามารถผลิตพลังงาน
ไฟฟ้ าที่มีเสถียรภาพและความมัน่ คง ตลอดจนสามารถให้ บริ การที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญสาหรับลูกค้ าอุตสาหกรรม
ดังนัน้ ทีมวิศวกรของบริ ษัทพร้ อมให้ บริ การตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวันเพื่อตอบสนองต่อทุกประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานและ
การบารุงรักษาให้ กบั ลูกค้ าของบริ ษัท
การบารุงรักษาที่เหมาะสมช่วยให้ โครงการโรงไฟฟ้ าของบริ ษัททางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น กล่าวคือ
สามารถผลิตไฟฟ้ าและไอน ้าโดยใช้ เชื ้อเพลิงน้ อยลง รวมถึงเป็ นการป้องกันโครงการโรงไฟฟ้ าของบริ ษัทจากความเสี่ยงจากการ
ชารุดเสียหายของเครื่ องจักร
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะประสานงานการหยุดซ่อมบารุ งรักษากับลูกค้ า และจะวางแผนสาหรั บการบารุ งรักษาของ
โครงการโรงไฟฟ้ าเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดช่วงเวลาที่โครงการโรงไฟฟ้ าหยุดเดินเครื่ อง
ทีมงานบารุงรักษาของบริ ษัท ซึง่ ประจาอยูท่ ี่โครงการโรงไฟฟ้ าแต่ละโครงการ มีหน้ าที่ดาเนินงานบารุ งรักษา
ตามปกติ นอกจากนี ้ โครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่วม ยังต้ องมีการซ่อมบารุงครัง้ ใหญ่ทกุ 3 - 6 ปี ซึง่ งานซ่อมบารุงครัง้ ใหญ่
จะประกอบไปด้ วย
(1)
การแยกชิ ้นส่วนทังหมดหรื
้
อบางส่วนของหน่วยผลิตไฟฟ้ ากังหันก๊ าซ
(2)
การตรวจสอบความเสียหาย ชารุด หรื อสึกหรอ ของหน่วยผลิตไฟฟ้ ากังหันก๊ าซ
(3)
การซ่อมแซมหรื อเปลีย่ นส่วนที่เสียหาย ชารุด หรื อสึกหรอดังกล่าว
(4)
ประกอบ ทดสอบ และทดลองเดิ น เครื่ อ งหน่ ว ยผลิ ต ไฟฟ้ ากัง หัน ก๊ าซ ก่ อ นที่ น ากลับ ไปใช้ ใน
กระบวนการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่วม โครงการอื่นๆ บริ ษัทได้ เข้ าทาสัญญาบริ การบารุงรักษาระยะยาว
กับ บริ ษัท ไอเอชไอ พาวเวอร์ ซิ สเต็ ม (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งให้ บริ การดูแ ลหลังการขายแก่ ลูกค้ าที่ ใช้ กังหันก๊ า ซรุ่ น GE
LM6000PD ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สัญญาเหล่านี ้ทาให้ บริ ษัทสามารถ (1) บารุ งรักษาเครื่ องจักร
กังหันก๊ าซของโครงการโรงไฟฟ้ าตามมาตรฐานที่กาหนด เนื่องจากมีทีมงานที่เชี่ยวชาญเป็ นผู้ดแู ลบารุ งรักษา และ (2) ควบคุม
ต้ นทุนในการบารุ งรักษาเครื่ องจักรของโครงการโรงไฟฟ้ า เนื่องจากค่าบริ การภายใต้ สญ
ั ญาบริ การบารุ งรักษาระยะยาวได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้ออะไหล่สารอง และวัสดุสิ ้นเปลืองต่างๆ เรี ยบร้ อยแล้ ว
ทีมงานบารุงรักษาของบริ ษัทประจาแต่ละโครงการจะทาหน้ าที่ควบคู่ไปกับทีมงานบารุ งรักษาจากภายนอก
ในระหว่างการปฏิบตั ิงานการซ่อมบารุงครัง้ ใหญ่เพื่อให้ ได้ รับถ่ายทอดความรู้จากทีมงานบารุงรักษาจากภายนอก บริ ษัทมีความ
ตังใจที
้ ่จะดาเนินการซ่อมบารุงครัง้ ใหญ่ได้ ด้วยตัวเองหลังวันหมดอายุของสัญญาบริ การระยะยาว
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ลูกค้ าอุตสาหกรรมมักจะต้ องใช้ แรงดันไฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้ าสูงสาหรับการดาเนินงาน ความต้ องการใช้
พลังงานของลูกค้ าอุตสาหกรรมจะมีความสม่าเสมอหากลูกค้ าดาเนินการผลิต 24 ชัว่ โมง ซึ่งเป็ นกรณีที่ไม่ได้ เกิดขึ ้นบ่อย บริ ษัท
จาเป็ นต้ องมีไฟฟ้าสารองให้ เพียงพอสาหรับเหตุการณ์ดงั กล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าสูง โดย
การเตรี ยมกาลังการผลิตไฟฟ้ าติดตังที
้ ่มีในช่วงเวลาสัน้ ๆ เพื่อที่จะตอบสนองความต้ องการในกรณีเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าของบริ ษัท
ขัดข้ องหรื อมีการหยุดชะงักในการจัดส่งพลังงาน นอกจากนี ้ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าของบริ ษัทต้ องรักษาระดับพลังงานให้ อยู่ระดับ
เดียวกันกับระดับพลังงานของโครงข่ายไฟฟ้ าของโครงการโรงไฟฟ้ า (Grid) เพื่อให้ พลังงานสามารถส่งเข้ าไปยังโครงข่ายไฟฟ้ า
ของโครงการโรงไฟฟ้ า (Grid) และปริ มาณของกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตมาจะต้ องตรงกับความต้ องการในเวลานันๆ
้ หากความไม่
เสถียรของระบบไม่ได้ รับการแก้ ไข อาจทาให้ ไฟตกและไฟฟ้ าดับได้ ซึง่ อาจทาให้ เกิดความเสียหายในกระบวนการผลิตของลูกค้ า
อันอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อยอดการผลิต ความเสียหายของวัตถุดิบ ความเสียหายต่ออุปกรณ์ หรื อมีค่าใช้ จ่ายสูงในการ
เดินเครื่ องใหม่ ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายด้ านการบารุ งรักษา สาหรับ BIP1 คิดเป็ นร้ อยละ 4.8 และร้ อยละ 5.1 ของต้ นทุนขายและการ
ให้ บริ การในปี 2558 และ 2559 ตามลาดับ

(ฉ)

สิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย
ในประเทศไทย ธุรกิจผลิตไฟฟ้ าอยู่ภายใต้ บงั คับ พ.ร.บ. ส่งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ซึ่งสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมได้ อนุมตั ิรายงาน EIA สาหรับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วม ของ
บริ ษัทแต่ละโครงการที่ดาเนินการแล้ วเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ทังนี
้ ้ บริ ษัท มีหน้ าที่ต้องรับผิดต่อการฝ่ าฝื นกฎหมายที่เกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม และอาจต้ องทาการปรับปรุง และ/
หรื อ แก้ ไขเปลีย่ นแปลงอาคารหรื อส่วนต่างๆ ของโครงการโรงไฟฟ้ าตามความจาเป็ น เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมาย
เกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมโครงการ
โครงการโรงไฟฟ้ าที่ดาเนินการแล้ วของบริ ษัททุกโครงการ มีลกั ษณะตามที่กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมที่
สาคัญกาหนดไว้ และได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานสิง่ แวดล้ อมต่างๆ อย่างครบถ้ วนมาโดยตลอด บริ ษัทมีความเชื่อมัน่ ว่าการดาเนิน
กิจการของบริ ษัทเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิด้านสิ่งแวดล้ อม อนามัย และความปลอดภัย สาหรับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานความ
ร้ อนที่กลุม่ ธนาคารโลกได้ กาหนดขึ ้น (World Bank Group Environmental, Health and Safety) อีกทัง้ บริ ษัทไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
หรื อเป็ นคู่ความในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ คดีความ หรื อข้ อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมหรื อการไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายสิง่ แวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องแต่อย่างใด นอกจากนี ้ บริ ษัทกากับดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
มัน่ ใจได้ วา่ การปล่อยมลพิษจากโครงการโรงไฟฟ้ าต่างๆ ของบริ ษัทอยูใ่ นระดับที่ต่ากว่าหรื อไม่เกินระดับสูงสุดที่กฎหมายกาหนด
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการตรวจวัดมลพิษที่เกิดขึ ้นจากโครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนต่างๆ ของบริ ษัทอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ ความสาคัญกับการควบคุมคุณภาพอากาศในบริ เวณโดยรอบของโครงการโรงไฟฟ้ าของบริ ษัท
ในทุกๆ ขันตอน
้
สาหรับกระบวนการเผาไหม้ นนั ้ บริ ษัทได้ มีการควบคุมการปล่อยก๊ าซไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
และคาร์ บอนมอนอกไซด์ รวมถึงควบคุมอุณหภูมิ และสัดส่วนของเชื ้อเพลิง/อากาศ ให้ อยู่ภายในระดับไม่เกินที่กฎหมายกาหนด
ตลอดจนควบคุมคุณภาพน ้าเสียที่ถกู ปล่อยออกมาและเปรี ยบเทียบกับแผนการจัดการและควบคุมตามที่ระบุไว้ ในรายงาน EIA
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปล่อยมลพิษและของเสียจากโครงการโรงไฟฟ้ าต่างๆ ของบริ ษัทนันเป็
้ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทได้ ดาเนินการตามนโยบาย กระบวนการ และกลไกการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของ
สารเคมีและการสัมผัสสารเคมีอนั ตรายต่อพนักงาน โดยบริ ษัทได้ คดั เลือกสารเคมีที่ใช้ สาหรับกระบวนการบาบัดน ้าเสียอย่าง
ระมัดระวังและเลือกสรรสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมและสุขภาพของพนักงานน้ อยที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
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นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ จดั ให้ มีโครงการฝึ กซ้ อมด้ านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้ อม เพื่อสร้ างความ
ตระหนักในเรื่ องดังกล่าวให้ แก่พนักงาน ซึง่ ได้ ครอบคลุมถึงการป้องกันการรั่วไหลและข้ อปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉิน อีกทัง้
บริ ษัทยังจัดให้ มีแผนการรองรับต่อการรั่วไหลของสารเคมีที่อาจเกิดขึ ้นพร้ อมทังฝึ
้ กซ้ อมพนักงานให้ มีความพร้ อมหากมีเหตุการณ์
ฉุกเฉินเกิดขึ ้น นอกจากนี ้ บริ ษัทจะเตรี ยมการและจัดทารายงานเกี่ยวกับการปล่อยของเสียทังที
้ ่อนั ตรายและไม่อนั ตรายเพื่อแจ้ ง
ต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ อง และกาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการจัดเก็บและแยกประเภทของเสีย สาหรับการจัดการเรื่ องของเสียง
รบกวน บริ ษัทได้ ทาสัญญากับผู้เชี่ยวชาญด้ านการควบคุมเสียงเพื่อดูแลควบคุมระดับเสียงให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด

(ช)

การรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้ อมตามมาตรฐาน ISO
บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนากระบวนการทางธุรกิ จและการให้ บริ การโดยนาระบบการจัดการคุณภาพตามที่
กาหนดไว้ ตามมาตรฐาน ISO 9001 โดยมาตรฐานดังกล่าวตัง้ อยู่บนหลักการจัดการคุณภาพหลายประการ เช่น การให้
ความสาคัญกับลูกค้ า การสร้ างแรงจูงใจและการมีส่วนร่ วมของผู้บริ หารระดับสูง และการมุ่งเน้ นด้ านกระบวนการและการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ โครงการโรงไฟฟ้ าต่างๆ ของบริ ษัทต่างได้ รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 สาหรับคุณภาพของ
กระบวนการ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทได้ ดาเนินกิจการโครงการโรงไฟฟ้ าโดยสอดคล้ องกับมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปใน
ระดับโลก
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วมของบริ ษัทที่เปิ ดดาเนิ นการ ต่างได้ รั บการรั บรองระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้ อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และได้ รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน PIS/OHSAS 18001 มาอย่างต่อเนื่อง
ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทได้ ดาเนินกิจการโครงการโรงไฟฟ้ าสอดคล้ องกับมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปในระดับโลก

(ซ)

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
บริ ษัทใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยให้ การดาเนินงานและการบริ หารจัดการของบริ ษัทมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ ้น โดยบริ ษัทเชื่อว่าโครงสร้ างเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัท ประกอบไปด้ วยคอมพิวเตอร์ ที่มีสมรรถนะสูงเพื่อการจัดการ
ข้ อมูลต่างๆ และยังมีเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ซงึ่ ทาให้ การสือ่ สารภายในระหว่างสานักงานในท้ องถิ่นและภูมิภาคต่างๆ เป็ นไปอย่าง
ราบรื่ น
บริ ษัทใช้ ระบบสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อบริ หารจัดการองค์กรและสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ ซึ่ง
ระบบดังกล่าวประกอบด้ วยโปรแกรมที่มีขายอยูโ่ ดยทัว่ ไป เช่น ระบบเกี่ยวกับการบัญชี การบริ หารงานซ่อมบารุง และการบริ หาร
จัดการเกี่ยวกับการจัดหาและจัดการรายการทรัพย์สนิ และโปรแกรมที่บริ ษัทออกแบบขึ ้นมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ ภายในองค์กร เช่น
ระบบเกี่ยวกับบุคลากรและบัญชีเงินเดือน โดยขณะนี ้ บริ ษัทอยู่ระหว่างพัฒนาโปรแกรม IBM Cognos เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมและจัดการงบประมาณด้ วยการลดระยะเวลาในการจัดทางบประมาณและลดข้ อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้น
นอกจากนี ้ บริ ษัทใช้ ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติในการควบคุม จัดการ และจัดหาข้ อมูล เพื่อติดตามและ
ควบคุมการดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้ าต่างๆ ผ่านศูนย์ควบคุมออนไลน์ และยังช่วยให้ บริ ษัทสามารถติดตามและควบคุม
ในการขนส่งและการควบคุมโครงการโรงไฟฟ้ าอย่างต่อเนื่อง ดังนันบริ
้ ษัท จึงสามารถวิเคราะห์และตอบสนองต่อข้ อผิดพลาดที่
เกิดขึ ้นหรื ออาจเกิดขึ ้นได้ อย่างทันท่วงทีและลดระยะเวลาในการหยุดชะงักของการให้ บริ การอีกด้ วย
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2.1.4 อัตราค่ าไฟฟ้า
อัตราค่าไฟฟ้ าที่ปรับใช้ กบั โครงการโรงไฟฟ้ าของบริษัท มีดงั ต่อไปนี ้

อัตราค่าไฟฟ้ าสาหรับไฟฟ้ าที่ผลิตโดย SPP และจาหน่ายให้ กฟผ.

อัตราค่าไฟฟ้ าสาหรับไฟฟ้ าที่ผลิตโดย SPP และจาหน่ายให้ ลกู ค้ าอุตสาหกรรม

(ก)

อัตราค่ าไฟฟ้าสาหรับไฟฟ้าที่ผลิตโดย SPP และจาหน่ ายให้ กฟผ.
อัตราค่าไฟฟ้ าที่ปรั บใช้ กับสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าซึ่งผลิตโดย SPP ของบริ ษัทแต่ละฉบับ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ใน
ระเบียบการรับซื ้อไฟฟ้ าจาก SPP ที่ประกาศใช้ โดย กฟผ. โดยที่ระเบียบการรับซื ้อไฟฟ้ าจาก SPP ที่มีผลใช้ บงั คับกับบริ ษัทคือ
ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552-2553)
บริ ษัทคิดค่าไฟฟ้ าสาหรับไฟฟ้ าที่ผลิตภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ าในโครงการรับซื ้อไฟฟ้ าจาก SPP ของบริ ษัทโดยใช้ วิธี
สูตรการคานวณดังนี ้
อัตราค่าไฟฟ้ า = อัตราค่าพลังไฟฟ้ า (Capacity Payment) +
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy Payment) +
อัตราค่าการประหยัดการใช้ เชื ้อเพลิง(1) (Fuel Saving Payment) + ภาษี มลู ค่าเพิม่
หมายเหตุ (1)
เฉพาะที่ได้ กาหนดไว้ ตาม ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2552-2553) ระเบียบ SPP พ.ศ. 2553 และ ระเบียบ SPP พ.ศ. 2553 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554)

ปั จจัยในการคานวณค่าไฟฟ้ าซึ่ง บริ ษัทคิดจาก กฟผ. ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ า ระหว่างบริ ษัทและ กฟผ. สามารถ
สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1)
ค่ าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment)
ค่าพลังไฟฟ้ าในแต่ละเดือนเป็ นผลคูณระหว่าง (ก) ค่าพลังไฟฟ้ าในแต่ละเดือน (บาท/ กิโลวัตต์/
เดือน) และ (ข) พลังไฟฟ้ า (กิโลวัตต์) ที่จดั ส่งจริ งให้ กฟผ. ในเดือนนันๆ
้
(ก)
อัตราค่ าพลังไฟฟ้า
ค่าพลังไฟฟ้ าเป็ นอัตราราคาไฟฟ้ าที่กาหนดคงที่สาหรับปริ มาณไฟฟ้ าที่ผลิตได้ ในแต่ละ
กิโลวัตต์ ไม่ว่าจะมีการจ่ายไฟฟ้ าจริ งจานวนเท่าใดก็ตาม อัตราค่าพลังงานไฟฟ้ าฐานจะกาหนดไว้ ในระเบียบ SPP ที่เกี่ยวข้ อง
โดยอัตราดังกล่าวจะพิจารณาจากค่าลงทุนของโรงไฟฟ้ าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในอนาคต ในเวลาที่มีการซื ้อไฟฟ้ าจาก
SPP (ค่าลงทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายของ กฟผ. ในกรณี กฟผ. ผลิตพลังไฟฟ้ าด้ วยตนเอง) โดยการชาระค่าพลังไฟฟ้ าจะเป็ นไป
ตามเงื่อนไขของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ อัตราค่าพลังไฟฟ้ าจะปรับทุกเดือนให้ สอดคล้ องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์
สหรัฐ เป็ นเงินบาท โดยมีวิธีการคานวณ ภายใต้ ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 และระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2552-2553) ดังนี ้
FX t


 CP0  0.50 
 0.50
37



CP1

บาท / กิโลวัตต์ / เดือน

โดยที่
CP1
CP0

=
=

อัตราค่าพลังไฟฟ้ า ในเดือน t (บาท/ กิโลวัตต์/ เดือน)
อัตราค่าพลังไฟฟ้ าฐาน (บาท/ กิโลวัตต์/ เดือน)
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รายละเอียด

อัตราค่าพลังไฟฟ้ าฐาน ( CP )
(บาท/ กิโลวัตต์/ เดือน)
0

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

FX t =

(ข)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ สหรัฐ ต่อบาทถัว่ เฉลี่ยของอัตราซื ้อและอัตราขาย
ทางโทรเลข ณ วันทาการสุดท้ ายของเดือน t ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ ซื ้อขายกับ
ลูกค้ า ซึง่ ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (บาท/ดอลลาร์ สหรัฐ)
พลังไฟฟ้า

พลังไฟฟ้ าที่นามาคานวณค่าพลังไฟฟ้ าในแต่ละเดือนให้ คานวณ ดังนี ้
o
ถ้ าปริ มาณพลังไฟฟ้ าที่จ่ายจริ งเท่ากับปริ มาณพลังไฟฟ้ าตามสัญญา
ปริ มาณพลังไฟฟ้ าที่นามาคานวณค่าพลังไฟฟ้ าจะเท่ากับปริ มาณพลังไฟฟ้ าที่จ่ายจริ ง
o
ถ้ าปริ ม าณพลัง ไฟฟ้ าที่ จ่ า ยจริ ง มากกว่ า ปริ ม าณพลัง ไฟฟ้ าตาม
สัญญา ปริ มาณพลังไฟฟ้ าที่นามาคานวณค่าพลังไฟฟ้ าจะเท่ากับปริ มาณพลังไฟฟ้ า
ตามสัญญา และ
o
ถ้ า ปริ มาณพลัง ไฟฟ้ าที่ จ่า ยจริ ง ต่า กว่าพลัง ไฟฟ้ าตามสัญ ญา มี 2
กรณี ดังนี ้
1.
สาเหตุเกิดจาก กฟผ. ไม่รับซื ้อไฟฟ้ าในช่วง peak ไม่ว่าด้ วย
เหตุใดก็ตาม ให้ ใช้ ปริ มาณพลังไฟฟ้ าคิดเงินเฉลี่ยย้ อนหลัง 6 เดือน หรื อถึงวันที่
เริ่ มเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์มาคานวณค่าพลังไฟฟ้ าแทน
2.
สาเหตุไม่ได้ เกิ ดจาก กฟผ. ไม่รับซือ้ และบริ ษัทไม่ได้ แจ้ ง
ซ่อมบารุง ปริ มาณพลังไฟฟ้ าซึง่ ใช้ คิดเงินจะถูกปรับลดร้ อยละ 20.0 ของส่วนต่าง
ระหว่างปริ มาณไฟฟ้ าตามสัญญาและปริ มาณไฟฟ้ าเสมือนจริ ง



พลังไฟฟ้ าที่จ่ายจริ งตาม ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 25522553) ซึง่ บริ ษัทจ่ายให้ กฟผ. ในแต่ละเดือน มีวิธีการคานวณ ดังต่อไปนี ้
พลังไฟฟ้ าที่จ่ายจริ ง
=
Ep/Tp (กิโลวัตต์)
โดยที่
Ep =
ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่จ่ายจริ งทุก 15 นาทีในช่วงเวลา Peak Period ในเดือน
นันๆ
้ ยกเว้ นกรณี ที่ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่จ่ายจริ งนันสู
้ งกว่าปริ มาณพลังงาน
ไฟฟ้ าตามสัญ ญาบวกร้ อยละ 2.0 ให้ ใ ช้ ป ริ ม าณพลัง งานไฟฟ้ าเฉพาะส่ว นที่
เที ย บเท่า กับ พลัง งานไฟฟ้ าตามสัญ ญามาค านวณแทน แล้ ว หัก ด้ ว ยปริ ม าณ
พลังงานไฟฟ้ าที่จ่ายจริ งในช่วง Peak Period ในช่วง (ก) ที่เกิดเหตุสดุ วิสยั และ
(ข) ช่วงการหยุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ าเนื่องจากการบารุงซ่อมรักษา
Tp =
จานวนชัว่ โมงในช่วงเวลา Peak Period ในเดือนนันๆ
้ หักด้ วยจานวนชัว่ โมงใน
ช่วงเวลา Peak Period ในช่วงที่เกิดเหตุสดุ วิสยั
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ตารางกาหนดเวลา Peak and Off-Peak รายปี เป็ นดังนี ้
ระยะเวลา
กาหนดเป็ น
วันจันทร์ – วันเสาร์ ยกเว้ นวันหยุดพิเศษ
08.00 – 24.00
Peak Period
วันจันทร์ – วันเสาร์ ยกเว้ นวันหยุดพิเศษ
24.00 - 08.00
Off-Peak Period
วันอาทิตย์ และวันหยุดพิเศษ
00.00 – 24.00
Off-Peak Period
(2)

ค่ าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment)
ค่าพลังงานไฟฟ้ าในแต่ละเดือน เป็ นผลคูณระหว่าง (ก) ค่าพลังงานไฟฟ้ าในแต่ละเดือน (บาท/
กิโลวัตต์-ชัว่ โมง) และ (ข) ค่าพลังงานไฟฟ้ า (กิโลวัตต์-ชัว่ โมง) ที่จดั ส่งจริ งให้ กฟผ. ในช่วงเดือนนันๆ
้
ค่าพลังงานไฟฟ้ าเป็ นค่าตอบแทนสาหรับปริ มาณไฟฟ้ าที่ผลิตได้ ในแต่ละกิโลวัตต์และจัดส่งจริ งโดย
โรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่วม ของบริ ษัทโดยอัตราค่าพลังงานไฟฟ้ าที่จ่ายจริ งให้ กฟผ. ประกอบด้ วย (ก) อัตราพลังงานไฟฟ้ าฐาน
และ (ข) อัตราพลังงานไฟฟ้ าที่ปรับเพิ่มขึ ้นตามการเปลี่ยนแปลงของราคาก๊ าซธรรมชาติ ทังนี
้ ้ อัตราค่าพลังงานไฟฟ้ าพิจารณา
จากค่าลงทุนของโรงไฟฟ้ าที่ กฟผ. สามารถผลิตเพิ่มได้ ในอนาคตในเวลาที่มีการซื ้อไฟฟ้ าจาก SPP (ค่าลงทุนดังกล่าวเป็ น
ค่าใช้ จ่ายของ กฟผ. ในกรณี กฟผ. ผลิตพลังงานไฟฟ้ าด้ วยตนเอง)
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้ าจะเปลีย่ นแปลงเมื่อราคาเชื ้อเพลิงเปลีย่ นแปลงจากราคาฐาน โดยมีวิธีการ
คานวณดังนี ้
EP1
=
EPo + ESt
(บาท/ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)
โดยที่:
EP1
=
ค่าพลังงานไฟฟ้ า ในเดือน t (บาท/ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)
EPo
=
ค่าพลังงานไฟฟ้ าฐาน (บาท/ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)
รายละเอียด
ระเบียบ SPPพ.ศ. 2550
ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2552-2553)
อัตราค่าพลังไฟฟ้ าฐาน (EPo)
1.70
(บาท/ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)
ESt

=

ค่าตัวประกอบการปรับอัตราค่าพลังงานไฟฟ้ า
กรณีที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงในเดือน t (บาท/กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)
P P 
่ โมง)

  HeatRate (บาท/กิโลวัตต์-ชัว

=




โดยที่
Pt
=
Po
=
รายละเอียด

0

10 6




ราคาก๊ าซธรรมชาติที่ ปตท. จาหน่ายให้ แก่ SPPs ในเดือน t (บาท/ล้ านบีทีย)ู
ราคาก๊ าซธรรมชาติที่ ปตท. จาหน่ายให้ แก่ SPPs
ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550
ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2552-2553)
209.4531
(ณ ธันวาคม 2549)

Po (บาท / ล้ านบีทีย)ู

Heat Rate

t

=

อัตราการใช้ เชื ้อเพลิง เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้ าหนึง่ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
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รายละเอียด

ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550
ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2552-2553)
8,000

Heat Rate
(บีทียู / กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)

นอกจากค่า พลัง งานไฟฟ้ าแล้ ว ตัง้ แต่เดื อนมกราคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ น ไป ผู้ป ระกอบกิ จการ
พลังงานทุกรายมีหน้ าที่ต้องนาส่งเงินเข้ ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ าของ กกพ. เพื่อพัฒนาและพื ้นฟูท้องถิ่นที่ได้ รับผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า โดยตามระเบียบ SPP พ.ศ. 2553 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554) และ ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2552-2553) นัน้ เงินนาส่งเข้ ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ ามีอตั รา 0.01 บาทต่อหนึ่งหน่วยกิโลวัตต์ -ชัว่ โมงสาหรับไฟฟ้ าที่
ผลิตได้ ในแต่ละเดือน
(3)
ค่ าการประหยัดการใช้ เชือ้ เพลิง (Fuel Saving Payment)
ค่าการประหยัดการใช้ เ ชื อ้ เพลิง ในแต่ละเดือน เป็ นผลคูณระหว่าง (ก) ค่าการประหยัดการใช้
เชื ้อเพลิงแต่ละเดือนนันๆ
้ (บาท/ กิโลวัตต์ -ชัว่ โมง) และ (ข) พลังงานไฟฟ้ า (กิโลวัตต์ -ชัว่ โมง) ที่จดั ส่งจริ งให้ กฟผ. ทังนี
้ ้ค่าการ
ประหยัดการใช้ เชือ้ เพลิงมีเฉพาะที่ได้ กาหนดไว้ ตาม ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2552-2553) ระเบียบ SPP พ.ศ. 2553 และ ระเบียบ SPP พ.ศ. 2553 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 25544)
ค่าการประหยัดการใช้ เชือ้ เพลิงกาหนดจากประโยชน์ ที่ได้ รับจากการประหยัดเชือ้ เพลิงที่ บริ ษัท
สามารถประหยัดได้ จ ากการผลิตพลังงานความร้ อนและไฟฟ้ าร่ วมกันโดยใช้ ระบบ Cogeneration ค่าการประหยัดการใช้
เชื ้อเพลิงมีสตู รการคานวณดังนี ้
FS t  FS 0 

โดยที่
FSt
FSo
PESt

=
=
=

PES t
10

(บาท/ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)

อัตราค่าการประหยัดการใช้ เชื ้อเพลิงในเดือน t (บาท/ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)
อัตราค่าการประหยัดการใช้ เชื ้อเพลิงฐาน อัตรา 0.36 บาท/ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
ดัช นี ที่ ใช้ ชี ว้ ัด ความสามารถในการใช้ พ ลัง งานปฐมภูมิ ("PES") (ตามวิ ธี ที่
กาหนดด้ านล่าง) ซึง่ ใช้ วดั ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพลังงานความร้ อน
และไฟฟ้ าร่วมกันโดยใช้ ระบบ Cogeneration ของโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้ อน
ร่วมของบริ ษัทจากก๊ าซธรรมชาติที่ใช้ สาหรับเดือน t ค่าดัชนี PES จะถูกจากัด
ไว้ ไม่เกินร้ อยละ 10.0 และ ไม่ให้ น้อยกว่าร้ อยละ 0.0 การคานวณค่าดัชนี PES
เป็ นไปตามสูตรการคานวณดังนี ้


1
PES (%)  1 
HeatEff
Electricit yEff



ref .HeatEff ref .Electricit yEff


โดยที่
Heat Eff

=



  100




ประสิทธิ ภาพการนาความร้ อนไปใช้ ประโยชน์จากระบบผลิต ซึ่ง
ค านวณจากสัด ส่ว นของปริ ม าณพลัง งานความร้ อน (ไอน า้ ) ที่
นาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์นอกจากการผลิตไฟฟ้ า ต่อปริ มาณความ
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ร้ อนของเชื ้อเพลิงที่ใช้ ทงหมด
ั้
(โดยคิดจากค่าความร้ อนต่า) (ร้ อย
ละ)
Electricity Eff
=
ประสิท ธิ ภ าพการผลิ ต ไฟฟ้ าจากระบบผลิ ต เป็ นดัช นี ซึ่ ง แสดง
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้ าจากระบบผลิตไฟฟ้ าของบริ ษัทโดย
ค านวณจากสัด ส่ ว นของปริ ม าณพลัง งานไฟฟ้ าที่ ผ ลิ ต ได้ ต่ อ
ปริ มาณความร้ อนของเชื ้อเพลิงที่ใช้ ทงหมด
ั้
(โดยคิดจากค่าความ
ร้ อนต่า) (ร้ อยละ)
ref. Heat Eff
=
ร้ อยละ 85.0 เป็ นอัต ราประสิ ท ธิ ภ าพการน าความร้ อนไปใช้
ประโยชน์ ส าหรั บ เชื อ้ เพลิ ง ที่ เ ป็ นก๊ าซธรรมชาติ อ้ างอิ ง จาก
ประสิทธิ ภาพการนาความร้ อนไปใช้ ประโยชน์ ตามระเบียบ SPP
พ.ศ. 2550 และ ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2552-2553)
ref. Electricity Eff =
ร้ อยละ 45.0 เป็ นอัตราประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้ าจากระบบผลิต
อ้ างอิง จากอัตราประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้ าจากระบบผลิตตาม
ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 และ ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2552-2553)
(ข)
อัตราค่ าไฟฟ้าสาหรับไฟฟ้าซึ่งผลิตโดย SPP และจาหน่ ายให้ ลูกค้ าอุตสาหกรรม
อัตราค่าไฟฟ้ าที่จาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรมเป็ นราคาส่วนลดของอัตราค่าไฟฟ้ าขายปลีกซึ่ง
เรี ยกเก็ บโดย กฟภ. โดยส่วนลดดังกล่าวเป็ นส่วนลดของอัตราค่าพลังไฟฟ้ า (Capacity Charge) หรื อส่วนลดของค่าความ
ต้ องการพลังไฟฟ้ า (ตามแต่ละกรณี) และ/หรื อ ส่วนลดของอัตราค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy Charge) ซึ่งส่วนลดดังกล่าวจะใช้
กับลูกค้ าแต่ละรายเป็ นกรณีๆ ไป ตามแต่การเจรจาต่อรองของลูกค้ านันๆ
้ บริ ษัทจะพิจารณาส่วนลดให้ ลกู ค้ าเป็ นราย ๆ ไป
ขึ ้นกับค่าตัวประกอบการใช้ ไฟฟ้ า (Load Factor) กาลังผลิตตามสัญญา ปริ มาณรับซื ้อขันต
้ ่า ต้ นทุนการเชื่อมโยงระบบ และ
ปั จจัยอื่นๆ ของลูกค้ ารายนันๆ
้
อัตราค่าไฟฟ้ า (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) สาหรั บไฟฟ้ าที่ผลิตและจาหน่ายโดยบริ ษัทให้ แก่ลกู ค้ า
อุตสาหกรรม มีวิธีการคานวณ ดังต่อไปนี ้
ค่าไฟฟ้ า
=
(ค่ า ความต้ องการพลั ง ไฟฟ้ า + ค่ า พลั ง งานไฟฟ้ า + ค่ า บริ การ +
ค่าปรับเปลี่ยนไฟฟ้ าอัตโนมัติ + ค่าพลังงานรี แอคทีฟ (Reactive Energy
Charge)
โดยที่
ค่าความต้ องการพลังไฟฟ้ า
(Demand Charge)
= เงินเรี ยกเก็บสาหรับต้ นทุนของบริ ษัทในการดาเนินงานและ
บารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งผลิตไฟฟ้ าสาหรั บ ผลิต ไฟฟ้ า ซึ่ง รวมถึ ง
ต้ นทุนในการขนส่งไฟฟ้ าไปยังสถานประกอบการของลูกค้ า
อุตสาหกรรม
= ผลคูณระหว่าง (ก) ปริ มาณพลังไฟฟ้ า (กิ โลวัตต์ ) ซึ่งผลิต
ให้ แ ก่ ลูกค้ า อุต สาหกรรม และ (ข) ค่า ความต้ อ งการพลัง
ไฟฟ้ า (บาท/กิ โลวัตต์ ) ซึ่ง อ้ า งอิง จากอัต ราค่า ไฟฟ้ าตาม
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ช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use) ของ กฟภ. ที่คิดกับ
ลูกค้ าประเภทกิจการขนาดใหญ่
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้ า
(Energy Charge)

=
=

เงินเรี ยกเก็บสาหรับค่าพลังงานไฟฟ้ าที่จ่ายจริ งจากโครงการ
ไปยังลูกค้ าอุตสาหกรรม
ผลคูณระหว่าง (ก) ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ า (กิโลวัตต์ -ชัว่ โมง)
ซึ่ ง จ าหน่ า ยให้ แ ก่ ลูก ค้ า อุต สาหกรรม และ (ข) อัต ราค่ า
พลังงานไฟฟ้ า (บาท/กิโลวัตต์-ชัว่ โมง) ซึง่ อ้ างอิงจากอัตราค่า
ไฟฟ้ าตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use) ของ กฟภ. ที่
คิดกับลูกค้ าประเภทกิจการขนาดใหญ่

ค่าบริ การ
(Service Charge)

=

ค่า บริ ก ารคงที่ ร ายเดื อ นซึ่ง ก าหนดในอัต ราค่า ไฟฟ้ าตาม
ช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use) ของ กฟภ. ที่คิดกับ
ลูกค้ าประเภทกิจการขนาดใหญ่

ค่าปรับเปลีย่ นไฟฟ้ า
อัตโนมัติ (AAC)

=

ปริ มาณพลังงานสุทธิ ซึ่งมีการจ่ายในรอบการเรี ยกชาระเงิน
นันๆ
้ คูณกับผลรวมของ FTA และ HRA (นิยามปรากฏ
ด้ านล่าง)

โดยที่:
FTA
(Fuel Transfer Adjustment) =
HRA
(Heat Rate Adjustment)

=

ค่าพลังงานรี แอคทีฟ
(Reactive Energy Charge) =

(1)

อัตราค่าไฟฟ้ าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัติ
(บาท/กิโลวัตต์-ชัว่ โมง) หรื อ "ค่า Ft"
อัตราการปรั บ ค่าการใช้ ความร้ อนเฉลี่ยอัต โนมัติในแต่ละ
เดือน (บาท/กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)
เงิ น เรี ยกเก็ บ ส าหรั บ วงจรความต้ านทานไฟฟ้ า และ
ส่ว นประกอบของกระแสไฟฟ้ าซึ่ง เกิ ด ขึน้ จากความล่า ช้ า
ระหว่างแรงดัน และกระแส และไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ที่
ตัวประกอบไฟฟ้ า (Load)
ค่าพลังงานรี แอคทีฟจะปรับใช้ ในกรณีที่ลกู ค้ าอุตสาหกรรม
ไม่ส ามารถบ ารุ ง รั ก ษาตัว ประกอบไฟฟ้ าตามที่ ร ะบุไ ว้ ใ น
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าของลูกค้ าอุตสาหกรรมนันๆ
้ ได้

อัตราค่ าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่ าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ("ค่ า Ft")
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ค่า Ft เป็ นเครื่ องมือในการปรับค่าไฟฟ้ าเพื่อให้ อตั ราค่าไฟฟ้ าสอดคล้ องกับต้ นทุนราคา
เชือ้ เพลิงของ กฟผ. ที่ใช้ เพื่อการผลิตไฟฟ้ าในช่วงเวลานันๆ
้ ตามที่ได้ มีการประกาศโดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน โดยค่า Ft จะมีการพิจารณาปรับทุกๆ 4 เดือน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของต้ นทุนราคาเชื ้อเพลิง
และต้ นทุนค่าซื ้อไฟฟ้ าของ กฟผ. และนโยบายค่าใช้ จ่ายของรัฐบาลซึง่ ปั จจัยดังกล่าวเหล่านันอยู
้ ่นอกเหนือการควบคุมของกลุม่
บริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตาม ค่า Ft อาจไม่ได้ มีการปรับเปลี่ยนตามกลไกที่ได้ ออกแบบไว้ เสมอไปทุก
กรณี ทังนี
้ ้ มีกรณีตวั อย่างหลายกรณีที่รัฐบาลไม่ได้ ปรับใช้ ค่า Ft ดังกล่าว หรื อ ปรับใช้ ค่า Ft ในอัตราลดลงจากค่า Ft ที่คานวณ
ได้ ตามสูตร โปรดพิจารณา "ปั จจัยความเสีย่ ง - บริ ษัทกาหนดราคาจาหน่ายไฟฟ้ าแก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรมในประเทศไทยในอัตรา
ส่วนลดจากอัตราค่าไฟฟ้ าของ กฟภ. ซึ่งอาจไม่สอดคล้ อ งกับต้ นทุนเชื ้อเพลิงที่แท้ จริ งของบริ ษัทและอาจไม่ได้ ปรับเปลี่ยนตาม
กลไกที่กาหนดไว้ "
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้ าฐาน มีสตู รวิธีการคานวณดังนี ้
Ft 

โดยที่
FAC

=

AF

=

EU

=

FAC  AF
EU

ต้ นทุนในการปรับเชือ้ เพลิง ซึ่งเป็ นส่วนต่างระหว่าง (ก) ประมาณการ
ต้ นทุนเชื ้อเพลิงและต้ นทุนการซื ้อไฟฟ้ าของ กฟผ. ประกอบกับนโยบาย
ค่าใช้ จ่าย โดยปั จจุบนั การคานวณค่า Ft ใช้ เกณฑ์ "ประมาณการ"
และ (ข) ต้ นทุนเชื ้อเพลิงและต้ นทุนค่าซื ้อไฟฟ้ าที่เกิดขึ ้นจริ งของ กฟผ.
ประกอบกับนโยบายค่าใช้ จ่ายในเวลาที่เกี่ยวข้ องนันๆ
้ โดยใช้ เกณฑ์
"พื ้นฐาน" (บาท) ในการคานวณ
ค่าสะสมที่เกิดขึ ้นจากความแตกต่างระหว่างค่า "Ft" ที่แท้ จริ งกับค่า
"Ft" ที่คานวณได้ ในรอบการคานวณก่อน (บาท)
ประมาณการของหน่วยไฟฟ้ าขายปลีกที่ขายให้ กฟน. และ กฟภ. ใน
รอบปั จจุบนั (กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)
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การตลาดและการแข่ งขัน

2.2.1 ลูกค้ า
ลูกค้ าผู้ซื ้อไฟฟ้ าจากโครงการโรงไฟฟ้ าของบริ ษัท ได้ แก่ กฟผ. และลูกค้ าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม
บางกะดี

(ก)

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
บริ ษัทขายไฟฟ้ าที่ผลิตได้ สว่ นใหญ่ให้ แก่ กฟผ. ซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจที่จดั ตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัติ
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2512 และเป็ นผู้ผลิตและจัดส่งไฟฟ้ าของประเทศซึ่งอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของ
กระทรวงพลังงาน กฟผ. เป็ นผู้ซื ้อไฟฟ้ าในลักษณะการค้ าส่งรายสาคัญ และควบคุมการส่งไฟฟ้ าแบบค้ าส่งทังหมดในประเทศ
้
ไทย นอกจากนี ้ กฟผ. ยังเป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ าที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย โดยจากข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 มีกาลังการผลิต
ไฟฟ้ าติดตังรวม
้ 15,757.1 เมกะวัตต์ ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 37.3 ของปริ มาณไฟฟ้ าที่ผลิตในประเทศไทยทังหมด
้
กฟผ. เป็ นองค์กรที่มีบทบาทสาคัญในระบบพลังงานของประเทศ โดยมีการผลิตไฟฟ้ าด้ วยโครงการ
โรงไฟฟ้ าของตนเอง และรับซื ้อไฟฟ้ าจาก IPP และ SPP ทังจากภายในประเทศไทยและจากประเทศเพื
้
่อนบ้ าน อีกทังยั
้ งขายและ
ส่งไฟฟ้าเกือบทังหมดให้
้
แก่กฟน. และกฟภ. ซึง่ นาไปจาหน่ายต่อให้ แก่ผ้ บู ริ โภค
ทังนี
้ ้ ในปี 2558 2559 และ 2560 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายไฟฟ้ าให้ แก่ กฟผ. คิดเป็ นร้ อยละ 98.8
ร้ อยละ 90.7 และร้ อยละ [87.7] ของรายได้ จากการขายและการให้ บริ การของบริษัท ตามลาดับ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทยังไม่เคยประสบปั ญหากับ กฟผ. ในเรื่ องการเรี ยกเก็ บค่าพลัง
ไฟฟ้ า (capacity payment) และค่าไฟฟ้ าที่บริ ษัทผลิตและส่งให้ แก่ กฟผ. ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ.
กรอบแนวการซื ้อขายไฟฟ้ าของ กฟผ. ที่แตกต่างกันถูกนามาใช้ กบั ผู้ผลิตไฟฟ้ าในแต่ละประเภท
(IPP SPP และ VSPP) โดยอัตราเหล่านี ้ถูกกาหนดตามประเภทของสัญญา (Firm หรื อ Non-firm) และตามแหล่งพลังงาน
(พลังงานตามแบบ หรื อ พลังงานทางเลือก) พลังไฟฟ้ าประเภทสัญญา Firm คือ โรงไฟฟ้ าที่ SPP รับประกันว่าสามารถจ่ายไฟฟ้ า
ในช่วงเดือนที่มีความต้ องการไฟฟ้ าสูงสุดได้ ตาราง 1 ด้ านล่าง แสดงข้ อตกลงตามสัญญา (contractual arrangement) ของ
SPP
ตาราง 1 ข้ อตกลงตามสัญญาของ PPA กับ SPP
ประเภท PPA
ระบบการผลิตพลังงานร่วม
Firm
Non-firm
เป้าหมาย
4,000 เมกะวัตต์ ไม่มีข้อจากัด
ระยะเวลาสัญญา
20-25 ปี
5 ปี
ประเภทเชื ้อเพลิง
ก๊ าซ และ ถ่านหิน
เงื่อนไข
ความร้ อนมากกว่าร้ อยละ 10
ที่มา: การวิเคราะห์ของ AWR Lloyd
กฟผ. ได้ ระบุประเภทของอัตราการรับซื ้อไฟฟ้ าจาก SPP ไว้ สองประเภทกล่าวคือ พลังไฟฟ้ าตามประเภท
สัญญา Firm และ Non-firm ตาราง 2 ด้ านล่างแสดงให้ เห็นถึงการจาแนก SPP ตามประเภทสัญญา
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ตาราง 2 กาลังผลิตไฟฟ้ าติดตังและก
้
าลังผลิตไฟฟ้ าตามสัญญาของ SPP แยกตามประเภทสัญญา (ม.ค. 2559)
กาลังผลิตไฟฟ้ าติดตัง้
ตามสัญญากับ กฟผ.
ประเภทสัญญา
(เมกะวัตต์)
(เมกะวัตต์)
Firm
5,836
3,907
Non-firm
2,215
1,237
รวมทังหมด
้
8,051
5,144
ที่มา: กกพ. และ การวิเคราะห์ของ AWR Lloyd
โดยที่ SPP ที่ใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิลประเภทสัญญา Firm จะต้ องผลิตไฟฟ้ าเป็ นอย่างน้ อย 7,008 ชัว่ โมงต่อปี
และจะต้ องผลิตไฟฟ้ าในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถนุ ายน กันยายน และ ตุลาคม โดยกาหนดค่าพลัง
ไฟฟ้ าที่ต้องจ่ายให้ SPP ประเภทสัญญา Firm จากเงินลงทุน และ ค่าเชือ้ เพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้ าที่ กฟผ. สามารถ
หลีกเลีย่ งได้ ในอนาคต
SPP ประเภทสัญญา Firm ที่ผลิตพลังไฟฟ้ าจากพลังงานเชิงพาณิชย์ได้ รับราคาไฟฟ้ าฐานซึ่งประกอบไปด้ วย
ค่าพลังไฟฟ้ า ค่าพลังงานไฟฟ้ า และค่าการประหยัดการใช้ เชื ้อเพลิง ซึง่ สรุปไว้ ในตาราง 3 ด้ านล่าง
ตาราง 3 การจาแนกอัตรารับไฟฟ้ าจาก SPP ประเภทสัญญา Firm
ส่วนประกอบ
หน่วย
คาอธิบาย
ค่าพลังไฟฟ้ า
บาทต่อกิโลวัตต์ตอ่ ค่าชาระที่คงที่ตามกาลังผลิตพลังไฟฟ้ าที่มใี ห้ เป็ นประจาทุกเดือน
(Capacity Payment: CP)
เดือน
โดยทัว่ ไปแล้ วรายได้ สว่ นใหญ่ของ SPP มาจากส่วนนี ้
ค่าพลังงานไฟฟ้ า
บาทต่อกิโลวัตต์- ค่าชาระที่ผนั แปรตามพลังงานไฟฟ้ าที่จ่ายให้ กบั กฟผ. รวมถึง
(Energy Payment: EP)
ชัว่ โมง
ค่าใช้ จา่ ยจากการปฏิบตั ิการและการบารุงรักษา ค่าเชื ้อเพลิง และ
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ มีจดุ ประสงค์เพื่อครอบคลุมต้ นทุนโดยไม่สร้ างกาไร
ที่สงู เกินไป
การประหยัดในการใช้
บาทต่อกิโลวัตต์- ปรับเปลีย่ นตามความสามารถของ SPP ในการบรรลุเป้าหมาย
เชื ้อเพลิง
ชัว่ โมง
การประหยัดพลังงานที่ ร้ อยละ 10
(Fuel Saving: FS)
ที่มา: การวิจยั ของ AWR Lloyd
โดยทัว่ ไป SPP มีความน่าเชื่อถือทางการเงินเพราะมี กฟผ. เป็ นผู้รับซื ้อไฟฟ้ ารายหลักภายใต้ ประเภทสัญญา
Firm ส่วนไอน ้าและไฟฟ้ าที่ไม่ใช่ขายให้ กบั กฟผ. นัน้ ปกติจะขายให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรมชันน
้ าขนาดใหญ่ที่อยูภ่ ายในเขตนิคม
อุตสาหกรรม SPP ดังกล่าวส่วนมาก (รวมถึงของ บี.กริ ม เพาเวอร์ ทังหมด)
้
จะเป็ นโรงไฟฟ้ าก๊ าซธรรมชาติและตังอยู
้ ่ภายในเขต
นิคมอุตสาหกรรม ซึง่ จะช่วยลดปั ญหาด้ านการขอใบอนุญาตและต้ นทุนค่าเชื ้อเพลิง

(ข)

ลูกค้ าอุตสาหกรรม
ลูก ค้ าอุ ต สาหกรรมของบริ ษั ท ส่ว นใหญ่ เป็ นบริ ษั ท ใหญ่ ใ นกลุ่ม อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ รวมถึ ง
อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมสินค้ าอุปโภคบริ โภค ซึ่งลูกค้ าอุตสาหกรรมหลายรายเป็ นบริ ษัทย่อยหรื อ
บริ ษัทในกลุม่ ของบริ ษัทข้ ามชาติ เนื่องจากลูกค้ าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของกลุม่ บริ ษั ทมีความต้ องการไฟฟ้ า
อย่างมาก บริ ษัท จึงสามารถกาหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกลูกค้ าเพื่อช่วยให้ การผลิตไฟฟ้ าของบริ ษัทมีประสิทธิภาพสูงที่สดุ
และเพื่อสร้ างประโยชน์ในระยะยาวให้ แก่บริ ษัท
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บริ ษัทมีหลักเกณฑ์ในการเลือกลูกค้ า ดังนี ้



มีกระบวนการผลิตอย่างน้ อย 2 ช่วงเวลา เพื่อให้ บริษัทได้ ประโยชน์มากขึ ้นในช่วงเวลาทีม่ ี
ความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าต่า (off-peak periods)




มีการใช้ ไฟฟ้ าที่ไม่ผนั ผวน เพื่อลดความไม่แน่นอนในการจ่ายไฟฟ้ าของบริษัท
มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (แทนที่จะเป็ นผู้เช่า) เนื่องจากกลุม่ ลูกค้ านี ้มีแนวโน้ มที่จะลงทุนใน
ระยะยาว



ที่ตงโรงงานอยู
ั้
ใ่ กล้ กบั โครงการโรงไฟฟ้ าของบริษัทเพื่อป้องกันความสิ ้นเปลืองจากการ
ขนส่งและการจ่ายพลังงาน และ



ประกอบกิจการมาเป็ นเวลานาน
ทังนี
้ ้ ในปี 2558 2559 และ 2560 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายไฟฟ้ าให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรม
คิดเป็ น ร้ อยละ 1.1 ร้ อยละ 9.2 และร้ อยละ 9.4 ของรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ ตามลาดับ
บริ ษัทเข้ าทาสัญญาระยะยาวกับกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรม ซึ่งกาหนดให้ สญ
ั ญามีอายุ 15 ปี โดยมี
ทางเลือกให้ สามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้ เพื่อสร้ างความมัน่ คงด้ านรายได้ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีสญ
ั ญาซื ้อขาย
ไฟฟ้ ากับลูกค้ าอุตสาหกรรมรวม 1 ฉบับ กับบริ ษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จากัด คิดเป็ นกาลังการผลิต
ไฟฟ้ าตามสัญญา 14.0 เมกะวัตต์ สาหรับข้ อมูลเรื่ องอัตราราคาที่บริ ษัทใช้ กบั ลูกค้ าที่ซื ้อขายไฟฟ้ าบริ ษัท

2.2.2 งานด้ านการตลาดและการขาย
(ก)

การกาหนดราคา
บริ ษัทมีฝ่ายขายและการตลาดซึ่งรับผิดชอบลูกค้ าสาหรับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ซึ่งทาหน้ าที่หาธุรกิจ
ใหม่ๆ ทัง้ จากลูก ค้ า รายใหม่ หรื อจากการขยายการท าธุร กิ จ เพิ่ มเติมกับลูกค้ ารายเดิม นอกจากนี ้ ฝ่ ายขายและ
การตลาดยังรับผิดชอบในการเตรี ยมการและเจรจาเพื่อทาสัญญาซื ้อขายฉบับ ใหม่กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรม โดยในบาง
กรณี บริ ษัททาการกาหนดราคาค่าไฟฟ้ า-บางส่วนด้ วยวิธีกาหนดราคาจากต้ นทุนที่ลกู ค้ าหลีกเลี่ยงได้ หากซือ้ จาก
บริ ษัท (avoided-cost) (ซึ่งหมายถึงค่าใช้ จ่ายที่ลกู ค้ าอุตสาหกรรมจะต้ องแบกรับหากต้ องทาการจัดหาพลังงานด้ วย
ตนเองหรื อรับมาจากแหล่งอื่น เช่น ซื ้อไฟฟ้ าจาก กฟภ.) ซึ่งเป็ นวิธีการกาหนดราคาที่มีประสิทธิภาพและช่วยให้ สร้ าง
อัตราผลกาไรได้ มากที่สดุ

(ข)

การดูแลความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า
เนื่องจากบริ ษัทดาเนินงานภายใต้ สญ
ั ญาระยะยาวกับลูกค้ า ดังนัน้ บริ ษัท จึงได้ แต่งตังผู
้ ้ จดั การฝ่ ายขายและ
การตลาดที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อรับผิดชอบในการดูแลความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ ารายใหญ่ในปั จจุบนั ให้ มีประสิทธิภาพ
สูงสุด
นอกจากนี ้ ฝ่ ายขายและการตลาดของบริ ษัท ยังมีการพัฒนาแผนงานสาหรับลูกค้ าแต่ละราย ซึ่งช่วยให้
บริ ษัทเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ าได้ ดียิ่งขึ ้นและสามารถตอบสนองได้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า นอกจากนี ้
ฝ่ ายขายและการตลาดยังช่วยบริ หารความต้ องการในการใช้ ไฟฟ้ าของลูกค้ าอุตสาหกรรมโดยพิจารณาจากแผนธุรกิจ
ของลูกค้ าและจากการสารวจพื ้นที่ทงหมดของโรงงานและอั
ั้
ตราการใช้ พลังงานในความเป็ นจริ ง หากพบว่ามีความ
ต้ องการการใช้ ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญจากลูกค้ าอุตสาหกรรมรายใด เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายและการตลาดจะเข้ า
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เจรจากับลูกค้ าดังกล่าวเพื่อติดตังมาตรวั
้
ดใหม่และเข้ าทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าฉบับใหม่ รวมถึงข้ อร้ องเรี ยนด้ านเทคนิค
และธุรกิ จต่างๆ ด้ วย ในส่วนของความเป็ นผู้นาในการผลิตไฟฟ้ า บริ ษัทมุ่งมั่นที่จะดารงไว้ ซึ่งความเป็ นเลิศในการ
ปฏิบตั ิงานและให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพด้ วยความสม่าเสมอและน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็ นจุดเด่นสาคัญที่ บริ ษัทนามาใช้ เป็ นกล
ยุทธ์ในการทาตลาดกับลูกค้ า

2.2.3 การแข่ งขัน
(ก)

การแข่ งขันในธุรกิจไฟฟ้า
ในการขายไฟฟ้ าให้ แก่ กฟผ. บริ ษัทไม่ต้องเผชิญกับการแข่งขันเนื่องจากบริ ษัทได้ ทาสัญญาซื ้อขาย
ไฟฟ้าระยะยาว เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ส าหรั บ การขายไฟฟ้ าให้ แก่ ลูก ค้ าอุ ต สาหกรรม บริ ษั ท ให้ ความส าคั ญ ในการรั ก ษาลู ก ค้ า
อุตสาหกรรมที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และการหาลูกค้ าอุตสาหกรรมรายใหม่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่โครงการโรงไฟฟ้ าของ
บริ ษัทตังอยู
้ ่ อย่างไรก็ดี บริ ษัทต้ องเผชิญกับการแข่งขันที่สาคัญกับ กฟภ.
บริ ษัทสามารถหลีกเลีย่ งการแข่งขันโดยตรงกับคูแ่ ข่งในการรักษาลูกค้ าของบริ ษัทที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
ได้ ด้ วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
(1)
บริ ษัทได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายระยะยาวกับลูกค้ าปั จจุบนั ของบริษัทเกือบทุกราย (ในขณะ
ที่ กฟภ. ไม่มีการทาสัญญาระยะยาวกับลูกค้ า)
(2)
บริ ษัทได้ ติดตังสายส่
้
งกระแสไฟฟ้ าโดยตรงไปยังโรงงานของลูกค้ าแต่ละราย ซึง่ การ
ดาเนินการเชื่อมต่อใหม่จะมีคา่ ใช้ จ่ายค่อนข้ างสูง และ
(3)
ระบบจัดจาหน่ายไฟฟ้ าของบริษัทมีเสถียรภาพและสามารถตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ อย่างเพียงพอ

2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ

2.3.1 การจัดหาวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า
(ก)

ก๊ าซธรรมชาติ
วัตถุดิบ หลักสาหรั บ โครงการโรงไฟฟ้ าพลัง ความร้ อนร่ วมของบริ ษั ท คื อก๊ าซธรรมชาติ ซึ่ง บริ ษัท ใช้ เป็ น
เชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ าและไอน ้า
ในปี 2558 2559 และ 2560 ราคาเฉลี่ยของก๊ าซธรรมชาติที่ใช้ ในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วมของ
บริ ษัทนัน้ มีหน่วยเป็ นบาทต่อล้ านบีทียู และอยูท่ ี่ 300.47 บาท 240.14 บาท และ 235.01บาท ตามลาดับ โดยรายจ่าย
ในการซื ้อก๊ าซธรรมชาติของบริ ษัท คิดเป็ นร้ อยละ 81.1 ร้ อยละ 74.8 และร้ อยละ 78.0 ของต้ นทุนการขายและการ
ให้ บริ การในปี 2558 2559 และ 2560 ตามลาดับ
บริ ษัทได้ เข้ าทาสัญญาจัดหาก๊ าซกับ บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (“ปตท.”) สาหรับโครงการโรงไฟฟ้ าพลัง
ความร้ อนร่ วมของบริ ษัท โดยที่สญ
ั ญาจัดหาก๊ าซแต่ละฉบับที่ บริ ษัททากับปตท. เป็ นไปตามแบบสัญญาจัดหาก๊ าซ
มาตรฐานของปตท. ที่ทากับ SPP และจนถึงปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่เคยประสบปั ญหาในการจัดส่งก๊ าซธรรมชาติจาก
ปตท. อย่างมีนยั สาคัญ
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คู่สัญญา
วัตถุประสงค์ ของสัญญา
วันที่ลงนามในสัญญา/วันที่
สัญญามีผลบังคับใช้
ระยะเวลาของสัญญา

ปริมาณก๊ าซที่ผ้ ซู อื ้ มีหน้ าที่
ต้ องรับก๊ าซ

ราคาก๊ าซ

หน้ าที่ท่ สี าคัญของคู่สัญญา

การบอกเลิกสัญญา
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(1) ปตท.
(2) บริ ษัท
จ าหน่า ยก๊ า ซให้ บ ริ ษั ท เพื่ อ ใช้ ใ นการผลิ ต ไฟฟ้ าและจ าหน่า ยให้ กับ กฟผ . หรื อ โรงงาน
อุตสาหกรรม (แล้ วแต่กรณี)
28 กันยายน 2555 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
25 ปี นับแต่วนั เริ่ มซื ้อก๊ าซเพื่อการค้ า 31 ธันวาคม 2583
ปริ มาณก๊ าซที่ผ้ ซู ื ้อมีหน้ าที่ต้องรับก๊ าซต้ องไม่ต่ากว่าร้ อยละ 85.0 ของปริ มาณก๊ าซที่ตกลงซื ้อ
ขายกันในแต่ละปี สัญญา
ในกรณีที่ผ้ ซู ื ้อไม่สามารถรับก๊ าซได้ ครบตามปริ มาณดังกล่าว ผู้ซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าก๊ าซ
ตามจานวนที่ ปตท. เรี ยกเก็บเท่ากับปริ มาณร้ อยละ 85.0 ของปริ มาณก๊ าซที่ตกลงซื ้อขายกัน
ในแต่ละปี (Take-or-Pay) โดยผู้ซื ้อมีสทิ ธิขอเรี ยกรับปริ มาณก๊ าซที่เทียบเท่ากับจานวนเงินที่
ได้ ชาระให้ แก่ ปตท. ไปแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ รับก๊ าซดังกล่าว (Make up right) ทังนี
้ ้ การขอใช้ สิทธิ์
ดังกล่าวต้ องกระทาให้ แล้ วเสร็ จภายใน 2 ปี นับถัดจากปี ที่ชาระเงินค่าก๊ าซนัน้ โดยผู้ซื ้อจะ
ขอรับก๊ าซได้ ในปี ที่ซื ้อก๊ าซธรรมชาติจาก ปตท. ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 85.0 ของปริ มาณก๊ าซที่ตก
ลงซื ้อขายกันในแต่ละปี
ราคาก๊ าซภายใต้ สญ
ั ญาประกอบด้ วยราคาเนื ้อก๊ าซและอัตราค่าผ่านท่อ รายละเอียดการ
คานวณเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา
ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื ้อขายก๊ าซ บริ ษัท มีหน้ าที่ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1) ปตท. มีหน้ าที่ตามสัญญาที่จะต้ องจัดหาก๊ าซธรรมชาติให้ บริ ษัท ตามปริ มาณและ
คุณภาพก๊ าซตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
(2) บริ ษั ท มี ห น้ าที่ รั บ ซื อ้ ก๊ าซปี ละไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ 85.0 ของปริ ม าณก๊ าซสุท ธิ ที่
กาหนดให้ ซื ้อขายตามสัญญาในหนึ่งปี (net annual contracted quantity – Net
ACQ)
(3) บริ ษัทมีหน้ าที่ชาระราคาก๊ าซตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
เหตุบอกเลิกสัญญา รวมถึงกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ผู้รับสัมปทานหรื อผู้ผลิตไม่มีก๊าซเพียงพอที่จะจัดส่งให้ ปตท. อีกต่อไป
(2) หากเกิดความเสียหายแก่ระบบท่อส่งย่อย หรื อระบบท่อส่งของปตท. โรงแยกก๊ าซของ
ปตท. โรงไฟฟ้ า หรื อระบบท่อส่งของกลุ่มบริ ษัท ทาให้ ไม่สามารถจัดส่งหรื อรั บมอบ
ก๊ าซได้ โดยสิ ้นเชิงติดต่อกันเป็ นเวลาเกินกว่า 12 เดือนติดต่อกัน คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึง่ สามารถบอกเลิกสัญญาได้
(3) หากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ผิดสัญญา คูส่ ญ
ั ญาที่ไม่ได้ เป็ นฝ่ ายผิดสัญญาอาจบอก
กล่าวคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายถึงการผิดสัญญาดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเรี ยกร้ อง
ให้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ผิดสัญญาแก้ ไขการผิดสัญ ญาดัง กล่าว หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ผิด
สัญญาไม่สามารถหรื อไม่ได้ ดาเนินการแก้ ไ ขการผิดสัญญาดังกล่าวภายใน 60 วัน
หลังจากที่ได้ รับการบอกกล่าว หรื อภายในเวลาที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงกัน คู่สญ
ั ญาที่ไม่ได้
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การเปลี่ยนแปลงผู้ถอื หุ้น
เงื่อนไขการต่ ออายุสัญญา
กฎหมายที่ใช้ บงั คับ
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เป็ นฝ่ ายผิดสัญญามีสิท ธิ บอกเลิกสัญ ญา และมีสิท ธิ ในการเรี ย กค่า เสีย หายจาก
คูส่ ญ
ั ญาที่ผิดสัญญานัน้
(4) บริ ษัทหยุดซื ้อก๊ าซเป็ นเวลาเกินกว่า 60 วันติดต่อกัน โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้ า
และโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ปตท. สามารถบอกเลิกสัญญาได้
ไม่มีข้อจากัดการเปลีย่ นแปลงความเป็ นเจ้ าของในสัญญา
คู่สัญ ญาฝ่ ายที่ ป ระสงค์ จ ะต่ อ อายุสัญ ญาออกไปจะต้ อ งแจ้ งเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรให้
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนครบกาหนดสัญญาเดิม และให้
คูส่ ญ
ั ญาตกลงกันในเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาต่อไป
กฎหมายไทย

(ข)

นา้ ดิบและสาธารณูปโภคอื่นๆ
บริ ษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จากัด เป็ นผู้จดั การในด้ านทรัพยากรน ้า การจัดส่งน ้า และการบาบัดน ้าเสีย
ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งรวมถึงน ้าดิบ น ้าเพื่อการบริ โภค และระบบการบาบัดน ้าเสีย โดยกลุม่ บริ ษัทฯ ชาระ
ค่าบริ การให้ แก่สวนอุตสาหกรรมบางกะดีสาหรั บบริ การการจัดส่งน ้าและการบาบัดน ้าเสียโดยคานวณตามสูตรที่
กาหนดไว้ ในสัญญาบริ การการจัดหาน ้าและบาบัดน ้าเสีย ในปั จจุบนั
การประปานครหลวง (“กปน.”) เป็ นผู้จดั ส่งน ้าดิบให้ แก่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยน ้าดิบจากคลองของก
ปน. จะถูกสูบไปยังโรงกรองน ้าเพื่อการผลิตน ้าไปใช้ ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
บริ ษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จากัด เป็ นผู้จดั การในด้ านทรัพยากรน ้า การจัดส่งน ้า และการบาบัดน ้าเสีย
ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งรวมถึงน ้าดิบ น ้าเพื่อการบริ โภค และระบบการบาบัดน ้าเสีย โดยกลุม่ บริ ษัทฯ ชาระ
ค่าบริ การให้ แก่สวนอุตสาหกรรมบางกะดีสาหรั บบริ การการจัดส่งน ้าและการบาบัดน ้าเสียโดยคานวณตามสูตรที่
กาหนดไว้ ในสัญญาบริ การการจัดหาน ้าและบาบัดน ้าเสีย ในปั จจุบนั การประปานครหลวง (“กปน.”) เป็ นผู้จดั ส่งน ้า
ดิบให้ แก่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยน ้าดิบจากคลองของกปน. จะถูกสูบไปยังโรงกรองน ้าเพื่อการผลิตน ้าไปใช้ ใน
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
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ปั จจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุ้นกู้ของบริ ษัทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้ อมูลทังหมดในเอกสารฉบั
้
บนี ้ และควรใช้ วิจารณญาณ
อย่างรอบคอบในการพิจารณาปั จจัยความเสี่ยงที่ระบุในหัวข้ อนี ้ รวมทังข้
้ อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้ก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน

3.1

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชือ้ เพลิง และบริษัทอาจไม่ สามารถผลักภาระจากความผันผวน
ดังกล่ าวให้ แก่ ลูกค้ าของบริษัทได้ ทงั ้ หมด

ก๊ าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงหลักสาหรับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่วมของบริ ษัทและเป็ นต้ นทุนในการดาเนินงานที่
สาคัญมากที่สดุ ของบริ ษัท โดยมีสดั ส่วนอยู่ที่ร้อยละ 81.1 ร้ อยละ 74.8 และร้ อยละ 78.0 ของต้ นทุนขายและการให้ บริ การของ
บริ ษัทในปี 2558 2559 และ 2560 ตามลาดับ ทังนี
้ ้ ราคาเชือ้ เพลิงอาจมีความผันผวนขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน ปริ มาณสารองของเชื ้อเพลิงในตลาด เสถียรภาพทางการเมือง นโยบาย
การผลิตของประเทศผู้ผลิตและส่งออกเชื ้อเพลิง ตลอดจนสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ดังนัน้ หากต้ นทุนเชื ้อเพลิง
เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญและบริ ษัทไม่สามารถผลักภาระราคาเชื ้อเพลิงที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าวไปยังลูกค้ าของบริ ษัทได้ จะทาให้ บริ ษัทมี
อัตรากาไรลดลงและส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชาระหนี ้
และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ความสามารถของบริ ษัทในการผลักภาระความผันผวนของราคาเชื ้อเพลิงไปยังลูกค้ าที่ซื ้อไฟฟ้ าของบริ ษัทขึ ้นอยูก่ บั
ข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายของบริ ษัท ดังนี ้


ตามข้ อกาหนดในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าจาก SPP กับ กฟผ. ซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจผู้ให้ บริ การสาธารณูปโภคด้ าน
ไฟฟ้ าสาหรับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วมของบริ ษัท บริ ษัทสามารถผลักภาระค่าก๊ าซธรรมชาติไปยัง
กฟผ. ได้ เท่ากับอัตราการใช้ ความร้ อนที่ระบุในสัญญา (contracted heat rate) ดังนัน้ หากอัตราการใช้ ความ
ร้ อนที่เกิดขึ ้นจริ งสูงกว่าอัตราการใช้ ความร้ อนที่ระบุในสัญญา บริ ษัทจะไม่ได้ รับการชดเชยสาหรับความผัน
ผวนของราคาก๊ าซธรรมชาติที่เปลีย่ นแปลงไปซึง่ ใช้ ในการผลิตไฟฟ้ าเพื่อขายให้ แก่ กฟผ. ในส่วนของราคาก๊ าซ
ธรรมชาติที่อตั ราการใช้ ความร้ อนที่เกิดขึ ้นจริ งสูงกว่าอัตราการใช้ ความร้ อนที่ระบุในสัญญา

ตามข้ อกาหนดในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับลูกค้ าอุตสาหกรรม โดยปกติ บริ ษัทตกลงขายไฟฟ้ าในอัตราส่วนลดจากอัตรา
ค่าไฟฟ้ าขายปลีกของ กฟภ. ซึ่งเป็ นรั ฐวิสาหกิ จผู้ให้ บริ การสาธารณูปโภคด้ านไฟฟ้ าสาหรับพืน้ ที่ในประเทศไทย ที่ตงั ้ อยู่นอก
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสูตรอัตราค่าไฟฟ้ าของ กฟภ. ได้ มีการรวมคานวณค่า
Ft ซึ่งสะท้ อนความผันผวนของราคาเชื ้อเพลิง ซึ่งค่า Ft ดังกล่าวจะมีการปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือนเพื่อให้ สอดคล้ องกับราคาของ
เชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้ าหลายชนิด เช่น ถ่านหิน น ้ามัน ก๊ าซธรรมชาติ และเชื ้อเพลิงประเภทอื่น ตลอดจนอัตราเงินเฟ้ อ อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา และปั จจัยอื่นๆ ดังนันค่
้ า Ft จึงเป็ นการอ้ างอิงกับดัชนีราคาเชื ้อเพลิง (Fuel Price Index) โดยรวม ที่ไม่ได้
สะท้ อนหรื อไม่ได้ ถกู ออกแบบให้ สะท้ อนถึงต้ นทุนที่แท้ จริ งของบริ ษัท ซึ่งประกอบด้ วยต้ นทุนจากค่าก๊ าซธรรมชาติเป็ นส่วนสาคัญ
นอกจากนี ้ ค่า Ft อาจไม่ได้ มีการปรับตัวตามกลไกที่ได้ ออกแบบไว้ เสมอไป กรณีดงั กล่าวอาจส่งผลในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ธุรกิจ ผลการดาเนินการ สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชาระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อสถานะทางการเงิน และความสามารถในการชาระหนี ้ของบริ ษัทฯ

3.2

บริ ษัทกาหนดราคาขายไฟฟ้าแก่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมในประเทศไทยในอัตราส่ วนลดจากอัตราค่ าไฟฟ้าของ
กฟภ. ซึ่ งอาจไม่ สอดคล้ องกับต้ นทุ นเชือ้ เพลิงที่แท้ จริ งของบริ ษัท และอาจไม่ ได้ ปรั บเปลี่ยนตามกลไกที่
กาหนดไว้
ส่วนที่ 3.1.3 ปั จจัยความเสี่ยง หน้ า 1
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ตามข้ อกาหนดภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับลูกค้ าอุตสาหกรรม บริ ษัทขายไฟฟ้ าในอัตราส่วนลดจากอัตราค่าไฟฟ้ า
ขายปลีกของ กฟภ. เนื่องจากต้ องแข่งขันกับ กฟภ. ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้ าของ กฟภ. ถูกกาหนดโดยรัฐบาลซึ่งพิจารณาจากต้ นทุนใน
การผลิต ซื ้อ ส่ง และจัดจาหน่ายไฟฟ้ าของ กฟภ. กฟน. และ กฟผ. ซึ่งเป็ นหน่วยงานหลักในการดาเนินงานสาธารณูปโภคด้ าน
ไฟฟ้ าของประเทศ ดังนัน้ อัตราค่าไฟฟ้ าของ กฟภ. และอัตราค่าไฟฟ้ าของบริ ษัทสาหรับการขายให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรมอาจไม่
สะท้ อนถึงต้ นทุนในการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าของบริ ษัทที่แท้ จริ ง
อัตราค่าไฟฟ้ าของ กฟภ. มีการกาหนดโดยใช้ สตู รการปรับค่า Ft ซึง่ สะท้ อนความผันผวนของราคาเชื ้อเพลิง อัตราเงินเฟ้ อ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงิ นบาทและดอลลาร์ สหรั ฐ นโยบายรั ฐบาล และปั จจัยอื่นๆ อย่างไรก็ ตาม เนื่องจากต้ นทุน
เชื ้อเพลิงซึง่ เป็ นส่วนประกอบที่สาคัญที่สดุ ของค่า Ft นัน้ อ้ างอิงกับดัชนีราคาเชื ้อเพลิงโดยทัว่ ไปซึง่ ไม่อาจสะท้ อนต้ นทุนเชื ้อเพลิงที่
แท้ จริ งของบริ ษัท ซึ่งมีต้นทุนก๊ าซธรรมชาติเป็ นต้ นทุนส่วนใหญ่ นอกจากนี ้ ค่า Ft ในปั จจุบนั มีการปรับเปลี่ยนเพียงทุกๆ 4 เดือน
และอาจไม่ได้ มีการปรับเปลี่ยนตามกลไกที่ได้ ออกแบบไว้ เสมอไป เช่น ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมของปี 2560

นัน้ รัฐบาลประกาศราคาค่า Ft ไว้ ที่ -0.2477 บาทต่อหน่วย แทนราคาค่า Ft ในอัตราที่ได้ จากการคานวณตามสูตรการ
ปรับอัตราค่าไฟฟ้าที่กาหนดไว้ เท่ากับ -0.1946 บาทต่อหน่วย
ดังนัน้ ในสภาวะที่ราคาเชือ้ เพลิงมีการปรับตัวสูงขึ ้น หากไม่มีการปรับเปลี่ยนค่า Ft ตามกลไกที่กาหนดไว้ จะส่งผล
กระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ าของ กฟภ. และอัตราค่าไฟฟ้ าที่ บริ ษัทขายให้ แก่ลกู ค้ าย่อมไม่ปรับเพิ่มขึ ้นให้ สอดคล้ องกับค่าเชื ้อเพลิงที่
สูงขึ ้นเช่นกัน ดังนัน้ หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ ้น การที่ บริ ษัทนาอัตราค่าไฟฟ้ าของ กฟภ. มาใช้ อ้างอิงอาจส่งผลในทางลบอย่าง
มีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ผลการดาเนินการ สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชาระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสถานะทางการเงิน และความสามารถในการชาระหนี ้ของบริ ษัทฯ

3.3

ธุรกิจของบริษัทพึ่งพิง กฟผ.

กฟผ. เป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ ารายใหญ่ที่สดุ ของประเทศ และเป็ นผู้ซื ้อไฟฟ้ าแบบขายส่งรายใหญ่ที่ควบคุมระบบขายส่งไฟฟ้ า
ทังหมดในประเทศ
้
และยังเป็ นลูกค้ ารายใหญ่ที่สดุ ของบริ ษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ าตาม
โครงการรับซื ้อไฟฟ้ าจาก SPP กับ กฟผ. โดยมีกาลังการผลิตตามสัญญา รวม 90.0 เมกะวัตต์ คิดเป็ นร้ อยละ 86.5 ของกาลังการ
ผลิตไฟฟ้ าตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าทังหมดของบริ
้
ษัท สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าตามโครงการรับซื ้อไฟฟ้ าจาก SPP ดังกล่าวเป็ นสัญญา
ระยะยาวซึง่ กฟผ. ตกลงรับซื ้อไฟฟ้ าจากบริ ษัท โดยมีอายุสญ
ั ญา 25 ปี นับจากวันที่เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของแต่ละโครงการ
โรงไฟฟ้ า
การขายไฟฟ้ าให้ แก่ กฟผ. นันมี
้ ความสาคัญต่อธุรกิจของบริ ษัท โดยรายได้ จากการขายไฟฟ้ าให้ แก่ กฟผ. คิดเป็ นร้ อยละ
98.8 ร้ อยละ 90.7 และร้ อยละ 87.7ของรายได้ จากการขายและการให้ บริ การทังหมดของบริ
้
ษัทในปี 2558 2559 และ 2560
ตามลาดับ นอกจากนี ้สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าของบริ ษัทกับ กฟผ. ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้ าที่ดาเนินการผลิตแล้ วนัน้ สัญญา
ดังกล่าวจะสิ ้นสุดในระหว่างปี 2583
ดังนัน้ ข้ อพิพาทหรื อข้ อขัดแย้ งใดๆ ที่บริ ษัทอาจมีกบั กฟผ. อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ผลการ
ดาเนินงาน สถานะทางการเงิ น ความสามารถในการชาระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิ จของบริ ษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อสถานะทางการเงิน และความสามารถในการชาระหนี ้ของบริ ษัทอีกด้ วย

3.4

บริษัทมีความเสี่ยงที่สาคัญด้ านสัญญาภายใต้ สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ.

กฟผ. เป็ นลูกค้ ารายใหญ่ที่สดุ ของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีรายได้ จากการขายไฟฟ้ าให้ แก่ กฟผ. คิดเป็ นร้ อยละ 98.8 ร้ อยละ
90.7 และร้ อยละ 87.7 ของรายได้ จากการขายและการให้ บริ การทังหมดของบริ
้
ษัทในปี 2558 2559 และ 2560 ตามลาดับ ทังนี
้ ้
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กฟผ. เป็ นรัฐวิสาหกิจ และเป็ นผู้ซื ้อไฟฟ้ าแบบขายส่งรายหลักของประเทศ ด้ วยเหตุผลดังกล่าว สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าตามโครงการ
รับซื ้อไฟฟ้ าจาก SPP ระหว่าง กฟผ. กับบริ ษัท จึงเป็ นสัญญามาตรฐานที่ บริ ษัทไม่สามารถเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ ภายใต้
สัญญาได้ นอกจากนี ้ข้ อกาหนดในสัญญามาตรฐานดังกล่าวไม่มีการปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท และ
สัญญามาตรฐานดังกล่าวประกอบไปด้ วยข้ อกาหนดในสัญญาบางข้ อที่บริ ษัทเห็นว่าไม่ชดั เจนหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสีย่ งต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ซึง่ รวมถึง


ในกรณีที่บริ ษัทเป็ นฝ่ ายผิดสัญญา กฟผ. มีสทิ ธิเลิกสัญญาได้ หากบริ ษัทไม่สามารถแก้ ไขเหตุผิดสัญญานันได้
้
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาแก้ ไขเหตุแห่งการผิดสัญญาดังกล่าว และบริ ษัทต้ องเสียค่าปรับในการบอกเลิก
สัญญา และค่าปรับอื่นๆ ให้ แก่ กฟผ. ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญา



ในกรณีที่ กฟผ. เป็ นฝ่ ายผิดสัญญา บริ ษัทมีสทิ ธิเลิกสัญญาได้ หาก กฟผ. ไม่สามารถแก้ ไขเหตุผิดสัญญานันได้
้
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาแก้ ไขเหตุแห่งการผิดสัญญาดังกล่าว แม้ ว่า บริ ษัทจะมีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายจาก
กฟผ. สาหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้น แต่ในกรณีนีบ้ ริ ษัทจะไม่สามารถขายไฟฟ้ าภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวได้ และ
ส่งผลให้ บริ ษัทเสียโอกาสในทางธุรกิจ



หากพลังไฟฟ้ าที่บริ ษัทจัดส่งต่ากว่าที่กาหนดในสัญญา หรื อหากประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วม
ในการใช้ ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ าและพลังงานความร้ อน (thermal energy) น้ อยกว่าขันต
้ ่าที่กาหนดไว้
ในสัญญา บริ ษัทต้ องเสียค่าปรับตามที่กาหนดไว้ ในสัญญา



ในช่วงที่มีความต้ องการไฟฟ้ าสูง หาก กฟผ. ไม่สามารถซื ้อไฟฟ้ าในปริ มาณที่กาหนดในสัญญาจากบริ ษัทไม่วา่
จะด้ วยสาเหตุใดก็ตาม หรื อหากเกิดเหตุสดุ วิสยั ที่กระทบต่อ กฟผ. หรื อเกิดเหตุสดุ วิสยั จากหน่วยงานรัฐที่มี
ผลกระทบต่อบริ ษัทขึ ้น บริ ษัทไม่สามารถขายไฟฟ้ าส่วนที่เหลือภายใต้ สญ
ั ญา ขณะที่ความรับผิดของ กฟผ. ที่มี
ต่อบริ ษัทภายใต้ เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญามีอยูอ่ ย่างจากัด

ความเสีย่ งด้ านสัญญาที่กล่าวมาข้ างต้ นอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน สถานะ
ทางการเงิน ความสามารถในการชาระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสถานะทาง
การเงิน และความสามารถในการชาระหนี ้ของบริ ษัทได้

3.5

การแข่ งขันในการดาเนินธุรกิจขายไฟฟ้าให้ กับกลุ่มลูกค้ าอุตสาหกรรม

บริ ษัทต้ องแข่งขันกับ กฟภ. เป็ นหลักในการขายไฟฟ้ าให้ แก่กลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทย บริ ษัทต้ องแข่งขันกับ กฟภ.ในด้ านราคา เงื่อนไขของสัญญา และความเสถียรของไฟฟ้าที่ขายให้ แก่ลกู ค้ าเป็ นสาคัญ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริ ษั ท เป็ นคู่สัญ ญาในสัญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้ ากับ ลูก ค้ า อุต สาหกรรมที่ ตัง้ อยู่ใ นนิ ค ม
อุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี จานวนรวม 1 สัญญา โดยคิดเป็ นกาลังการผลิตตามสัญญา 14.0 เมกะวัตต์ สัญญาซื ้อ
ขายไฟฟ้ ากับลูกค้ า อุตสาหกรรมที่จะครบอายุสญ
ั ญาในปี 2573 นัน้ จากประสบการณ์ ของบริ ษั ทฯ ในอดีต ที่ผ่านมา ลูกค้ า
อุตสาหกรรมของบริ ษัทมีการต่ออายุสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับบริ ษัทเมื่อสัญญาสิ ้นสุดลง อย่างไรก็ดี บริ ษัทไม่สามารถรับรองได้ ว่า
สัญญากับลูกค้ าอุตสาหกรรมที่บริ ษัทมีอยูน่ นจะได้
ั้
รับการต่ออายุสญ
ั ญาหรื อมีการเข้ าทาสัญญาฉบับใหม่ทดแทนบนเงื่อนไขทาง
การค้ าที่เหมาะสม และบริ ษัทไม่สามารถรับรองได้ ว่าจะสามารถจัดหาลูกค้ าอุตสาหกรรมรายใหม่เพื่อมาเข้ าทาสัญญาทดแทน
ลูกค้ าอุตสาหกรรมที่สญ
ั ญาจะสิ ้นสุดลงภายใต้ เงื่อนไขทางการค้ าที่เหมาะสมได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังไม่ได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขาย
ไฟฟ้ าจนเต็มกาลังผลิตไฟฟ้ า ซึ่งเหตุการณ์ ดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิ จ ผลการดาเนินงาน
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สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชาระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท ซึง่ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสถานะ
ทางการเงิน และความสามารถในการชาระหนี ้ของบริ ษัทได้

3.6

การบารุ งรั กษา หรื อ ปรั บปรุ งโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทมีความเสี่ยงสูง ซึ่งรวมถึงการหยุดเครื่ องกาเนิ ด
ไฟฟ้านอกเหนือจากกาหนดการ หรื อทาให้ ปริ มาณการผลิตไฟฟ้าลดลง หรื อมีต้นทุนในการบารุ งรั กษาที่สูง
กว่ าที่บริษัทคาดการณ์ ไว้

การประกอบกิจการของบริ ษัทอาศัยเครื่ องจักรและกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้ อนเป็ นอย่างมากและความสาเร็ จของ
บริ ษัท ขึ ้นอยู่กับการบารุ งรักษาอุปกรณ์ ของโครงการโรงไฟฟ้ าอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ ความขัดข้ องจากการดาเนินงาน หรื อความ
ขัดข้ องทางเทคนิคของเครื่ องจักรนอกเหนือจากกาหนดการ ซึง่ รวมถึงความชารุดเสียหายหรื อการหยุดเดินเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าอย่าง
ฉุกเฉิน และการลดลงของสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน อาจทาให้ กาลังการผลิตไฟฟ้ าลดลงต่ากว่าระดับที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี ้
การบารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมโรงไฟฟ้ าที่อยู่นอกเหนือกาหนดการอาจทาให้ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม สูงขึ ้น ซึ่งเหตุการณ์ดงั กล่าว
ข้ างต้ น อาจทาให้ กาไรของบริ ษัทลดลง
บริ ษัททาการบารุงรักษาโรงไฟฟ้ าโดยการว่าจ้ างบุคคลภายนอกโดยเข้ าทาสัญญาการให้ บริ การงานบารุงรักษาระยะยาว
(Long Term Service Agreement) กับบริ ษัท ไอเอชไอ พาวเวอร์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จากัด ทังนี
้ ้สัญญาการให้ บริ การงาน
บารุ งรักษาระยะยาวอาจก่อให้ เกิดความเสี่ยงจากการที่ผ้ ู ให้ บริ การไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กาหนดในสัญญาได้ ซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชาระหนี ้ และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริ ษัท ซึง่ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสถานะทางการเงิน และความสามารถในการชาระหนี ้ของบริ ษัทได้
นอกจากนี ้ บริ ษัทพึ่งพิงผู้จาหน่ายสินค้ า (Suppliers) และผู้ประกอบการ OEM ไม่กี่ราย สาหรับการจัดส่งชิ น้ ส่วน
อุปกรณ์ที่สาคัญ บริ ษัทจึงมีความเสีย่ งต่อการขาดแคลนชิ ้นส่วนอุปกรณ์การผลิต ตลอดจนคุณภาพและการเปลีย่ นแปลงราคาของ
สินค้ าดังกล่าว เช่น บริ ษัทอาจประสบปั ญหาในการจัดหาอะไหล่สาหรับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า พลังความร้ อนร่ วม รวมทังชิ
้ ้นส่วน
อุปกรณ์ ที่สาคัญ หรื อในบางกรณีอาจไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ ที่สาคัญได้ ทัง้ นี ้ อะไหล่และชิน้ ส่วนอุปกรณ์ บางส่วนอาจต้ อง
นาเข้ าจากประเทศที่บริ ษัทไม่ได้ ประกอบกิจการอยู่ ซึ่งอาจส่งผลให้ การจัดซื ้อลาบากมากขึ ้น หรื ออาจต้ องใช้ เวลามากขึ ้นในการ
ดาเนินการจัดซื ้ออุปกรณ์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ที่สาคัญหรื อไม่สามารถจัดหาได้ ภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม บริ ษัทอาจไม่สามารถดาเนินการผลิตไฟฟ้ าแบบเต็มกาลังการผลิต ได้ ไม่ว่าชั่วคราวหรื อถาวร ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชาระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสถานะทางการเงิน และความสามารถในการชาระหนี ้ของบริ ษัท
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บริ ษัทประกอบกิจการในอุตสาหกรรมที่มีการใช้ กฎหมายและกฎเกณฑ์ ในการกากับดูแลอย่ างเข้ มงวดซึ่ง
กฎหมายและกฎเกณฑ์ ดังกล่ าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

โครงสร้ างของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทผู้ผลิตไฟฟ้ าในประเทศไทยได้ มีการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ใน
อดีต ซึง่ รวมถึงการประกาศใช้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงานและการจัดตัง้ กกพ. ในปี 2551 เพื่อกากับดูแลกิจการไฟฟ้ าของ
ประเทศไทย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเพิ่มเติมในอนาคต นอกจากนี ้ ในอดีตที่ผ่านมาได้ มีข้อเสนอหลากหลาย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้ าแต่ก็มกั มีการชะลอ ยกเลิก หรื อแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงในสาระสาคัญใน
ภายหลังก่อนที่จะนาข้ อเสนอเหล่านันมาใช้
้
บงั คับ
ประเทศไทยได้ มีการพิจารณาที่จะผ่อนคลายกฎระเบียบ (Deregulation) ในการกากับดูแลกิจการไฟฟ้ าของประเทศมา
เป็ นเวลาหลายปี บริ ษัทไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ถึงผลกระทบจากการผ่อนคลายกฎระเบียบใดๆ ที่ใช้ ในการกากับดูแลกิจการ
ไฟฟ้ าหรื อการปฏิรูปโครงสร้ างกิจการไฟฟ้ าที่จะมีต่อสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าของบริ ษัท ตลอดจนต่ออุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้ า
ส่วนที่ 3.1.3 ปั จจัยความเสี่ยง หน้ า 4
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โดยรวม เช่น หากการผ่อนคลายกฎระเบียบมีผลให้ ยกเลิกค่าไฟฟ้ าตามอัตราค่าไฟฟ้ าที่กาหนดโดย กฟภ. ซึ่งเป็ นอัตราอ้ างอิงที่
บริ ษัทใช้ ในการขายไฟฟ้ าให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่แล้ ว บริ ษัทอาจต้ องพยายามเจรจากาหนดโครงสร้ างราคาขายไฟฟ้ า
กับลูกค้ าอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งบริ ษัทอาจไม่สามารถเจรจาให้ โครงสร้ างราคาดังกล่าวอยู่ภายใต้ เงื่อนไขทางการค้ าที่เหมาะสมได้
หรื อไม่สามารถเจรจากาหนดโครงสร้ างราคาได้ เลย
เนื่องจากบริ ษัทเป็ นผู้ประกอบการ SPP ในหลายโครงการจึงมีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้ าที่สงู กว่าผู้ผลิตไฟฟ้ า IPP และ
โครงการโรงไฟฟ้ าอีกหลายแห่งของ กฟผ. เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้ าขนาดเล็กมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้ าที่ด้อยกว่า
โรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ ดังนัน้ บริ ษัทจึงอาจประสบกับความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้ าหรื อการออกมาตรการที่สง่ ผลทางลบต่อผู้ผลิตไฟฟ้ าที่มีต้นทุนการผลิตสูง ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปของการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย อนึ่ง สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ าที่สาคัญของบริ ษัทหลายฉบับไม่มีข้อกาหนดเฉพาะเพื่อให้ บริ ษัทได้ รับ
ค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการเปลีย่ นแปลงกฎหมายที่สง่ ผลกระทบในทางลบต่อบริ ษัทแต่อย่างใด
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรื อ โครงสร้ างกิ จการไฟฟ้ าดังกล่าว รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงอื่ นๆ ที่ส่ง ผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมไฟฟ้ าของไทยอาจทาให้ บริ ษัทต้ องปรับเปลีย่ นรูปแบบการดาเนินธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ และอาจมีผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชาระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท
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การประกอบธุรกิจของบริ ษัทพึ่งพิงการจัดหาและความสามารถในการจัดส่ งก๊ าซธรรมชาติ ของ ปตท. ให้ กับ
บริษัท

การประกอบธุรกิจของบริ ษัทพึ่งพิงการจัดหาเชือ้ เพลิง โดยเฉพาะก๊ าซธรรมชาติ ซึ่ง บริ ษัทซื ้อทังหมดจาก
้
บริ ษัท ปตท.
จากัด (มหาชน) (“ปตท.”) โดยในปี 2558 2559 และ 2560 บริ ษัทซื ้อก๊ าซธรรมชาติจาก ปตท. คิดเป็ นร้ อยละ 81.1 ร้ อยละ 74.8
และร้ อยละ 78.0 ของต้ นทุนขายและการให้ บริ การของบริ ษัทตามลาดับ หากก๊ าซธรรมชาติเกิ ดการขาดแคลนหรื อ ปตท. ไม่
สามารถจัดส่งก๊ าซธรรมชาติให้ กบั บริ ษัทได้ อาจทาให้ โรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วมของบริ ษัทไม่สามารถดาเนินการผลิตไฟฟ้ าและ
ไอน ้าซึง่ จะส่งผลให้ บริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าที่มีอยูไ่ ด้
บริ ษัทได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติระยะยาวกับ ปตท. ทังนี
้ ้ ตามโครงสร้ างการจัดหาเชื ้อเพลิงของประเทศไทย
ปตท. เป็ นผู้ประกอบการจัดจาหน่ายเชื ้อเพลิงเพียงรายเดียวที่สามารถจัดส่งก๊ าซธรรมชาติในปริ มาณที่ เพียงพอต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัทได้ ในกรณีที่ ปตท. ไม่สามารถจัดส่งก๊ าซธรรมชาติในปริ มาณที่กาหนดในสัญญา (ไม่วา่ เนื่องด้ วยเหตุที่ไม่สามารถ
จัดส่งก๊ าซธรรมชาติที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดในสัญญาหรื อด้ วยเหตุผลประการใด) การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทอาจหยุดชะงักได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทอาจไม่สามารถผลิตไฟฟ้ าได้ อย่างเพียงพอตามข้ อกาหนดในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับลูกค้ าของบริ ษัท หาก
ปตท. ไม่สามารถจัดส่งก๊ าซธรรมชาติตามปริ มาณที่กาหนดในสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติกบั บริ ษัทได้ แม้ ในสัญญาซื ้อขายก๊ าซ
ธรรมชาติกบั ปตท. จะมีข้อกาหนดให้ ปตท. จ่ายค่าชดเชยในกรณีดงั กล่าว แต่ก็เป็ นเพียงค่าชดเชยเฉพาะในส่วนของปริ มาณก๊ าซ
ธรรมชาติ ที่ บ ริ ษั ท ใช้ ใ นการผลิต ไฟฟ้ าเพื่ อ ขายให้ กฟผ. เท่า นัน้ โดยไม่ได้ ร วมถึ ง ในส่ว นของการผลิ ต เพื่ อ ขายให้ แ ก่ ลูก ค้ า
อุตสาหกรรม ทังนี
้ ้ การจัดหาก๊ าซธรรมชาติให้ กบั บริ ษัทอาจหยุดชะงักเนื่องจากข้ อบกพร่องของระบบท่อส่ง การปิ ดซ่อมบารุง รวม
ไปถึงการเปลีย่ นแปลงคุณภาพของก๊ าซธรรมชาติซงึ่ เป็ นเรื่ องที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษัท
ดังนัน้ การที่ ปตท. ไม่สามารถจัดส่งก๊ าซธรรมชาติในปริ มาณที่เพียงพอ (ไม่ว่าเพราะการที่ ปตท. ไม่สามารถจัดส่งก๊ าซ
ธรรมชาติที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดในสัญญาหรื อด้ วยเหตุอื่นใดให้ แก่ บริ ษัท) หรื อมีการหยุดชะงักในการจัดส่งก๊ าซธรรมชาติ
ให้ กับ บริ ษั ท ปั จ จัย ดัง กล่า วอาจมี ผลกระทบในทางลบอย่า งมี นัย ส าคัญ ต่อ ธุ ร กิ จ ผลการด าเนิ น งาน สถานะทางการเงิ น
ความสามารถในการชาระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท
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การประกอบกิจการของบริษัทอาจจะหยุดชะงักเนื่องจากปั จจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

การประกอบกิจการโรงไฟฟ้ าของบริ ษัทอาจหยุดชะงักด้ วยเหตุผลที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษัท อาทิ ภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ อุบัติเหตุ การลอบวางเพลิง (รวมทังการถู
้
กโจมตีโดยผู้ก่อการร้ าย) การขัดข้ องทางด้ านเทคนิค ข้ อพิพาททางด้ าน
แรงงาน
นอกจากนี ้ โรงไฟฟ้ าของบริ ษัทที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี หากเกิดภัยพิบตั ิเพียงแม้ เพียงครัง้
เดียวในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจของบริ ษัท
เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้ าของบริ ษัทมีความซับซ้ อนและเกี่ยวข้ องกับกระบวนการผลิตที่อาจเป็ นอันตรายได้ รวมถึงการ
ใช้ วตั ถุที่เป็ นอันตราย และโรงไฟฟ้ าตัง้ อยู่ในพื ้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมแน่นหนา ดังนัน้ ธุรกิ จของ บริ ษัทจึงมีความเสี่ยงต่อ
อุบตั ิเหตุในการประกอบกิจการค่อนข้ างสูง นอกจากนี ้ ระบบเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้ าหรื อระบบส่งไฟฟ้ า อาจเกิดการขัดข้ องได้
ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของบริ ษัทในการจัดส่งไฟฟ้ าให้ แก่คสู่ ญ
ั ญา
บริ ษัทอาศัยเครื่ องจักรที่มีการผลิตโดยผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ซึง่ มีความซับซ้ อนและอาจเกิดการขัดข้ องได้ แม้ ว่าในบาง
กรณีนนั ้ ผู้ผลิตต้ องชาระค่าชดเชยให้ กบั บริ ษัทเมื่ออุปกรณ์มีการขัดข้ องและมีข้อบกพร่ อง หรื อมีการรับประกันประสิทธิภาพและ
ความเสถียรของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าตลอดจนปริ มาณการผลิตขันต
้ ่าก็ตาม แต่ข้อตกลงดังกล่าวมีการจากัดวงเงินความรับผิด และ
บริ ษัทอาจไม่ได้ รับชาระค่าชดเชยสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการขัดข้ องหรื อข้ อบกพร่องของอุปกรณ์ รวมถึงค่าปรับที่ บริ ษัท
ต้ องจ่ายตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าต่อลูกค้ าของบริ ษัทเต็มจานวน การประกอบกิจการของบริ ษัทได้ เคยหยุดชะงักเนื่องจากการ
ชารุดและสึกหรอของอุปกรณ์ซงึ่ เป็ นผลมาจากการใช้ งานตามปกติของบริ ษัทในอดีต
ธุรกิจ ผลการดาเนินงาน สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชาระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทอาจได้ รับ
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญจากปั จจัยที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ตลอดจนปั จจัยอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของ
บริ ษัท
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ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ ประกันภัยของบริษัทอาจไม่ ครอบคลุมความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึน้
ได้ ทงั ้ หมด และบริษัทอาจต้ องชาระค่ าเบีย้ ประกันภัยเพิ่มขึน้

การประกอบกิจการของบริ ษัทต้ องเผชิญกับความเสี่ยงทางด้ านการดาเนินงานและความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ผลิตไฟฟ้ า ซึ่งรวมไปถึง เครื่ องจักรชารุ ด อัคคี ภัย การระเบิด การรั่ วไหลของสารเคมี ไฟฟ้ าลัดวงจร และ/หรื อ ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ บริ ษัทอาจไม่สามารถจัดหาประกันภัยที่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมทางธุรกิจ หรื ออาจไม่สามารถจัดหาการประกันภัยได้ เลย
ซึ่งอาจสร้ างความเสียหายให้ แก่สถานะทางการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญเมื่อมีเหตุการณ์ ที่การประกันภัยของบริ ษัทไม่
ครอบคลุมเกิดขึ ้น
แม้ วา่ บริ ษัทได้ จดั ทาประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และการ
ประกันภัยอื่นๆ ที่บริ ษัทเชื่อว่าสอดคล้ องกับทางปฏิบตั ิของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้ า การประกันภัยหลักของบริ ษัทคุ้มครอง
ความสูญเสียหรื อเสียหายที่เกิดขึ ้นกับทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้ า ธุรกิ จหยุดชะงัก และความรับผิดต่อบุคคลภายนอกใน
ระหว่างการก่อสร้ างและระหว่างการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้ า แต่หากบริ ษัทได้ รับความเสียหายในส่วนที่ไม่ได้ รับการประกันภัย
เป็ นจานวนมาก หรื อความเสียหายในส่วนที่มีการประกันภัยนันเกิ
้ นกว่าความคุ้มครองของประกันภัยที่มีอยู่ หรื อไม่ได้ รับความ
คุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัทย่อมส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน สถานะ
ทางการเงิน ความสามารถในการชาระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท ตลอดจนเบี ้ยประกันภัยที่เกี่ยวข้ องอาจเพิ่มสูงขึ ้นอีก
ด้ วย
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บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

การทาสัญญาระยะยาวทาให้ บริษัทมีข้อจากัดบางประการในการประกอบกิจการและจากัดความยืดหยุ่นและ
คล่ องตัวทางการเงินของบริษัท

รายได้ เกือบทังหมดของบริ
้
ษัทมาจากการขายไฟฟ้ าตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าระยะยาวซึ่งมีอายุสญ
ั ญา 15 ปี สาหรับ
ลูกค้ าอุตสาหกรรม และ 25 ปี สาหรับ กฟผ. ข้ อตกลงเหล่านี ้ทาให้ บริ ษัทมีข้อจากัดในการประกอบกิจการและจากัดความยืดหยุ่น
และคล่องตัวทางการเงินของบริ ษัทบางประการ เช่น หากสภาวะทางธุรกิจเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญในระหว่างอายุสญ
ั ญา
บริ ษัทอาจไม่สามารถทาการแก้ ไขสัญญาเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นได้ นอกจากนี ้ การผูกพันอยู่กับสัญญา
ระยะยาวทาให้ มีข้อจากัดในการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของบริ ษัทในอนาคต ซึ่งทาให้ บริ ษัทมีความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ
ลดน้ อยลง และมีความเสี่ยงมากขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ลว่ งหน้ า ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชาระหนี ้ และโอกาส
ทางธุรกิจของบริ ษัท
จากการที่โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทถูกกาหนดโดยอายุของสัญญา (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กับกลไกการปรับ
รายได้ ตามสัญญา) ดังนัน้ ความสามารถในการทากาไรของบริ ษัทจึงขึน้ อยู่กับประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการต้ นทุนการ
ดาเนินงานตลอดอายุของสัญญาเป็ นอย่างมาก เช่น สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. ที่โดยปกติแล้ วได้ กาหนดรายได้ ส่วนหนึ่งโดย
อ้ างอิงกับค่าอัตราความร้ อนที่ระบุในสัญญา (contracted heat rate) หากบริ ษัทไม่สามารถดาเนินงานให้ ได้ ค่าอัตราความร้ อนที่
ระบุในสัญญา หรื อไม่สามารถดาเนินการผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อัตรากาไรของบริ ษัทย่อมลดลง
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การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ด้านสิ่งแวดล้ อม สุขภาพ และความปลอดภัย อาจทาให้ ต้นทุ นการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทเพิ่มขึน้

การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทต้ องอยู่ภายใต้ กฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้ อม สุขภาพ และความปลอดภัย ภายใต้
การกากับดูแลจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้ องถิ่น โดยกฎหมายและกฎเกณฑ์ดงั กล่าวควบคุมเรื่ องต่างๆ รวมไปถึง การ
ปกป้องผืนป่ า (ทังสั
้ ตว์สงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง และที่อยูข่ องสัตว์ป่า) การระบายสิง่ เจือปนในอากาศ มลภาวะทางเสียง การระบาย
น ้าทิ ้ง การใช้ น ้า การเก็บ การจัดการ การใช้ และการขนส่งและจาหน่ายสินค้ าและวัตถุอนั ตราย ขยะมูลฝอย และวัตถุควบคุมอื่นๆ
(เช่น สารเคมี) การปกป้องการรั่วไหลของวัตถุอนั ตรายสู่สิ่งแวดล้ อม การป้องกัน การติดตาม การควบคุม และการกาจัดวัตถุ
อันตรายที่ปนเปื ้อนในดินและแหล่งน ้า (ทังในและนอกสถานประกอบการ)
้
การใช้ ที่ดินและผังเมือง รวมทังสุ
้ ขภาพ และความ
ปลอดภัยของลูกจ้ าง
แม้ ว่าโดยทั่วไปโครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วม เป็ นโรงไฟฟ้ าที่เป็ นมิต รกับสิ่งแวดล้ อม แต่อาจมีบางกรณี ที่
โรงไฟฟ้ าดังกล่าวทางานผิดพลาด หรื อประสบกับอุบตั ิเหตุ หรื อมีเหตุการณ์ ที่ไม่ได้ คาดการณ์ ไว้ ล่วงหน้ าอื่นๆ เกิดขึ ้น เช่น การ
รั่วไหลของวัตถุอนั ตราย ก๊ าซธรรมชาติ น ้าเสีย หรื อสารเคมีที่ใช้ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้ าลงสูท่ ี่ดินสาธารณะ แหล่งน ้า หรื ออากาศ
ซึง่ อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรื อทรัพย์สนิ ของผู้อื่น
นอกจากนี ้ กฎหมายสิง่ แวดล้ อมบางฉบับยังกาหนดความรับผิดของบริ ษัทในลักษณะที่เป็ นความรับผิดเด็ดขาด (ไม่ว่า
จะมีสว่ นผิดหรื อไม่ก็ตาม) สาหรับการปล่อยสิง่ ปฏิกลู หรื อสิง่ ปนเปื อ้ นอื่นใด ออกจากโรงงาน ดังนัน้ การดาเนินโครงการโรงไฟฟ้ า
จึงเสี่ยงต่อความรับผิดทางด้ านสิ่งแวดล้ อม สุขภาพ และความปลอดภัย และในบางกรณีอาจนาไปสู่คดีความและการดาเนิน
กระบวนพิจารณาทางปกครองที่เกี่ ยวข้ อง หรื ออาจก่อให้ เกิ ดค่าใช้ จ่ายจานวนมากในการดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ตลอดจนการฟื น้ ฟูสงิ่ แวดล้ อมที่เสียหายจากการดาเนินกิจการของบริ ษัท
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บริ ษัทไม่สามารถรั บรองได้ ว่าความรั บผิดทางด้ านสิ่งแวดล้ อม สุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนิน การให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายดังกล่าวหากเกิ ด ขึน้ แล้ ว จะไม่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุ รกิ จ ผลการ
ดาเนินงาน สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชาระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท
กฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านสิง่ แวดล้ อมของประเทศไทยเป็ นกฎหมายที่มคี วามเข้ มงวดและอาจมีความเข้ มงวดเพิ่มขึ ้นใน
อนาคต บริ ษัทไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบของพัฒนาการทางกฎหมายสิ่งแวดล้ อมดังกล่าวต่อการดาเนินงานและกาไรใน
อนาคตของบริ ษัท กฎหมายสิง่ แวดล้ อมที่มีความเข้ มงวดขึ ้นหรื อการตีความกฎหมายสิ่งแวดล้ อมที่เคร่ งครัดมากขึ ้น อาจส่งผลให้
บริ ษัทมีความรับผิดเพิ่มขึ ้นหรื อต้ องลงทุนเพิ่มเติมเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่เคร่ งครัดขึ ้น ซึ่งทังสองกรณี
้
ดงั กล่าวอาจส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชาระหนี ้ และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริ ษัท

3.13

บริษัทมีความเสี่ยงทางด้ านอัตราแลกเปลี่ยน

บริ ษัทมีความเสีย่ งทางด้ านอัตราแลกเปลีย่ น เนื่องจากบริ ษัท (1) มีเงินกู้ยืมในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ (2) มีค่าใช้ จ่ายใน
การบารุงรักษาโรงไฟฟ้ าจานวนมากใช้ เงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ (3) มีการซื ้ออุปกรณ์และชิ ้นส่วนสาหรับโครงการโรงไฟฟ้ าโดยใช้ เงิน
สกุลดอลลาร์ สหรัฐ และ (4) มีรายได้ บางส่วนเป็ นสกุลเงินบาทซึง่ เชื่อมโยงกับสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ (Dollar-linked) แม้ ว่าบริ ษัท
จะมีรายได้ บางส่วนที่สอดคล้ องกับรายจ่ายในสกุลเงินเดียวกัน (natural hedge) และมีการใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ เช่น สัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า (forward contract) เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของค่าเงินดังกล่าว บริ ษัทอาจไม่สามารถป้องกันความเสีย่ ง
ทางด้ านอัตราแลกเปลีย่ นได้ ทงหมด
ั้
หากอัตราแลกเปลีย่ นมีความผันผวนสูง อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ
ผลการดาเนินงาน สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชาระหนี ้ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท

3.14

การประกอบธุรกิจของบริษัทพึ่งพิงผู้ถอื หุ้นใหญ่ ของบริษัท

บริ ษัทเป็ นการร่วมลงทุนระหว่าง B.Grimm กับหุ้นส่วนธุรกิจรายต่างๆ โดยมี B.Grimm เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท ทังนี
้ ้
เพื่อควบคุมการดาเนินงานและการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูงและพนักงานที่สาคัญของบริ ษัทจึงเป็ น
บุคคลกรจาก B.Grimm นอกจากนี ้ เพื่อให้ บริ ษัทมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ทักษะ และความรู้ เชิงปฏิบตั ิการ (know-how) ที่
จาเป็ นในการบริ หารจัดการโครงการโรงไฟฟ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ B.Grimm จึงให้ ทีมงานบริ หารและบุคลากรที่มีประสบการณ์
ในการบริ หารจัดการโครงการโรงไฟฟ้ าที่มีอยูเ่ ข้ าไปดูแลโครงการโรงไฟฟ้ าของบริ ษัทอีกด้ วย
ดังนัน้ B.Grimm จึงอาจมีอิทธิพลต่อการดาเนินการและการตัดสินใจต่างๆ ของบริ ษัท และบริ ษัทอาจต้ องอาศัยวิสยั ทัศน์
ความเชี่ยวชาญและบุคลากรของ B.Grimm ในการบริ หารกิจการงาน ทาให้ ความสาเร็ จในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทอาจต้ อง
พึง่ พา B.Grimm ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของตน

ส่วนที่ 3.1.3 ปั จจัยความเสี่ยง หน้ า 8

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

4.

ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

4.1

สินทรัพย์ ถาวรที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์ถาวรหลักทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจดังนี ้

4.1.1 สินทรัพย์ ถาวรหลักของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ถาวรหลักของบริ ษัทซึง่ โดยส่วนใหญ่ประกอบด้ วยที่ดิน ส่วนปรับปรุ งที่ดิน โรงไฟฟ้ าระบบส่งพลังไฟฟ้ าและเครื่ องมือ อุปกรณ์สานักงานเครื่ องตกแต่งและคอมพิวเตอร์
อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง ยานพาหนะ งานระหว่างก่อสร้ าง วัสดุสารองคลัง ทังนี
้ ้ มูลค่า สุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวรหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถแสดงได้ ตามตารางต่อไปนี ้
รายการ

ที่ดนิ สุทธิ

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดนิ สุทธิ

โรงไฟฟ้า
ระบบส่ งพลัง
ไฟฟ้าและ
เครื่องมือสุทธิ

อุปกรณ์
อาคารและสิ่ง
สานักงาน
ปลูกสร้ างสุทธิ
เครื่องตกแต่ ง
และ
คอมพิวเตอร์
สุทธิ

มูลค่าสุทธิตาม

111,581,684

1,051,777

3,796,543,861

1,205,453

มี*

มี*

มี*

ไม่มี

ยานพาหนะ
สุทธิ

งานระหว่ าง
ก่ อสร้ างสุทธิ

วัสดุสารอง
คลังสุทธิ

รวมมูลค่ าสุทธิ
ตามบัญชี

6,684,093

146,490

0

22,148,542

3,939,361,900

มี*

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

บัญชี
ภาระผูกพัน

หมายเหตุ: *ที่ดิน ส่วนปรับปรุงทีด่ ิน โรงไฟฟ้ า ระบบส่งพลังไฟฟ้ าและเครื่ องมือ อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง จานองเป็ นหลักประกันภายใต้ สญ
ั ญาให้ สนิ เชื่อกับธนาคาร รวมมูลค่าจานอง 6,300 ล้ าน
บาท
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4.1.2 ที่ดนิ และส่ วนปรับปรุ งที่ดนิ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินของบริ ษัทมีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อไปนี ้
โฉนด

52647

4.2

ที่ตงั ้

พืน้ ที่

อาเภอเมือง
ปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์ การถือครอง

ไร่

งาน

ตรว.

15

2

93

เพื่อเป็ นสถานทีต่ งโรงงาน
ั้
สาหรับประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้ าและไอน ้า

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

เป็ นเจ้ าของ

ภาระผูกพัน



โฉนดที่ดินเลขที่ 52647 เป็ น
หลักประกันในการกู้ยมื กับ
สถาบันการเงิน

สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษัทครอบครองทรัพย์สนิ ไม่มีตวั ตน มีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อไปนี ้
ต้ นทุนโครงการ
โรงไฟฟ้ารอตัดจ่ าย1

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รวม

164,088,834

145,194

164,234,028

หมายเหตุ 1. ต้ นทุนโครงการไฟฟ้ ารอตัดจ่าย ได้ แก่ ต้ นทุนของระบบท่อส่งก๊ าซซึง่ จะถูกโอนกรรมสิทธิ์ให้ กบั ผู้จดั จาหน่ายก๊ าซตามทีก่ าหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายก๊ าซ และต้ นของสถานียอ่ ยซึง่ จะถูก
โอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่ กฟภ. ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า
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ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

4.2.1 ทรัพย์ สินทางปั ญญา
บริ ษัทไม่ได้ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สินทางปั ญญาใดๆ ที่จาเป็ นต่อการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ น สิทธิ บตั ร หรื อ
เครื่ องหมายการค้ า อย่างไรก็ตาม บริ ษัทเป็ นเจ้ าของข้ อมูลที่สาคัญซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ และถือเป็ นทรัพย์สินของบริ ษัท เช่น ข้ อมูล
ทางการเงิน ข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ ข้ อมูลทางเทคนิค ข้ อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ข้ อมูลทางวิศวกรรม สูตร การ
ออกแบบ วิธีการเทคนิค กระบวนการ และขันตอนต่
้
างๆ

4.2.2 การประกันภัย
บริ ษั ทเชื่ อว่า กรมธรรม์ ประกัน ภัยที่ บริ ษั ทได้ เข้ า ทานัน้ มี เงื่ อ นไขใกล้ เคีย งกับ กรมธรรม์ ประกัน ภัยของผู้ที่
ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริ ษัทในประเทศไทย โดยบริ ษัทเชื่อว่าประกันภัยตามที่บริ ษัทได้ เข้ าทาเพียงพอ ครอบคลุม
มูลค่าทางบัญชี ของทรั พย์ สินและความเสี่ยงทัง้ หลายเกี่ ยวกับโครงการโรงไฟฟ้ าของบริ ษัทที่อาจเกิ ดขึน้ ในอนาคต สาหรั บ
รายละเอียดของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และการครอบคลุมของประกันภัยนัน้ (โปรดพิจารณาส่วนที่ 3.1.3 หัวข้ อ 3.10 ความ
คุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัทอาจไม่ครอบคลุมความเสีย่ งและความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นได้ ทงหมด
ั้
และบริ ษัทอาจ
ต้ องชาระค่าเบี ้ยประกันภัยเพิ่มขึ ้น)
บริ ษัทได้ ทาประกันภัยสาหรับโครงการโรงไฟฟ้ าของบริ ษัทฯ กับบริ ษัทประกันภัย เช่น ทิพยประกันภัย, Allianz Global

Corporate & Specialty SE, AXA Corporate Solutions Assurance, Mitsui Sumitomo Insurance และ ACE INA
Overseas Insurance ซึง่ ความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมไปถึงความเสียหายหรื อความสูญเสียในทรัพย์สิน
ของโครงการโรงไฟฟ้ า การหยุดชะงักของธุรกิจ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ทังในช่
้ วงระหว่างการก่อสร้ างและในช่วงของการ
ดาเนินกิจการของโครงการโรงไฟฟ้ า โดยที่ประกันภัยของบริ ษัทฯ นันรวมถึ
้
ง แต่ไม่จากัดเพียง การคุ้มครองดังต่อไปนี ้
ประกันภัยในระหว่างการดาเนินกิจการ
•

ประกันภัยความเสีย่ งทุกชนิดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ และการหยุดชะงักของเครื่ องจักร ซึง่ ครอบคลุมทังความสู
้
ญเสียทาง
กายภาพและความเสียหายต่อทรั พ ย์ สินที่ เอาประกัน (รวมถึง การคุ้มครองในกรณี น า้ ท่วม ภายใต้ เงื่ อนไขที่
สมเหตุสมผลในทางการค้ าที่มีอยูโ่ ดยทัว่ ไป) โดยมีวงเงินประกันภัยจานวน 112.6 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ

•

ประกันภัยการหยุดชะงักของธุรกิจ โดยมีวงเงินประกันภัยจานวน 1,530.2 ล้ านบาท

•

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โดยวงเงินประกันภัยจานวน 10.0 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และ

•

ประกันภัยรถยนต์
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สิทธิและประโยชน์ จากการได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษัทได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริ มการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
บริษัท
การยกเว้ นภาษี การลดหย่ อนภาษีเงิน สิทธิในการยกเว้ น สิทธิในการยกเว้ นไม่
เงินได้ นิติบุคคล ได้ นิติบุคคลร้ อยละ
อากรขาเข้ า
ต้ องนาเงินปั นผลจาก
สาหรับกาไรจาก 50 สาหรับกาไรจาก สาหรับเครื่องจักร
กิจการที่ได้ รับการ
กิจการที่ได้ รับ
กิจการที่ได้ รับการ
ตามที่
ส่ งเสริม ซึ่งได้ รับ
การส่ งเสริมเป็ น ส่ งเสริมเป็ นกาหนด
คณะกรรมการ
ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติ
ระยะเวลา 8 ปี ระยะเวลา 5 ปี นับแต่ พิจารณาอนุมตั ิ บุคคลไปรวมคานวณ
นับแต่ วันที่เปิ ด ระยะเวลาการยกเว้ น
เพื่อเสียภาษีเงินได้
ดาเนินการเชิง ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ตลอดระยะเวลาที่
พาณิชย์
สิน้ สุดลง
ได้ รับยกเว้ นภาษีเงิน
ได้ นิติบุคคล
BIP1




ส่วนที่ 3.1.4 ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ หน้ า 4

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

5.

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์สูงกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือ

หุ้น หรื อคดีที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ

ส่วนที่ 3.1.5 ข้ อพิพาททางกฎหมาย หน้ า 1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

6.

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสำคัญอื่น

6.1

ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

6.2

ชื่อบริษัท

:

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพำเวอร์ 1 จำกัด

สถานที่ตั ้งสานักงานใหญ่

:

5 อาคาร ดร.เกฮาร์ ด ลิงค์ ถนนกรุงเทพกรี ฑา แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กรุงเทพฯ 10240

ประเภทธุรกิจ

:

โรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่วม

เลขทะเบียนบริ ษัท

:

0105551015385

โทรศัพท์

:

(66) 2150 7993

โทรสาร

:

(66) 2150 7994

ทุนจดทะเบียน

:

1,250,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ ว

:

มูลค่าชาระแล้ ว 1,250,000,000 บาท

ชนิดของหุ้น

:

หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น

จานวนหุ้นทั ้งหมด

:

12,500,000 หุ้น

วัตถุประสงค์ ในกำรออกหุ้นกู้
บริ ษัทจะนาเงินที่ได้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ เพื่อชาระคืนหนี ้เงินกู้ของตน (Loan Refinancing)
ตลอดจนชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ นสาหรับหรื อเกี่ยวเนื่องกับการชาระคืนหนี ้
เงินกู้ (Loan Refinancing) และเพื่อการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท

6.3

ผู้ตรวจสอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี

:

ณฐพร พันธุ์อดุ ม

สถานที่ตั ้งสานักงานใหญ่

:

บริ ษทั ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
ชั ้น 15 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

:

(66) 2286 9999

โทรสาร

:

(66) 2286 5050

เว็บไซต์

:

http://www.pwc.com

ส่วนที่ 3.1.6 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น หน้ า 1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

6.4

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

สถำบันกำรเงินที่ตดิ ต่ อประจำ
ชื่อสถาบันการเงิน

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

สถานที่ตั ้งสานักงานใหญ่

:

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

:

(66) 2544-1000

เว็บไซต์

:

www.scb.co.th

ชื่อสถาบันการเงิน

:

บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

สถานที่ตั ้งสานักงานใหญ่

:

อาคารสานักงานเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ชั ้น 6, 8-11
เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

6.5

โทรศัพท์

:

(66) 2305 9310

เว็บไซต์

:

www.phatrasecurities.com

ที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทสำหรั บกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้
ชื่อที่ปรึกษากฎหมาย

:

บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซี่ จากัด

สถานที่ตั ้งสานักงานใหญ่

:

990 อาคารอับดุลราฮิม ชั ้น 5, 22-25 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

6.6

โทรศัพท์

:

(66) 2636-2000

โทรสาร

:

(66) 2636-2111

เว็บไซต์

:

www.bakermckenzie.com

ชื่อนายทะเบียนหุ้นกู้

:

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

สถานที่ตั ้งสานักงานใหญ่

:

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

:

0-2296-3582

โทรสาร

:

0-2683-1298

เว็บไซต์

:

https://www.krungsri.com

นำยทะเบียนหุ้นกู้

ส่วนที่ 3.1.6 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น หน้ า 2

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

6.7

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้น
ชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

:

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

สถานที่ตั ้งสานักงานใหญ่

:

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

:

0-2296-3582

โทรสาร

:

0-2683-1298

เว็บไซต์

:

https://www.krungsri.com

ส่วนที่ 3.1.6 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น หน้ า 3

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

ส่ วนที่ 3.2

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

7.

ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น

7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว

ณ วัน ที่ 2 มี นาคม 2561 มีทุนจดทะเบีย น 1,250,000,000 บาท แบ่ง ออกเป็ นหุ้น สามัญ 12,500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท และมีทนุ ชาระแล้ ว 1,250,000,000 บาท รายละเอียดเกี่ยวกับทุนของบริ ษัทและบริ ษัทเป็ น
ดังนี ้

7.2

ผู้ถอื หุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถอื หุ้นของบริษัท
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทและบริ ษัท ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 สรุปได้ ดงั นี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่

จานวนหุ้น )หุ้น(

สัดส่ วนการถือหุ้น
)ร้ อยละ(

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

9,250,000

74.0

2. บริ ษัท นิกรกิจและบุตร จากัด1

1,750,000

14.0

3. บริ ษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จากัด2

1,500,000

12.0

12,500,000

100.0

รวม

หมายเหตุ 1 จากข้ อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท นิกรกิจและบุตร จากัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 มีบริ ษัท ซุปเปอร์ ไลท์ เอ็น.เค.
เอส. โฮลดิ ้ง จากัด ถือหุ้นร้ อยละ 50.0 และนายกนก สุริยสัตย์ ถือหุ้นร้ อยละ 30.0 ทังนี
้ ้ บริ ษัท นิกรกิจและบุตร จากัด และผู้
ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมิได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบี.กริ ม เพาเวอร์ ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
2 จากข้ อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จากัด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558 มีบริ ษัท ซุปเปอร์ ไลท์
เอ็น.เค.เอส. โฮลดิง้ จากัด ถือหุ้นร้ อยละ 70.0 และบริ ษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จากัด ถือหุ้นร้ อยละ 30.0 จากข้ อมูล
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ซุปเปอร์ ไลท์ เอ็น.เค.เอส. โฮลดิ ้ง จากัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 มี นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง
ถื อหุ้น ร้ อยละ 57.6 และนายกนก สุริยสัต ย์ ถื อหุ้น ร้ อยละ 42.3 จากข้ อมูล บัญ ชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ของบริ ษั ท ไทยโตชิบ า
อุตสาหกรรม จากัด ณ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2559 มีบริษัท โตชิบา ไลฟ์สไตล์ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์ วิส คอร์ ปอเรชัน่ (จดทะเบียน
จัดตังบริ
้ ษัทในประเทศญี่ปน)
ุ่ ถือหุ้นร้ อยละ 45.5 และบริ ษัท อุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย จากัด ถือหุ้นร้ อยละ 45.4 จากข้ อมูล
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย จากัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 มีบริ ษัท นิกรกิจและบุตร จากัด ถือ
หุ้น ร้ อยละ 63.2 จากข้ อมูล บัญ ชีรายชื่ อผู้ถือหุ้น ของบริ ษั ท นิ กรกิ จและบุตร จากัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 มีบริ ษั ท
ซุปเปอร์ ไลท์ เอ็น.เค.เอส. โฮลดิ ้ง จากัด ถือหุ้นร้ อยละ 49.99 และนายกนก สุริยสัตย์ ถือหุ้นร้ อยละ 30.0 ทัง้ นี ้ บริ ษัท สวน
อุตสาหกรรมบางกะดี จากัด และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทดังกล่าวมิได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบี.กริ ม เพาเวอร์ ตามนิยามใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน

7.2.2 พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต
ไม่มี

ส่วนที่ 3.2.7 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หน้ า 1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

7.3

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท

7.3.1 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท จะเป็ นไปตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทจะพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริ ษัท พิจารณาอนุมตั ิในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ
ตามงบการเงินของบริ ษัทหลังหักภาษี ทุนสารองเงินตามที่กฎหมายกาหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้
แล้ ว ทังนี
้ ้ อัตราการจ่ายปั นผลจะพิจารณาจากผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด ความจาเป็ นในการลงทุน เงื่อนไขและ
ข้ อจากัดตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ของบริ ษัท อนึ่ง คณะกรรมการของบริ ษัท มีอานาจ
อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ และให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

7.4

มูลค่ าตราสารหนีค้ งค้ าง

(ก)

ตัว๋ แลกเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทไม่มีภาระหนี ้คงค้ างจากการออกตัว๋ แลกเงิน

(ข)

หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทไม่มีภาระหนี ้คงค้ างจากการออกหุ้นกู้ระยะสันและระยะยาว
้

ส่วนที่ 3.2.7 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หน้ า 2

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

8.

โครงสร้ างการจัดการ

8.1

โครงสร้ างองค์ กร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้ างการจัดการของ BIP1 เป็ นดังนี ้

8.2

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 10 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ
1. นายฮาราลด์ ลิงค์

ตาแหน่ ง
กรรมการ

2. นางปรี ยนาถ สุนทรวาทะ

กรรมการ

3. นายสุรชัย สายบัว

กรรมการ

4. นายสาคัญ รัศมีบรรจงกิจ

กรรมการ

5. นายพีรเดช พัฒนจันทร์

กรรมการ

6. นางสาวคาโรลีน โมนิคมารี ครี สตีน ลิงค์

กรรมการ

7. นายพิชยั กาญจนรุจิวฒ
ุ ิ

กรรมการ

8. นายสุรศักดิ์ โตวนิชย์

กรรมการ

9. นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง

กรรมการ

10. นายกนก สุริยสัตย์

กรรมการ
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กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ประกอบด้ วย นายฮาราลด์ ลิงค์ หรื อ นางปรี ยนาถ สุนทรวาทะ
ลงลายมือชื่อร่ วมกันกับ นายสุรชัย สายบัว หรื อ นายสาคัญ รัศมีบรรจงกิจ รวมเป็ นสองคน และประทับตราสาคัญของ
บริ ษัท

8.3

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 BIP1 มีผ้ บู ริ หาร จานวน 4 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ
1. นายพิชยั กาญจนรุจิวฒ
ุ ิ

ตาแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ

2. นายโกวิท ความหมัน่

ผู้จดั การโรงไฟฟ้ า

3. นายปั ณณพัฒน์ เมธีปัญญาวงษ์

ผู้จดั การฝ่ ายเดินเครื่ อง

4. นายวิสทิ ธิ์ศกั ดิ์ หนูทบั

ผู้จดั การฝ่ ายบารุงรักษา

* นายนพเดช กรรณสูต

ผู้ดแู ลงานสายบัญชีและการเงิน

*นายนพเดช กรรณสูต ดารงตาแหน่งรองกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายการเงินของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน) และทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลงานสายบัญชีและการเงินของบริษัทผ่านการให้ บริการร่วม (Shared Service)
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ส่ วนที่ 3.3
9.

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินการ

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

ก. หน้ าที่ในการนาส่ งงบการเงิน
บริ ษัทมีหน้ าที่นาส่งงบการเงินประจางวดการบัญชีที่ตรวจสอบแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่งบการเงินดังกล่าวได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น ซึง่ บริ ษัทต้ องนาเสนอ
เพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ข. สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี
1. สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยนายขจรเกี ยรติ อรุ ณ ไพโรจนกุล ผู้ส อบบัญชี รับ อนุญ าต เลขทะเบี ยน 3445 จากบริ ษัท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ได้ แสดงความเห็นโดยสรุ ป ดังนี ้
ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริ ษัท
ได้ แสดงฐานะทางการเงินของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะ
2. สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยนางณฐพร พั น ธุ์ อุ ด ม ผู้ สอ บบั ญ ชี รั บอนุ ญ าต เลขทะเบี ย น 3430 จากบริ ษั ท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ได้ แสดงความเห็นโดยสรุ ป ดังนี ้
ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริ ษัท
ได้ แสดงฐานะทางการเงินของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะ
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ตารางสรุ ปงบการเงินของบริษัท
1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560
1.1 สินทรั พย์
(หน่ วย : บาท)
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
อะไหล่และวัสดุสารองคลัง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

103,441,708
387,941,433
41,880,330
120,242,194
653,505,665

310,318,529
338,841,217
44,012,143
83,629,555
776,801,444

664,881,485
334,343,279
45,352,266
34,037,423
1,078,614,453

4,268,637,938
179,054,571
838
4,447,693,347
5,101,199,012

4,102,384,657
171,673,230
1,769
4,274,059,656
5,050,861,100

3,939,361,900
164,234,028
36,037
4,103,631,965
5,182,246,418

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

176,823,092

152,149,499

398,071,942

108,234,553
12,293,424
297,351,069

117,581,102
10,214,374
279,944,975

123,825,760
6,990,404
528,888,106

3,517,327,425
38,384,380
630,421
3,555,775,226
3,853,126,295

3,392,817,426
39,759,544
987,643
3,433,564,613
3,713,509,588

3,188,210,635
41,183,977
1,387,507
3,230,782,119
3,759,670,225

1,250,000,000
1,250,000,000

1,250,000,000
1,250,000,000

1,250,000,000
1,250,000,000

1.2 หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
(หน่ วย : บาท)
หนีส้ นิ
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ส่วนของเงินกู้ยื่นระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ ึงกาหนด
ชาระภายในหนึง่ ปี - สุทธิ
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ประมาณการหนี ้สินจากการรื อ้ ถอน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
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(หน่ วย : บาท)
กาไร(ขาดทุน)สะสม
- จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

(2,494,283)
1,247,505,717
5,100,632,012

87,351,512
1,337,351,512
5,050,861,100

11,500,000
161,076,193
1,422,576,193
5,182,246,418

2. งบกาไรขาดทุน สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560
(หน่ วย : บาท)
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงิน
และค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
1,478,321,876 1,823,350,779 2,025,653,850
(1,247,216,501) (1,511,486,457) (1,623,525,699)
231,105,375
311,864,322
402,128,151
2,029,759
2,493,657
61,516,332
(24,450,710)
(33,266,848)
(34,269,104)
10,655,204
3,143,963
(1,742,417)
219,339,628
(173,450,715)
45,888,913
45,888,913

284,235,094
(194,389,299)
89,845,795
89,845,795

427,632,962
(108,864,173)
318,768,789
(3,544,108)
315,224,681

3. งบกระแสเงินสด สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560
(หน่ วย : บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี
รายการปรับปรุง
- ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
- ตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
- ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายและขายสินทรัพย์
- ดอกเบี ้ยรับ
- ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
- ดอกเบี ้ยจ่าย
- (กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
กระแสเงินสดก่ อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และ
หนีส้ นิ ดาเนินงาน

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

45,888,913

89,845,795

318,768,789

126,322,880
2,005,674
(1,010,671)
(868,777)
86,101,931
83,427,034

177,632,561
3,113,141
(150,292)
(2,342,365)
357,222
198,232,083
(6,658,341)

172,327,180
3,104,635
(3,490,776)
399,864
188,981,145
(84,188,692)

341,866,984

460,029,804

595,902,145
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(หน่ วย : บาท)
ปี 2558
การเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงาน
- ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
(352,589,293)
- อะไหล่และวัสดุสารองคลัง
(41,880,330)
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(21,514,741)
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
2,075,530
- เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
150,509,651
- หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
12,209,982
เงินสดได้ มา(ใช้ ไป)ในกิจกรรมดาเนินงาน
90,677,783
เงินสดรับจากดอกเบี ้ย
1,010,671
เงินสดจ่ายภาษี เงินได้
(10,107)
เงินสดสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)ในกิจกรรมดาเนินงาน
91,678,347
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(2,417,967,884)
เงินสดจ่ายซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(80,012,440)
เงินสดรับจากการตัดจาหน่าย
เงินสดสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)ในกิจกรรมลงทุน
(2,497,980,324)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
1,743,029,049
เงินสดจ่ายเพื่อชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(37,151,152)
ดอกเบี ้ยจ่าย
(182,379,451)
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
723,375,000
เงินสดจ่ายปั นผล
กระแสเงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรม
จัดหาเงิน
2,246,873,446
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ
(159,428,531)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
262,870,239
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินปลายปี
103,441,708
รายการที่มิใช่ เงินสด
- เจ้ าหนี ้จากการซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
5,830,014
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ปี 2559

ปี 2560

49,167,715
(2,131,813)
36,558,926
(930)
(18,808,370)
(2,079,050)
522,736,282
2,342,365
(13,786)
525,064,861

4,616,240
(1,340,123)
49,592,132
(34,269)
96,970,759
(6,734,353)
738,972,531
3,372,475
(33,725)
742,311,281

(9,996,938)
(62,500)
381,776
(9,677,662)

(1,865,221)
(1,865,221)

(111,618,146)
(196,892,232)
-

(117,841,155)
(188,040,715)
(80,000,000)

(308,510,378)
206,876,821
103,441,708
310,318,529

(385,881,870)
354,564,190
310,318,529
(1,234)
664,881,485

-

-
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4. สรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า) *
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า) *
ระยะเวลาชาระหนี ้ (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) *
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) *
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) *
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(2) (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้ที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(3) (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย(4) (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash Basis)(5) (เท่า)

ปี 2558(1)

ปี 2559

ปี 2560

2.20
1.65
5.72
63.86
10.58
34.50

2.77
2.32
5.02
72.74
9.19
39.72

2.04
1.89
6.02
60.65
5.90
61.85

15.63%
14.84%
3.10%
5.52%

17.10%
15.59%
4.93%
6.95%

19.85%
21.11%
15.56%
22.84%

1.35%
1.61%
0.43

1.77%
2.15%
0.36

6.16%
7.84%
0.40

3.09
2.91
2.00
0.42

2.78
2.62
2.39
1.70

2.64
2.33
5.54
1.92

* ปรับข้ อมูลเป็ นรายปี
(1) โรงไฟฟ้าของบริษัทมีการเริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 29 เมษายนปี 2558 ทังนี
้ ้อัตราส่วนของปี 2558 ได้ ทาการปรับให้ เป็ นตัวรายปี
และไม่ได้ ทาการเฉลี่ยตัวสินทรัพย์ หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นในการคานวณ
(2) อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี ้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
(3) คานวณตาม “อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” ตามที่นิยามไว้ ในข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้
ออกหุ้นกู้จะต้ องดารงอัตราส่วนดังกล่าว ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของแต่ละปี ในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 3:1
(4) คานวณจาก (กาไรก่อนดอกเบี ้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย) / ดอกเบี ้ยจ่าย
(5) คานวณจาก กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน / (เงินสดจ่ายเพื่อชาระคืนเงินกู้ + ดอกเบี ้ยจ่าย + เงินปั นผลจ่าย)
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คาอธิบายฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน

การวิเคราะห์และคาอธิบายที่จะกล่าวต่อไปนี ้ จัดทาบนข้ อมูลทางการเงิน จากงบการเงินรวมสาหรับรอบ
ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2559, และ 2560 (ตรวจสอบแล้ ว) และจัดทาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการ
ประกอบเอกสารฉบับนี ้ โดยผู้ลงทุนควรอ่านประกอบกับข้ อมูลทางการเงินรวมและหมายเหตุประกอบข้ อมูลทาง
การเงินรวมดังกล่าว และงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินดังกล่าว ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3
ของเอกสารฉบับนี ้ โดยงบการเงินของแต่ละรายบริ ษัท ได้ จัดทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสาหรั บ
กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะ (NPAE) เว้ นแต่จะได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
10.1

ภาพรวม
10.1.1 รายได้

รายได้ หลักของบริ ษัทที่ผ่านมา มาจากรายได้ ขายไฟฟ้า ให้ กบั กฟผ.และลูกค้ าอุตสาหกรรมซึง่
ดาเนินธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรม ซึง่ รายได้ จากการขายสินค้ าของบริ ษัทขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณไฟฟ้า ที่บริ ษัทผลิตและ
จัดส่ง
รายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้าของ บริ ษัทได้ รับการประกันรายได้ ภายใต้ ข้ อตกลงการรับประกัน
ปริ มาณการซื ้อไฟฟ้าขันต
้ ่า (Take-or-Pay) ซึง่ กาหนดให้ ลกู ค้ าต้ องซื ้อไฟฟ้าขันต
้ ่าในปริ มาณที่ไม่น้อยกว่าที่ตกลง
กัน โดย กฟผ. ต้ องรับซื ้อไฟฟ้าอย่างน้ อยร้ อยละ 80 ของปริ มาณที่ตกลงตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ลูกค้ า
รายอื่นๆ ต้ องรับซื ้อไฟฟ้าอย่างน้ อยร้ อยละ 65 ของปริ มาณที่ตกลงตามสัญญา
อัตราค่าไฟฟ้าที่ขายให้ กฟผ. ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ (1) ค่าพลังไฟฟ้า (capacity payment)
(2) ค่าพลังงานไฟฟ้า (energy payment) และ (3) ค่าประหยัดในการใช้ เชื ้อเพลิง (fuel saving payment) โดย
ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าสาหรับ SPP กฟผ. มีหน้ าที่ชาระค่าพลังไฟฟ้า (capacity payment) ขันต
้ ่าเป็ นรายเดือน
(ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของหน่วยเงินดอลล่าร์ สหรัฐต่อเงินบาท) ซึง่ ครอบคลุมเพียง
รายจ่ายฝ่ ายทุนคงที่ (fixed capital expenditure) และต้ นทุนการดาเนินงานคงที่ (fixed operating costs) ทังนี
้ ้
ค่าพลังไฟฟ้า และค่าพลังงานไฟฟ้าจะถูกกาหนดโดยอ้ างอิงจากโครงการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP โดยไม่ได้ อ้างอิง
จากโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทแห่งใดแห่งหนึ่ง นอกจากนี ้ กฟผ. ยังจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าให้ บริ ษัทตามที่ผลิต
และจาหน่ายได้ จริ ง
นอกจากนี ้ สั ญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้ า กั บ กฟผ. มี ก ารก าหนดอั ต ราความร้ อนตามสั ญ ญา
(contracted heat rates) เพื่อใช้ ในการคานวณค่าพลังงานไฟฟ้าสาหรับชดเชยภาระค่าใช้ จ่ายก๊ าซธรรมชาติของ
บริ ษัทในกรณีที่อตั ราความร้ อนที่เกิดขึน้ จริ งน้ อยกว่าอัตราความร้ อนตามสัญญา กล่าวคือ ประสิทธิ ภาพการใช้
เชือ้ เพลิ งดีกว่าที่กาหนดไว้ ในสัญญา บริ ษัทจะได้ รับกาไรจากการดาเนินงานมากขึน้ จากการที่บริ ษัทได้ รับค่า
พลังงานไฟฟ้าจาก กฟผ. ตามอัตราความร้ อนตามสัญญาสูงกว่าต้ นทุนค่าใช้ จ่ายก๊ าซธรรมชาติที่ใช้ จริ ง
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อัตราค่าไฟฟ้าที่ ขายให้ แก่ลูกค้ าอุตสาหกรรม คานวณจาก (ก) ค่าความต้ องการพลั งไฟฟ้า
(demand charge) (ข) ค่าพลังงานไฟฟ้า (energy charge) (ค) ค่าบริ การ (ง) ค่าปรับเปลี่ยนไฟฟ้าอัตโนมัติ
(automatic adjustment charge) และ (จ) พลังงานรี แอคทีฟ (reactive energy charge)
10.1.2 ต้ นทุนขายและการให้ บริการ
(1)

ต้ นทุนเชื ้อเพลิง

ต้ นทุนเชือ้ เพลิงส่งผลกระทบต่อต้ นทุนขายและการให้ บริ การของบริ ษัทโดยมีก๊าซธรรมชาติซึ่ง
เป็ นเชื ้อเพลิงหลักของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมของบริ ษัทเป็ นต้ นทุนในการดาเนินงานที่มากที่สดุ ของ
ต้ นทุนขาย โดยบริ ษัทซื ้อก๊ าซธรรมชาติทงหมดมาจาก
ั้
ปตท. นอกจากนี ้ ต้ นทุนเชื ้อเพลิงยังส่งผลกระทบต่อรายได้
จากการขายและการให้ บริ การของบริ ษัทในกรณีที่สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าได้ นาการเปลี่ยนแปลงของต้ นทุนเชื ้อเพลิง
มาใช้ ในการคานวณค่าตอบแทนอีกด้ วย
บริ ษัทต้ องเผชิญกับความผันผวนของราคาเชื ้อเพลิงซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ โดยปั จจัย
ดังกล่าวรวมถึง การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน และปริ มาณเชื ้อเพลิงสารองในตลาดโลก ซึง่ หากต้ นทุน
เชื ้อเพลิงมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญและบริ ษัทไม่สามารถผลักภาระราคาเชื ้อเพลิงที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าวไป
ยังลูกค้ าของบริ ษัทได้ จะทาให้ บริ ษัทมีอตั รากาไรขัน้ ต้ นลดลง ทัง้ นี ้ ความสามารถของบริ ษัทในการผลักภาระ
ความผันผวนของราคาเชื ้อเพลิงไปยังลูกค้ าของบริ ษัทขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายของบริ ษัท
ซึ่งในส่วนของสัญญาซื อ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. นัน้ หากอัตราความร้ อนที่ เกิ ดขึน้ จริ งสูงกว่าอัตราความร้ อนตาม
สัญญา บริ ษัทจะได้ รับกาไรจากการดาเนินงานลดลง จากการที่บริ ษัทได้ รับค่าพลังงานไฟฟ้าจาก กฟผ. ตามอัตรา
ความร้ อนตามสัญญาซึง่ ต่ากว่าต้ นทุนค่าใช้ จ่ายก๊ าซธรรมชาติที่ใช้ จริ ง
สาหรับสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับลูกค้ าอุตสาหกรรมในประเทศไทยนัน้ โดยปกติ บริ ษัทขายไฟฟ้า
ในอัตราส่วนลดจากอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของ กฟภ. โดยสูตรอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ได้ รวมการคานวณค่า Ft
ซึง่ สะท้ อนความผันผวนของราคาเชื ้อเพลิงซึง่ ค่า Ft ดังกล่าวจะมีการปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือนเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
ดัชนีราคาเชื ้อเพลิง (Fuel Price Index) ซึง่ สะท้ อนราคาของเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้าหลายชนิด เช่น ถ่านหิน
น ้ามัน ก๊ าซธรรมชาติ และเชือ้ เพลิงประเภทอื่น ตลอดจนอัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน และปั จจัยอื่น ๆ ดังนัน้
แม้ วา่ ค่า Ft จะสามารถป้องกันความผันผวนของราคาก๊ าซธรรมชาติได้ ในระดับหนึง่ แต่การที่ค่า Ft อ้ างอิงกับดัชนี
ราคาเชื ้อเพลิง (Fuel Price Index) อาจไม่ได้ สะท้ อนถึงต้ นทุนก๊ าซธรรมชาติที่แท้ จริ งของบริ ษัทนอกจากนี ้ ค่า Ft
อาจไม่ได้ มีการปรับตัวตามกลไกที่ได้ ออกแบบไว้ เสมอไป
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมทังหมดของบริ
้
ษัทที่ดาเนินงานอยู่นนั ้ ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ น
แหล่งเชือ้ เพลิงหลัก โดยก๊ าซธรรมชาติเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนขายและการให้ บริ การที่สูงที่สดุ ของบริ ษัทคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 70-80 ของต้ นทุนขายและการให้ บริ การ ตารางด้ านล่างนี ้แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับราคาเฉลี่ยของก๊ าซ
ธรรมชาติที่บริ ษัทใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมตามช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้
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ราคาก๊ าซธรรมชาติเฉลี่ย (บาท/หนึง่ ล้ านบีทีย)ู
(2)

รอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559
2560
300.47
240.14
235.01

ค่าใช้ จ่ายในการผลิต

ค่ า ใช้ จ่ า ยในการผลิ ต ประกอบด้ ว ย ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ พนั ก งานของโครงการโรงไฟฟ้ า
ค่าธรรมเนียมของที่ปรึ กษาที่ โครงการโรงไฟฟ้าว่าจ้ างเป็ นครั ง้ คราว ค่าประกันภัยโรงไฟฟ้า และเงินสมทบเข้ า
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าไทยของ กกพ. เพื่อการพัฒนา และการฟื น้ ฟูชุมชนท้ องถิ่นที่ได้ รับผลกระทบจากการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้า ซึ่งผู้ประกอบกิจการพลังงานทุกรายมีหน้ าที่ต้องชาระเงินเข้ ากองทุนตังแต่
้ เดือนมกราคม 2554
ทังนี
้ ้ ค่าประกันภัยโรงไฟฟ้าประกอบด้ วยค่าเบี ้ยประกันภัยของประกันภัยที่บริ ษัทต้ องจัดทาภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้
โครงการ สัญญาซื ้อขายไฟฟ้า และ/หรื อ สัญญาสัมปทาน (แล้ วแต่กรณี ) เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
หรื อความเสียหายของทรั พ ย์ สินของโรงไฟฟ้า การหยุดชะงักของธุรกิ จ ความรั บ ผิ ดต่อบุคคลภายนอกในช่วง
ระยะเวลาการก่อสร้ าง หรื อระยะเวลาดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัท
(3)

ค่าใช้ จ่ายด้ านการบารุ งรักษา

ค่าใช้ จ่ายด้ านการบารุ งรักษาประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายที่จะต้ องใช้ ในการบารุ งรักษาโรงไฟฟ้าของ
บริ ษัทซึง่ รวมถึงการบารุ งรักษาตามแผนซึง่ จะเกิดขึ ้นทุกๆ ปี และการซ่อมบารุ งครัง้ ใหญ่ (Major Overhauls) ซึง่ จะ
เกิดขึ ้นทุกๆ 3 ปี บริ ษัทบันทึกค่าซ่อมบารุ งครัง้ ใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(ก)
การซ่อมบ ารุ งครั ง้ ใหญ่ ที่ร วมอยู่ใ นสัญญาให้ บริ การบ ารุ งรั ก ษาโรงไฟฟ้าระยะยาว
(Long-term service agreement) บริ ษัทจะบันทึกค่าซ่อมบารุ งครัง้ ใหญ่ดงั กล่าวเป็ นต้ นทุนขายและการให้ บริ การ
รายปี ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาให้ บริ การบารุ งรักษาโรงไฟฟ้าระยะยาว
(ข)
การซ่อมบารุ งครัง้ ใหญ่ที่ไม่รวมอยู่ในสัญญาให้ บริ การบารุ งรั กษาโรงไฟฟ้าระยะยาว
(Long-term service agreement) บริ ษัทจะบันทึกค่าใช้ จ่ายซ่อมบารุ งชิ ้นส่วนอื่นและค่าแรงเป็ นต้ นทุนขายและ
การให้ บริ การ และจะบันทึกค่าอะไหล่และวัสดุสารองคลังหลักเป็ นค่าใช้ จ่ายฝ่ ายทุนและหักค่าเสื่ อมราคาตลอด
ระยะเวลาการใช้ งานจนถึงการซ่อมบารุ งครัง้ ใหญ่ครัง้ ถัดไป
นอกจากนี ้ วัสดุสารองคลังที่ถูกเปลี่ยนแทนจากการซ่อมบารุ งรักษาครัง้ ใหญ่จะถูกตัดออกจาก
สินทรัพย์ด้วยราคาตามบัญชีและบริ ษัทจะบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายด้ านการบารุ งรักษา
(4)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

(ก)

ค่าเสื่อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ของบริ ษัทถูกบันทึกเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนขาย
และการให้ บริ การ ซึ่งประกอบด้ วย ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ในโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษัทรวมถึง โรงไฟฟ้า
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สถานีไฟฟ้าย่อย ระบบส่งพลังไฟฟ้า อุปกรณ์ และวั สดุสารองคลัง โดยปกติบริ ษัทคานวณค่าเสื่อมราคาโดยใช้
ราคาทุนของสินทรัพย์และตัดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้ นตรงตลอดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์
(ข)

ค่าเสื่อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์
การตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะบันทึกเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนขาย และการ

ให้ บริ การ ซึง่ ประกอบด้ วย
(1)

ต้ นทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตัดจ่าย

ต้ นทุนโครงการไฟฟ้ารอตัดจ่าย ส่วนใหญ่ประกอบด้ วยการบริ การให้
คาปรึกษาภายหลังจากที่ได้ รับสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี ้


1.
การให้ คาปรึ กษาเกี่ยวกับการเตรี ยมสัญญาที่สาคัญเพื่อให้
บรรลุเงื่ อนไขในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า เช่น สัญญาซือ้ ขายเชือ้ เพลิง
ระยะยาว
2.
การให้ คาปรึ กษาเกี่ยวกับการดาเนินการตามเงื่ อนไขของ
ใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิ จการ ใบอนุญาตผลิต
ไฟฟ้ า ใบอนุญ าตผลิ ตพลังงานควบคุม และใบอนุญ าตจ าหน่ าย
ไฟฟ้า เป็ นต้ น
ต้ นทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตัดจ่ายซึ่งถูกทยอยตัดจาหน่ายต้ นทุน
ตังแต่
้ การเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิ ชย์ โดยใช้ วิธีเส้ นตรงตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้ รับผลประโยชน์ จากการ
พัฒนานัน้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 25 ปี


(2)
สิทธิ ในการใช้ ที่ดิน - เป็ นค่าใช้ จ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิในการใช้ ที่ดินสาหรั บ
การติดตัง้ โรงไฟฟ้า สถานีย่อย ระบบการจัดส่งพลังงานไฟฟ้า และเสาไฟฟ้า ค่าสิทธิ ดงั กล่าวถูกบันทึกและตัด
จาหน่ายโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุการใช้ งานของโรงไฟฟ้า เป็ นระยะเวลา 25 ปี
(5)

อื่นๆ

ประกอบไปด้ วยต้ นทุนค่าไฟฟ้าสารองจาก กฟภ. การซื ้อน ้าเพื่อการหล่อเย็นอุปกรณ์
และสารเคมีสาหรับกระบวนการบาบัดน ้า รวมถึงบริ การการบาบัดน ้า ทังนี
้ ้ ต้ นทุนค่าไฟฟ้าสารองจาก กฟภ. ไม่มี
นัยสาคัญเมื่อเทียบกับต้ นทุนรวม
10.1.3 ค่ าใช้ ในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ประกอบด้ วย (1) ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร และค่าใช้ จ่ายทัว่ ไป ซึง่ รวมถึง
ค่าใช้ จ่ายในการว่าจ้ างที่ปรึ กษา ค่าใช้ จ่ายสาธารณูปโภค ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาและค่าอุปกรณ์ สานักงาน (2)
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (3) ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ และค่าธรรมเนียมธนาคาร และ (4) ค่าเสื่อมราคาของอาคาร และ
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อุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์สานักงาน เครื่ องตกแต่ง คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะ และ ค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่
มีตวั ตน เช่น คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ )
10.1.4 ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงิน ประกอบด้ วย
(1)

ดอกเบี ้ยจากเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสัน้ และระยะยาว

(2)
ผลขาดทุนหรื อกาไรในอัตราแลกเปลี่ยนจากกิจกรรมการจัดหาเงินกู้ยืมที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ ซึง่ ประกอบด้ วย
(ก)
ก าไรขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี่ ย นที่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง ซึ่ ง มาจากผลต่ า งระหว่ า งอัต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ชาระเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยจริ ง เทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เบิกเงินกู้ยืม
หรื อบันทึกค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
(ข)
กาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ ยังไม่เกิ ดขึน้ ซึ่งมาจากผลต่างระหว่างเงิ นกู้ยืม
คงเหลือและดอกเบี ย้ ค้ างจ่าย ณ วันสิ ้นงวดบัญชี เที ยบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เบิกเงิ น
กู้ยืมหรื อบันทึกค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย และ
(3)

การตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอการตัดบัญชี

ตามข้ อมูลต้ นทุนการกู้ยืมที่ปรากฏในบทที่ 13 ของมาตรฐานการรายงานทางเงินสาหรับกิจการ
ที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะ กาหนดว่า ต้ นทุนการกู้ยืม สามารถบันทึกรายการได้ เป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่
(1)

ต้ นทุนทางการเงิน ดังรายละเอียดที่อธิบายในข้ างต้ น

(2)

ต้ นทุนการลงทุนในทรัพย์สิน โดยที่ต้นทุนการกู้ยืมจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุน

10.1.5 นโยบาย และการสนับสนุนจากภาครั ฐ
บริ ษัทพึ่งพานโยบาย และการสนับสนุนจากภาครั ฐบางส่วน เช่น การสนับสนุนการผลิต และ
การขายไฟฟ้าและไอนา้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อเพิ่มความสามารถในเชิงเศรษฐกิจในการพัฒนาโครงการ
พลังงานหมุนเวียน
โดยทัว่ ไป นิติบคุ คลในประเทศไทยต้ องเสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 20.0 ของกาไรสุทธิ อย่างไรก็ดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทได้ รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริ มการลงทุนในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้า ซึง่
สิทธิ ประโยชน์ ที่ได้ รับคือการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลในประเทศไทยเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่ มเปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า
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บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

คาอธิบายฐานะทางการเงินและผลการดาเนินการ

บริ ษัทประกอบธุรกิจด้ านการผลิตไฟฟ้าและขายไฟฟ้าภายใต้ โครงการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงการโรงไฟฟ้า BIP1 มีกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตังจ
้ านวน 114.6 เมกะวัตต์ และกาลัง
การผลิตไอน ้าติดตังจ
้ านวน 20 ตันต่อชัว่ โมง และได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าจานวน 90.0 เมกะวัตต์กบั กฟผ.
โดยมีอายุสญ
ั ญา 25 ปี นับแต่วนั เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิ ชย์ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
จานวน 1 ฉบับกับลูกค้ าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี เพื่อขายไฟฟ้าจานวน 14 เมกะวัตต์
รายได้ หลักของบริ ษัทที่ผ่านมา มาจากรายได้ ขายไฟฟ้าให้ กบั กฟผ.และลูกค้ าอุตสาหกรรมซึ่ง
ดาเนินธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ซึง่ รายได้ จากการขายสินค้ าของบริ ษัทขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณไฟฟ้าที่ BIP1
ผลิตและจัดส่ง
ตารางแจกแจงผลการดาเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้าระหว่ างปี 2558 - 2560
รายได้ รวมจากการขายไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้ารวมที่จดั ส่ง (กิกะวัตต์-ชัว่ โมง)
รายได้ จากการขายไฟฟ้ าให้ กฟผ. (ล้ านบาท)
- กาลังการผลิตตามสัญญา (เมกะวัตต์)
รายได้ จากการขายไฟฟ้ าให้ ลกู ค้ าอุตสาหกรรม (ล้ านบาท)
- กาลังการผลิตตามสัญญา (เมกะวัตต์)
รายได้ รวมจากการขายไฟฟ้า (ล้ านบาท)
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนก๊ าซธรรมชาติรวม (ล้ านบาท)
- ราคาก๊ าซธรรมชาติเฉลีย่ (บาท/หนึง่ ล้ านบีทีย)ู
ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เป็ นส่ วนของต้ นทุนขาย2
ต้ นทุนขายรวม
กาไรขัน้ ต้ นจากการขายไฟฟ้า (ล้ านบาท)
ข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงไฟฟ้า
- Availability Factor (%)
- Capacity Factor (%)
- Heat Rate (บีทีย/ู กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)3
- Primary Energy Saving (%)4

25581

2559

2560

443.02
1,461.85
90.0
16.47
14.0
1,478.32

620.77
1,654.55
90.0
168.81
14.0
1,823.35

696.49
1,829.80
90.0
195.86
14.0
2,025.65

1,011.68
300.47
235.54
1,247.22
231.11

1,130.94
240.14
380.54
1,511.49
311.86

1,266.75
235.01
356.77
1,623.53
402.13

97%
65%
7,801
11%

85%
60%
7,770
12%

97%
69%
7,740
12%

หมายเหตุ
1. เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 29 เมษายน 2558
2. ประกอบไปด้ วยค่าใช้ จ่ายในการเดินเครื่ อง ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบารุ ง ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการทางธุรกิจ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
3. Contracted Heat Rate ตามระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2552-2553) เท่ากับ 8,000 บีทีย/ู กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
4. อัตราค่าประหยัดการใช้ เชื ้อเพลิงตามสัญญาเท่ากับ 0.36 x min{10, PES}/10 (บาท/กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)
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10.2.1 รายละเอียดรายการที่สาคัญในงบการเงินประจาปี 2560 ของบริษัทเปรี ยบเทียบกับปี 2559
ผลการดาเนินงาน
รายได้ ต้ นทุนขาย และกาไรขัน้ ต้ น
สาหรับปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายไฟฟ้ารวมเท่ากับ 2,025.65 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี
ก่อนหน้ า ร้ อยละ 11.10 เนื่องจากเป็ นปี ที่โครงการโรงไฟฟ้า BIP1 สามารถดาเนินการได้ อย่างตามปกติตลอดทังปี
้
เทียบกับปี ก่อนหน้ าซึง่ บริ ษัทได้ หยุดผลิตไฟฟ้าหนึง่ ช่วงเพื่อทาการบารุ งรักษาเครื่ องผลิตไฟฟ้ากั งหันไอน ้าหลังพบ
ปั ญหาเครื่ องดังกล่าวทางานไม่ปกติ ทัง้ นี ค้ ่าใช้ จ่ายที่ เกิ ดขึน้ ทางผู้รับเหมาก่อสร้ างโรงไฟฟ้าเป็ นผู้รั บผิ ดชอบ
เนื่องจากอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน และบริ ษัทยังได้ รับเงินชดเชยประกันธุรกิจหยุดชะงักจากบริ ษัทประกันที่
บริ ษัท ได้ ท าประกัน ไว้ โดยรายได้ จ ากการขายไฟฟ้ าแบ่ งเป็ นรายได้ จ ากการขายไฟฟ้ าให้ กับ กฟผ. จ านวน
1,829.80 ล้ านบาท และรายได้ จากการขายไฟฟ้าให้ ลกู ค้ าอุตสาหกรรม 195.86 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
175.25 ล้ านบาท และ 27.05 ล้ านบาท ตามลาดับ จากปริ มาณไฟฟ้าที่สามารถจัดส่งให้ มากขึน้ ตามเหตุผล
ข้ างต้ น ถึงแม้ อตั ราค่า Capacity Payment (CP) และ Energy Payment (EP) จะปรับตัวลดลงตามการอ่อนตัว
ของสกุลเงินดอลลาร์ และการลดลงของราคาก๊ าซธรรมชาติ
สาหรับต้ นทุนขายของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 1,623.53 ล้ านบาทในปี 2560 จาก 1,511.49 ล้ านบาท
ในปี 2559 จากต้ นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ ้นตามจานวนวันดาเนินการและปริ มาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ส่งผลให้ ในปี 2560
บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ น 402.13 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 28.94 จาก 311.86 ล้ านบาทในปี 2559 โดยคิดเป็ นอัตรา
กาไรขันต้
้ นเท่ากับ 19.85%
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ในปี 2560 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 34.27 ล้ านบาท เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 3.01
เนื่องจากการปรับเพิ่มขึ ้นของอัตราเงินเดือนของพนักงาน โดยในปี 2560 บริ ษัทมีการบันทึกรายรับจากเงินชดเชย
ประกันธุรกิจหยุดชะงักที่เกิดขึ ้นในปี 2559 จานวน 58.02 ล้ านบาท ส่งผลให้ บริ ษัทมีรายได้ อื่นรวมทังสิ
้ ้น 61.52
ล้ านบาท
ในปี 2560 บริ ษัทมีการบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.74 ล้ านบาท ส่งผลให้ บริ ษัทมี
กาไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ รวม 427.63 ล้ านบาท
ต้ นทุนทางการเงิน ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ และกาไรสุทธิ
สาหรับปี 2560 บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลงเหลือ 108.86 ล้ านบาท จาก 194.39 ล้ านบาท
เนื่องจากบริ ษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น 84.19 ล้ านบาทจากการอ่อนค่าลงของสกุลเงินดอลลาร์
สหรั ฐ ซึ่งส่งผลให้ เงินกู้ยืมที่อยู่ในรู ปของสกุลเงินดอลลาร์ มีมลู ค่าลดลงเมื่อแปลงค่าเป็ นสกุลเงินบาท อย่างไรก็
ตามบริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ทงั ้ สิ ้น 3.54 ล้ านบาทจากภาษี บนเงินชดเชยประกันธุรกิจหยุดชะงักที่ถือเป็ น
รายได้ ที่ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หลังจากหักขาดทุนสะสมที่ยกมาจากช่วงเวลาก่อสร้ างโรงไฟฟ้า
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บริ ษัทมีกาไรสุทธิทงสิ
ั ้ ้น 315.22 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 89.85 ล้ านบาทในปี 2559 โดยมีสาเหตุ
หลักจากการที่บริ ษัทสามารถดาเนินการได้ อย่างปกติตลอดทัง้ ปี มีการบันทึกรายรับจากเงินชดเชยประกันธุรกิจ
หยุดชะงัก และมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึง่ เกิดจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์
ฐานะทางการเงิน
สินทรั พย์ รวม
สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 5,182.25 ล้ านบาท เป็ นสินทรัพย์
หมุนเวียนเท่ากับ 1,078.61 ล้ านบาทโดยรายการหลักของสินทรัพย์หมุนเวียนได้ แก่เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด และ ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ซึง่ ในปี 2560 เท่ากับ 664.88 ล้ านบาท และ 334.34 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 12.83 และ 6.45 ของสินทรัพย์ รวม ตามลาดับ โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ในระดับสูง1
เนื่องจากกระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงานที่สูงและเงินสดจ่ายลงทุนที่ต่า ตามลักษณะปกติของธุรกิจ
โรงไฟฟ้าซึง่ มีการดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ ว
ส าหรั บ รายการหลัก ของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ห มุน เวี ย นได้ แ ก่ ที่ ดิน อาคารและอุป กรณ์ ซึ่งเท่ า กับ
3,939.36 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 76.02 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจาก 4,102.38 ล้ านบาทในปี 2559 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย 172.33 ล้ านบาท
หนีส้ ินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีหนี ้สินรวม จานวน 3,759,67 ล้ านบาท บริ ษัทมีหนี ้สินรวม
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากปี 2559 เนื่องจากมีรายการเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น 245.92 ล้ านบาทเป็ น 398.07
ล้ านบาทจากการประกาศจ่ายเงินปั นผล1 อย่างไรก็ตามเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิ ซึง่ เป็ นเงินกู้ยืม
ในลักษณะ Project Finance เพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า ลดลง 198.36 ล้ านบาทเหลือ 3,312.04 ล้ าน
บาทจากการชาระคืนเงินต้ น 117.84 ล้ านบาท และกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นในส่วนของเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงิน 83.63 ล้ านบาท
ในด้ านของสภาพคล่องและความสามารถในการชาระดอกเบี ย้ บริ ษัท ในปี 2560 บริ ษัท มี
อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.04 และอัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยเท่ากับ 5.54
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีจานวน 1,422.58 ล้ านบาท เพิ่ มขึน้
เนื่องจากกาไรสะสมจากผลการดาเนินงาน โดยบริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานของปี

1

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลประกอบการปี พ.ศ. 2560

ในอัตราหุ้นละ 12.00 บาทสาหรับหุ้นสามัญ 12,500,000 หุ้น เป็ นจานวนเงินรวม 150 ล้ านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้ จา่ ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
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2560 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ทัง้ สิ ้น 80.00 ล้ านบาท และการประกาศจ่ายปั นผลตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 รวม 150.00 ล้ านบาท
กระแสเงินสด
สาหรับปี 2560 บริ ษัทมีกระแสเงินสดที่มาจากกิจกรรมการดาเนินงานสุทธิ 742.31 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจาก 525.06 ล้ านบาทในปี 2559 ในส่วนการลงทุนนัน้ บริ ษัทมีกระแสเงินสดที่ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน เพียง
1.87 ล้ านบาท ซึง่ มาจากการซื ้ออุปกรณ์ โรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า และมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหา
เงินทังสิ
้ ้น 385.88 ล้ านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 117.84 ล้ านบาท ดอกเบี ้ยจ่าย
188.04 ล้ านบาท และเงินสดจ่ายปั นผล 80.00 ล้ านบาท
10.2.2 รายละเอียดรายการที่สาคัญในงบการเงินประจาปี 2559 ของบริษัทเปรี ยบเทียบกับปี 2558
ผลการดาเนินงาน
รายได้ ต้ นทุนขาย และกาไรขัน้ ต้ น
สาหรับปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายเท่ากับ 1,823.35 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
345.03 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 23.33 เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้า BIP1 เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่
29 เมษายน 2558 ทาให้ ในปี 2558 BIP1 สามารถดาเนินการได้ เพียงประมาณ 8 เดือน เปรี ยบเทียบกับปี 2559
ซึง่ สามารถดาเนินการได้ ตลอดทังปี
้ 2 ด้ วยเหตุนี ้ ทาให้ กาไรขันต้
้ นในปี 2559 สูงกว่าปี 2558 เช่นกันโดยในปี 2559
เท่ากับ 311.86 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 231.11 ล้ านบาท ในปี 2558 คิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นเท่ากับ 17.10% และ
15.63% ตามลาดับ
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กาไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ในปี 2559 ของบริ ษัทเท่ากับ 284.24 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ซึง่ เท่ากับ 219.34 ล้ าน คิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 29.59 จากกาไรขึ ้นต้ นที่สงู กว่า โดยในปี
2559 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้นจาก 24.45 ล้ านบาทในปี 2558 เป็ น 33.27 ล้ านบาท เนื่องจากปี 2559 เป็ น
การดาเนินงานเต็มปี เช่นกัน และกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจาก 10.66 ล้ านบาท เป็ น 3.14 ล้ านบาท

2

อย่างไรก็ตาม รายได้ และผลการประกอบการในปี 2559 ของ BIP1 ยังไม่สะท้ อนถึงความสามารถในการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพตามกาลังการผลิตติดตัง้ เนื่องจากเกิดเหตุขดั ข้ องและเสียหายของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องผลิตไฟฟ้ากังหันไอนา้ (Steam
Turbine) ส่งผลกระทบให้ ต้องมีการหยุดการผลิตไฟฟ้า (unplanned shutdown) ทังสิ
้ ้น 56 วัน โดยบริ ษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ดงั กล่าวได้ ทาการ
แก้ ไขโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์และปรับปรุงระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหาขึน้ อีกในอนาคตเรี ยบร้ อยแล้ วโดยบริ ษัทไม่เสียค่าใช้ จ่าย และ
บริ ษัทจะได้ รับชดเชยเงินจานวนหนึ่งจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ที่บ ริ ษัทได้ ทาไว้ กับบริ ษั ท
ประกันภัย (แสดงในงบการเงินประจาปี 2560)
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ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

ต้ นทุนทางการเงิน ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ และกาไรสุทธิ
สาหรั บปี 2559 กาไรสุทธิของบริ ษัทเพิ่มขึน้ เป็ น 89.85 ล้ านบาท จาก 45.89 ล้ านบาทในปี
2558 คิดเป็ นการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 95.79 โดยมีอตั รากาไรสุทธิเท่ากับ 4.93% และ 3.10% ตามลาดับ โดยสาเหตุ
หลักของการเพิ่มขึ ้นของกาไรสุทธิมาจากการที่ BIP1 มีการดาเนินการตลอดทังปี
้ เทียบกับเพียง 8 เดือนในปี 2558
ในส่วนของต้ นทุนทางการเงิ นสูงขึน้ จาก 173.45 ล้ านบาท เป็ น 194.39 ล้ านบาท จากจานวนเดือนของการ
ดาเนินงานเช่นกัน
ฐานะทางการเงิน
สินทรั พย์ รวม
สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 เท่ากับ 5,101.20 ล้ านบาท และ
5,050.86 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยรายการหลักของสินทรัพย์หมุนเวียนได้ แก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
และ ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ซึง่ ในปี 2559 เท่ากับ 310.32 ล้ านบาท และ 338.84 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
6.14 และ 6.71 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
ส าหรั บ รายการหลัก ของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ห มุน เวี ย นได้ แ ก่ ที่ ดิน อาคารและอุป กรณ์ ซึ่งเท่ า กับ
4,102.38 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 81.22 ของสินทรัพย์รวมในปี 2559
หนีส้ ินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริ ษัทมีหนี ส้ ินรวม จานวน 3,853.69 ล้ านบาท และ
3,713.51 ล้ านบาท ตามลาดับ บริ ษัทมีหนี ้สินรวมลดลง เนื่องจากจากการชาระคืนเงินกู้ยืมตามเงื่อนไขสัญญา
เงินกู้ยืมและการลดลงของเงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึง่ เป็ นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้นในปี 2559
โดย ณ สิ ้นปี 2559 หนี ้สินรวมของบริ ษัทประกอบด้ วยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิ
เป็ นส่วนใหญ่ เท่ ากับ 3,510.40 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่ว นร้ อยละ 94.53 ซึ่งเป็ นเงิ น กู้ ยื มในลัก ษณะ Project
Finance เพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
ในด้ านของสภาพคล่องและความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยบริ ษัทในปี 2558 และ 2559 มี
อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.20 และ 2.77 ตามลาดับ และมีอตั ราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ยเท่ากับ 2.00
และ 2.39 ตามลาดับ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีจานวน 1,247.51 ล้ านบาท
และ 1,337.35 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้นเนื่องจากกาไรสะสมจากผลการดาเนินงาน
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ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

กระแสเงินสด
สาหรับปี 2558 บริ ษัทมีกระแสเงินสดที่มาจากกิจกรรมการดาเนินงานสุทธิ 91.68 ล้ านบาท ใน
ส่วนการลงทุน นัน้ บริ ษัท มีก ระแสเงิ น สดที่ ต้ องใช้ ไ ปในกิ จ กรรมลงทุ น เพื่ อพัฒ นาโครงการโรงไฟฟ้ าจ านวน
2,417.97 ล้ านบาท และจากการซื ้อสินทรั พย์ ไม่มีตวั ตน 80.01 ล้ านบาท ทาให้ บริ ษัทมีกระแสเงินสดจ่ายจาก
กิจกรรมการลงทุนจานวนสุทธิ 2,497.98 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เพื่อจัดหาเงินสดสาหรับใช้ ในกิจกรรมการลงทุ นข้ างต้ น
บริ ษัททาการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิ 1,705.88 ล้ านบาท และ ทาการเพิ่มทุนจานวน 723.38 ล้ าน
บาท โดยกระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินของปี 2558 เท่ากับ 2,246.87 ล้ านบาท
สาหรับปี 2559 บริ ษัทมีกระแสเงินสดที่มาจากกิจกรรมการดาเนินงานสุทธิ 525.06 ล้ านบาท ซึง่
ถูกใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิ 9.67 ล้ านบาท ลดลงอย่างมีนยั สาคัญจากปี ก่อนหน้ า เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้า
ได้ รับการพัฒนาเสร็ จสิ ้นแล้ ว โดยบริ ษัทได้ ใช้ กระแสเงินสดที่จากกิจกรรมการดาเนินงานบางส่วนชาระคืนเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินทังหมด
้
111.62 ล้ านบาท และ จ่ายดอกเบี ้ย 196.89 ล้ านบาท คิดเป็ นกระแสเงินสด
สุทธิที่ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวม 308.51 ล้ านบาท
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ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

ส่ วนที่ 4
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้
บริ ษัท บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด ("ผู้ออกหุ้นกู้") มีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า B.Grimm BIP Power 1
Limited มีสานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ่เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรี ฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์
0-2150-7993 เลขทะเบี ย นบริ ษั ท 0105551015385 ผู้อ อกหุ้น กู้ มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะเสนอขายหุ้น กู้ จ านวนไม่ เกิ น
3,350,000,000 (สามพันสามร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท ออกและเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เท่านัน้ โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายดังกล่าวมีลกั ษณะสาคัญตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี ้
1.

รายละเอียดของหุ้นกู้ท่ เี สนอขายและสรุ ปสาระสาคัญของข้ อกาหนดสิทธิและสัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

คาและข้ อความที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 4 นี ้ให้ มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ ให้ คานิยามหรื อคาจากัดความไว้ ในร่ างข้ อกาหนดสิทธิ
และหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สาหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครัง้ นี ้ตามเอกสารแนบท้ ายหมายเลข 1 ("ข้ อกาหนดสิทธิ")
เว้ นแต่จะได้ กาหนดไว้ เป็ นการเฉพาะในส่วนนี ้
1.1

รายละเอียดของหุ้นกู้ท่ เี สนอขาย

ผู้ออกหุ้นกู้

:

บริ ษัท บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้

:

"หุ้นกู้ชนิดทยอยชาระคืนเงินต้ นของบริ ษัท บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
ครัง้ ที่ 1/2561 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576" ("หุ้นกู้")

ประเภทของหุ้นกู้

:

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ทยอยชาระคืนเงินต้ น
และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

จานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

:

ไม่เกิน 3,350,000 (สามล้ านสามแสนห้ าหมื่น) หน่วย

มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย

:

ไม่เกิน 3,350,000,000 (สามพันสามร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท

มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย

:

1,000 (หนึง่ พัน) บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

:

1,000 (หนึง่ พัน) บาท

อายุห้ นุ กู้

:

15 (สิบห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

:

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

:

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2576

อัตราดอกเบี ้ย

:

อัตราดอกเบี ้ยคงที่ ร้ อยละ 3.95 (สามจุดเก้ าห้ า) ต่อปี
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ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ :
ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ไม่มี

การชาระคืนเงินต้ น

ผู้อ อกหุ้นกู้ จะทยอยชาระคื น เงิ นต้ น ในวัน ถึ งก าหนดชาระคื นเงิ นต้ น ทัง้ นี ้
ตามจานวนเงิ นต้ นที่ระบุให้ ชาระคืนในวัน ถึงกาหนดชาระคืนเงิ นต้ นนัน้ ๆ
ดังปรากฏในตารางชาระคืนเงินต้ นดังต่อไปนี ้

:

งวดที่

วันถึงกาหนดชาระคืนเงินต้ น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2570
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2572
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2573
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2574
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2575
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2576

เงินต้ นคงค้ าง
1000.00
955.24
895.54
835.84
776.14
701.51
626.88
567.18
492.55
432.85
358.22
283.59
208.96
134.33
74.63

หน่วย: บาทต่อหน่วยหุ้นกู้
เงินต้ นทีช่ าระคืน
จานวนเงินต้ น
ที่ชาระคืนแล้ วรวม
44.76
44.76
59.70
104.46
59.70
164.16
59.70
223.86
74.63
298.49
74.63
373.12
59.70
432.82
74.63
507.45
59.70
567.15
74.63
641.78
74.63
716.41
74.63
791.04
74.63
865.67
59.70
925.37
74.63
1000.00

วันกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้

:

วันกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ คือ วันที่ 31 พฤษภาคม และวันที่ 30 พฤศจิกายน
ของแต่ละปี ตลอดอายุห้ นุ กู้ เว้ นแต่ในกรณีที่มีการเลื่อนวันชาระดอกเบี ้ยสาหรับ
งวดก่อนหน้ าเนื่องจากเป็ นการชาระดอกเบี ้ยในวันถึงกาหนดชาระคืนเงินต้ นซึ่ง
ไม่ตรงกับวันทาการตามข้ อ 8.3 ของข้ อกาหนดสิทธิ "วันกาหนดชาระดอกเบี ้ย
หุ้นกู้" จะหมายถึงวันที่ได้ มีการชาระเงินตามจริ งตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของ
ข้ อ 8.3 ของข้ อกาหนดสิทธิ

การชาระดอกเบี ้ย

:

ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบีย้ ในอัตราที่กาหนดไว้ ในข้ อ 2 ของข้ อกาหนดสิทธิ
โดยชาระทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันครบกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ใน
กรณี ที่มีการเลื่อนวันชาระดอกเบีย้ สาหรั บงวดก่อนหน้ าเนื่องจากเป็ นการ
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ชาระดอกเบีย้ ในวัน ถึงกาหนดชาระคืนเงิ นต้ น ซึ่งไม่ต รงกับ วันทาการตาม
ข้ อ 8.3 ของข้ อกาหนดสิทธิ ระยะเวลาของงวดดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ องอาจจะยาว
หรื อสันกว่
้ า 6 (หก) เดือน
วิธีการชาระเงินต้ น ดอกเบี ้ย หรื อเงิน :
จานวนอื่นใด (ถ้ ามี)

1. กรณีของหุ้นกู้ที่มิได้ ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระ
เงิ น ต้ นตามหุ้ นกู้ ดอกเบี ย้ หรื อ เงิ น จ านวนอื่ น ใด (ถ้ ามี ) ผ่ า นทาง
นายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของ
ผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงินตามข้ อกาหนดสิทธิ โดย
นายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ)
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อ (2) การโอนเงิน
เข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซือ้ หุ้นกู้หรื อที่ผ้ ูถือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้
ทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการ
ก่อนวันถึงกาหนดชาระเงินนัน้ ๆ หรื อ (3) วิธีการอื่นตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้และ
นายทะเบียนหุ้นกู้ได้ ตกลงกัน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนาใบหุ้นกู้มาเวนคืน
หรื อส่งมอบใบหุ้นกู้ให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้ นแต่ในกรณี ที่มีข้อสงสัย
ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนสามารถใช้ ดลุ ยพินิจเรี ยกให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้รายใด ๆ
นาใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้
2. กรณีที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงิน
ต้ นตามหุ้นกู้ ดอกเบี ้ย หรื อเงินจานวนอื่นใด (ถ้ ามี) ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระ
เงินต้ นตามหุ้นกู้ ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ ตามรายชื่อ
ที ่ศ นู ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ม ีห นัง สือ แจ้ ง มายัง ผู้ อ อกหุ้ น กู้ และ/หรื อ
นายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จานวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียน
ในสมุด ทะเบีย นผู้ถ ือ หุ้น กู้ ไ ว้ ใ นชื ่อ ของศูน ย์รับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ โดย
(1) การออกเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรง
กับวันทาการที่ต้องชาระเงินตามข้ อกาหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้
จะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์
อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึง ผู้ถือหุ้นกู้ในต่า งประเทศ) ให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้ รับแจ้ งจากศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ หรื อ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ใน
ประเทศไทย ตามรายละเอีย ดที่ผ้ ูถือหุ้น กู้ได้ แ จ้ ง ไว้ ใ นใบจองซื ้อหุ้น กู้
หรื อที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการ ก่อนวันถึงกาหนดชาระเงิน
นั ้น ๆ หรื อ (3) วิธีก ารอื่น ตามที่ผ้ ูอ อกหุ้น กู้แ ละนายทะเบีย นหุ้น กู้ไ ด้
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ตกลงกัน
การไถ่ถอนหุ้นกู้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ :
ก่อนครบกาหนด (Call/put option)

1. เว้ นแต่จะได้ มีการไถ่ถอน ซื ้อคืน หรื อยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนแล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนในวันถึงกาหนดชาระคืนเงินต้ น โดยการทยอยชาระ
คืนเงินต้ นในวันถึงกาหนดชาระคืนเงินต้ น ทังนี
้ ้ ตามจานวนเงินต้ นที่ระบุ
ให้ ชาระคืนในวันถึงกาหนดชาระคืนเงินต้ นนัน้ ๆ ดังปรากฏในตารางชาระคืน
เงินต้ นที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ "การชาระคืนเงินต้ น" และข้ อ 9.1 ของข้ อกาหนดสิทธิ
2. ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ทาการไถ่ถอนหุ้นกู้หรื อยกเลิกหุ้นกู้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ
เว้ นแต่เป็ นการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.1 ของข้ อกาหนดสิทธิ
หรื อ เมื่ อ ผู้ ออกหุ้ นกู้ ได้ เข้ าซื อ้ คื น หุ้ นกู้ ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ในข้ อ 9.2 ของ
ข้ อกาหนดสิทธิหรื อได้ รับโอนหุ้นกู้มาจากผู้ถือหุ้นกู้หรื อผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้
3. ผู้ถื อ หุ้น กู้ ไ ม่มีสิท ธิ ข อให้ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ ทาการไถ่ถ อนหุ้น กู้ ก่อ นวัน ครบ
กาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

การชาระเงินในวันทาการ

:

หากวันครบกาหนดชาระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็ นเงินต้ น ดอกเบี ้ย หรื อเงิน
จานวนอื่นใด) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทาการ ให้ เลื่อนวันชาระเงินไปเป็ น
วัน ท าการถัด ไป โดยผู้อ อกหุ้น กู้ไ ม่จ าต้ อ งจ่ า ยดอกเบี ย้ หรื อ เงิ น เพิ่ ม ใด ๆ
สาหรับการเลือ่ นวันครบกาหนดชาระเงินตามหุ้นกู้ตามข้ อ 8.3 ของข้ อกาหนดสิทธิ
เว้ นแต่เป็ นกรณีการชาระดอกเบี ้ยในวันถึงกาหนดชาระคืนเงินต้ นซึ่งไม่ตรงกับ
วันทาการ (ซึ่งรวมถึงการชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย) ให้ นาจานวนวันทังหมด
้
ที่เลือ่ นออกไป จนถึง (แต่ไม่รวม) วันกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ที่เลื่อนออกไป
มารวมคานวณดอกเบี ้ยด้ วย

การซื ้อคืนหุ้นกู้

:

1. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ซือ้ คืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรื อแหล่งอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าใน
เวลาใด ๆ แต่ ห ากผู้ ออกหุ้น กู้ ท าค าเสนอซื อ้ คื น หุ้น กู้ เป็ นการทั่ว ไป
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องทาคาเสนอซื ้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ราย และจะต้ อง
ทาการซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทกุ รายอย่าง
เท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
2. เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทาการซื ้อคืนหุ้นกู้แล้ วจะมีผลทาให้ หนี ้ตามหุ้นกู้ดงั กล่าว
ระงับลงเนื่องจากหนี ้เกลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนา
หุ้นกู้ด ัง กล่ า วออกเสนอขายต่ อ ไปอี ก มิ ไ ด้ ซึ่ ง ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะต้ อง
แจ้ งให้ นายทะเบี ย นหุ้น กู้ท ราบเพื่ อ ยกเลิก หุ้น กู้ที่ ซื อ้ คื น มาดัง กล่า ว
รวมทัง้ แจ้ ง เรื่ อ งการซื อ้ คื นหุ้น กู้ใ ห้ ต ลาดรองที่ มี ก ารซือ้ ขายหุ้น กู้แ ละ
สานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้ า ทังนี
้ ้ จะต้ องเป็ นไปตามประกาศ
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และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
สถานะของหุ้นกู้

:

หุ้นกู้เป็ นหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย
และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสทิ ธิได้ รับชาระหนี ้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้ รับชาระหนี ้ของ
เจ้ าหนี ้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทงในปั
ั ้ จจุบนั และในอนาคต
ของผู้ออกหุ้นกู้ เว้ นแต่บรรดาหนี ้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ ได้ รับชาระหนี ้ก่อน

การซื ้อขายหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด
อายุของหุ้นกู้

:

ผู้ลงทุนสามารถซื ้อขายหุ้นกู้ได้ ที่ผ้ คู ้ าตราสารหนี ้ที่มีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์
อัน เป็ นตราสารแห่ ง หนี ้ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ แก่ ธนาคารพาณิ ช ย์ แ ละบริ ษั ท
หลักทรัพย์

การขึ ้นทะเบียนหุ้นกู้

:

ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะน าหุ้ นกู้ ไปขึ น้ ทะเบี ย นกั บ สมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทย
(ThaiBMA) ภายในวันออกหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ในการอ้ างอิงราคา

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

:

ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะจั ดให้ มี การจั ด อันดั บความน่ า เชื่ อ ถื อของหุ้ นกู้ จากสถาบั น
จัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อที่ ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็ นชอบตลอดอายุ
ของหุ้นกู้ โดยผลการจัดอันดับที่ บริ ษั ท ทริ สเรทติ ง้ จ ากัด เผยแพร่ เ มื ่อ วัน ที่
25 เมษายน พ.ศ. 2561 หุ้น กู้ไ ด้ รับ การจัด อัน ดับ ความน่า เชื ่อ ถือ "A-"
แนวโน้ ม "Stable" อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับความน่าเชื่อถือนี ้มิได้ เป็ นการให้
คาแนะนาให้ ซื ้อ ขาย หรื อถือครองหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่อย่างใด และการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถืออาจมีการยกเลิกหรื อเปลีย่ นแปลงได้ ตลอดอายุของหุ้นกู้

ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

:

ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุธ ยา จากัด (มหาชน) หรื อ ผู้ที่ได้ รั บ แต่ง ตัง้ โดยชอบให้
ทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

:

ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุธ ยา จากัด (มหาชน) หรื อ ผู้ที่ได้ รั บ แต่ง ตัง้ โดยชอบให้
ทาหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้แทน

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 อักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตามระดับความสามารถ
ของผู้ออกตราสารหนี ้ในการชาระดอกเบี ้ย และคืนเงินต้ นของตราสารหนี ้ระยะยาวจานวน 8 (แปด) อันดับ โดยเริ่ มจาก
AAA ซึง่ เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึง่ เป็ นอันดับต่าสุด แต่ละสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี ้

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้ หน้ าที่ 5

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้
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AAA

อันดับเครดิตสูงสุดมีความเสีย่ งต่าที่สดุ มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู สุด ความ
เปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้ อยมาก

AA

มีความเสีย่ งต่ามาก มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้ รับผลกระทบ
จากความเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า

A

มีความเสีย่ งในระดับต่า มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้ รับผลกระทบ
จากความเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า

BBB

มีความเสีย่ งและมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ ้น
จากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ ความสามารถในการชาระหนี ้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับ
เครดิตที่สงู กว่า

BB

มีความเสีย่ งในระดับสูง มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ต่ากว่าระดับปานกลาง และ
จะได้ รับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจค่อนข้ างชัดเจน มีปัจจัยที่ค้ มุ ครองเจ้ าหนี ้ต่ากว่า
อันดับเครดิตที่สงู กว่า

B

มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ต่า และอาจจะหมด
ความสามารถในการชาระหนี ้ได้ ตามการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ

C

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี ้สูงกว่าอันดับเครดิตในระดับที่สงู กว่า เพราะความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย
และคืนเงินต้ นต้ องอาศัยเงื่อนไขที่เอื ้ออานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอย่างมาก การเปลี่ยนแปลง
ของเงื่อนไขต่าง ๆ จะส่งผลกระทบอย่างมาก

D

เป็ นระดับที่อยูใ่ นสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกาหนด

หมายเหตุ

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่ องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) ต่อท้ าย เพื่อจาแนกความแตกต่าง
ของคุณภาพอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
นอกจากนี ้ ทริ สยังกาหนด "แนวโน้ มอันดับเครดิต" (Rating Outlook) ควบคู่ไปกับ "อันดับเครดิต
องค์ กร" (Company Rating) เพื่อสะท้ อนมุมมองของทริ สเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ของการเปลีย่ นแปลง
อันดับเครดิตขององค์กรนันในระยะปานกลางถึ
้
งระยะยาว โดยทริ สจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการ
เปลีย่ นแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจขององค์กรในอนาคตที่อาจกระทบต่อ
ความสามารถในการชาระหนี ้ ทังนี
้ ้ แนวโน้ มอันดับเครดิต อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่อนั ดับเครดิต
ไม่เปลีย่ นแปลง
โดยส่วนมาก แนวโน้ มอันดับเครดิตของตราสารหนีท้ ี่ออกโดยองค์ กรหนึ่ง ๆ มักจะเท่ากับแนวโน้ ม
อันดับเครดิตขององค์กรนัน้ ๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากในบางกรณีที่แนวโน้ มอันดับเครดิตของ
ตราสารหนี ้อาจแตกต่างไปจากแนวโน้ มอันดับเครดิตขององค์กร
ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้ หน้ าที่ 6

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้
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แนวโน้ มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่
แนวโน้ ม Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ ้น
แนวโน้ ม Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลีย่ นแปลง
แนวโน้ ม Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
แนวโน้ ม Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ ้น ปรับลดลง หรื อไม่เปลีย่ นแปลง
อันดับเครดิตจากทริ สสะท้ อนความสามารถในการชาระหนี ้ของผู้ออกตราสารหนี ้โดยไม่รวมความเสี่ยงในการ
เปลีย่ นแปลงการชาระหนี ้จากสกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนัน้ อันดับเครดิตจากทริ สจึงมิได้ จากัดโดยเพดาน
อันดับเครดิตของประเทศไทยที่จดั อันดับโดยสถาบันจัดอันดับเครดิตต่างประเทศ
ทีม่ า: บริ ษัท ทริ สเรทติ้ ง จากัด

1.2

สรุ ปสาระสาคัญของข้ อกาหนดสิทธิ

หน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

:

1. ผู้อ อกหุ้น กู้ จะ (ก) ใช้ ค วามพยายามอย่ า งดี ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ให้
เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) การดารง
รักษาไว้ ซึ่งใบอนุญาตใด ๆ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับจากหน่วยงานกากับดูแล
ของผู้ ออกหุ้ นกู้ หรื อใช้ ในการประกอบธุ ร กิ จ หลัก ของผู้ ออกหุ้ นกู้
(ข) บริ หารและบารุงรักษาโรงไฟฟ้ าของผู้ออกหุ้นกู้ให้ เป็ นไปตามนโยบาย
และวิธี การปฏิบัติใ นการบ ารุ งรั กษาโรงไฟฟ้ าที่ ดีแ ละเป็ นที่ ยอมรั บกัน
โดยทัว่ ไปของการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ า และเป็ นไปตามกฎหมายที่ใช้
บังคับและเกี่ยวข้ องโดยตรงกับธุรกิ จของผู้ออกหุ้นกู้ เว้ นแต่การบริ หาร
และบ ารุ ง รั กษาโรงไฟฟ้ าของผู้อ อกหุ้น กู้ที่ ไม่เ ป็ นไปตามนโยบายและ
วิธีการปฏิบตั ิหรื อกฎหมายใด ๆ ดังกล่าวจะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบทางลบ
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ ความสามารถในการช าระหนี ต้ ามหุ้ นกู้ ของ
ผู้ออกหุ้นกู้ และ (ค) จัดให้ มีและดารงรักษาไว้ ซึ่งการประกันภัยโรงไฟฟ้ า
ตามวงเงินประกันภัยและต่อความเสี่ยงภัยทังหลายซึ
้
่งผู้ประกอบการใน
ลักษณะเดียวกันจะเอาประกันภัยไว้ ตามปกติ
2. หากมี เ หตุผิด นัด ใด ๆ หรื อ เหตุก ารณ์ ที่ อ าจเป็ นเหตุผิ ด นัด (หมายถึ ง
เหตุก ารณ์ ที่ จ ะกลายเป็ นเหตุผิด นัด หากผู้อ อกหุ้น กู้ไม่สามารถแก้ ไ ข
เหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ) หรื อผู้ออกหุ้นกู้ถูก
ฟ้ องเป็ นจ าเลยในศาล หรื อ ถูก กล่า วหาว่า จะต้ อ งเป็ นฝ่ ายรั บ ผิ ด ตาม
สัญญาใด ๆ ในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้ องวินิจฉัยเป็ นจานวน
เงินมากกว่า 250,000,000 (สองร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท (หรื อเงินสกุลอื่นที่มี

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้ หน้ าที่ 7

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้
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จานวนเทียบเท่า) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทราบภายใน 7 (เจ็ด)
วัน นับแต่วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว รวมทังแจ้
้ งถึงการ
กระทาใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ดาเนินการหรื อเสนอที่จะดาเนินการเพื่อแก้ ไข
เหตุการณ์ดงั กล่าวด้ วย
3. เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอไม่ว่าเมื่อใด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องส่งมอบเอกสาร
ซึง่ ลงนามโดยกรรมการผู้มีอานาจของผู้ออกหุ้นกู้ (หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบ
อานาจจากกรรมการผู้มีอานาจ) ให้ แก่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า จากข้ อมูลที่
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับทราบในขณะนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด หรื อ
เหตุการณ์ ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัดเกิ ดขึ ้น และไม่มีคดีความหรื อการ
อนุญาโตตุลาการที่ผ้ ูออกหุ้นกู้เป็ นจ าเลยหรื อผู้ถูกกล่ าวหา เว้ นแต่ค ดี
ความใด ๆ ที่เกิดขึ ้นก่อนวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ออกหนังสือหรื อเอกสารดังกล่าว
4. หากมี ก รณี ที่ จ ะต้ อ งเปลี่ย นตัว ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ หรื อ นายทะเบี ย นหุ้น กู้
ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะจั ด หาบุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั ง้ ให้ เป็ นผู้ แทนผู้ ถื อ หุ้ นกู้ หรื อ
นายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้ ว แต่กรณี) โดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะสามารถ
กระท าได้ แต่ ทัง้ นี ต้ ้ อ งไม่ เ กิ น 30 (สามสิ บ ) วัน นับ แต่ วัน ที่ เ กิ ด กรณี
ที่จะต้ องมีการเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี)
5. ผู้อ อกหุ้น กู้จ ะใช้ ค วามพยายามอย่ า งดี ที่ สุด ในการประกอบธุ ร กิ จ ให้
เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและจะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องรวมตลอดถึง
กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับและคาสัง่ ต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะปฏิบตั ิ
ตามข้ อผูกพันและเงื่อนไขต่าง ๆ ของข้ อกาหนดสิทธิ โดยเคร่ งครัดตลอด
อายุห้ นุ กู้หรื อจนกว่าหุ้นกู้ทงหมดจะได้
ั้
รับการไถ่ถอน
6. ผู้ออกหุ้นกู้จะดารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity
Ratio) ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของแต่ละปี ในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 3:1
(สามต่อหนึง่ เท่า)
ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณาคาจากัดความของ "หนีส้ ิน" (Debt) และ "ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น" (Equity) ในข้ อ 6.6 ของข้ อกาหนดสิทธิ
7. ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องจัดเตรี ยมและจัดส่งสาเนางบการเงินประจางวดการ
บัญ ชี ข องผู้อ อกหุ้น กู้ ที่ มี ผ้ ูส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าตตรวจสอบและแสดง
ความเห็ น แล้ ว ให้ แ ก่ ผ้ ูแ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ โดยจะส่ง ให้ โดยเร็ ว ที่ สุด เมื่ อ งบ
การเงินดังกล่าวจัดทาเสร็ จเรี ยบร้ อย แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่เกิน 120 (หนึ่งร้ อยยี่สิบ)
วัน นับ จากสิ น้ สุด รอบปี บัญ ชี ข องผู้อ อกหุ้น กู้ ในแต่ ล ะปี ทัง้ นี เ้ พื่ อ ให้
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ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เก็บรักษาไว้ สาหรับให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบดูได้ ใน
วันและเวลาทาการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
8. ผู้อ อกหุ้น กู้ จะไม่ ป ระกาศจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในกรณี ที่ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ไ ม่ช าระ
เงิ นต้ น และ/หรื อ ดอกเบี ้ยหุ้นกู้ หรื อผิดนัดชาระหนีใ้ ด ๆ ภายใต้ ห้ นุ กู้นี ้
และการผิ ด นัด หรื อ ผิ ด เงื่ อ นไขดัง กล่ า วยัง ไม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไข เว้ นแต่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะมีมติอนุมตั ิการดาเนินการดังกล่าวแล้ ว
9. (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะนาเงินที่ตนได้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้
เพื่อการดาเนินธุรกิ จปกติของผู้ออกหุ้นกู้และชาระคืนหนี ้เงินกู้เดิม
ของผู้ออกหุ้นกู้ (Refinance) ภายใต้ สญ
ั ญาให้ สนิ เชื่อ ตลอดจนชาระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายใด ๆ ก็ตาม ที่จาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับ
การดังกล่าวข้ างต้ นเท่านัน้
(ข) เมื่ อผู้ออกหุ้นกู้ได้ นาเงิ นกู้ไปชาระคืน หนี เ้ งิ นกู้เดิ มของผู้อ อกหุ้น กู้
(Refinance) ภายใต้ สญ
ั ญาให้ สินเชื่อแล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการ
ปลดหลักประกันทังหมดที
้
่ได้ ให้ ไว้ แก่เจ้ าหนี ้ภายใต้ สญ
ั ญาให้ สินเชื่อ
ภายใน 180 (หนึ่งร้ อยแปดสิบ) วัน นับจากวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ชาระ
คื น หนี เ้ งิ น กู้ เดิ ม ดั ง กล่ า ว เว้ นแต่ ก รณี ที่ ผ้ ู ออกหุ้ นกู้ ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการปลดหลักประกันดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่
ระบุไว้ ข้างต้ นได้ ด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมหรื อความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู้ ออกหุ้ นกู้ โดยในกรณี ดัง กล่ า ว ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะ
ดาเนินการปลดหลักประกันให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะ
สามารถทาได้
10. นอกเหนือจากหลักประกันหรื อภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ให้ ไว้ หรื อ
ทาขึ ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จานอง จานา ก่อหลักประกัน โอน
สิทธิ เรี ยกร้ อง หรื อภาระผูกพันใด ๆ บนทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ เว้ นแต่
การจานอง จานา ก่อหลักประกัน โอนสิทธิเรี ยกร้ อง หรื อภาระผูกพันใด ๆ
ดังกล่าวจะเกิดขึ ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้

(ก) เป็ นการดาเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติของ
ผู้ออกหุ้นกู้ หรื อ

(ข) เป็ นการดาเนินการโดยผลของกฎหมาย หรื อ
(ค) ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถใน
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การชาระหนี ้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อ

(ง) เป็ นการดาเนินการด้ วยความยินยอมล่วงหน้ าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
หรื อเป็ นการก่อหลักประกันหรื อภาระผูกพันให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
11. ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ก่อหนี ้เงิน (Financial Indebtedness) ประเภทมีดอกเบี ้ย
เป็ นจ านวนรวมกัน เกิ น กว่า 350,000,000 (สามร้ อยห้ า สิบ ล้ า น) บาท
(หรื อเงิ นสกุลอื่นที่มีจานวนเทียบเท่า ) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทังนี
้ ้ ให้ นา
เฉพาะส่วนที่เป็ นเงินต้ นมารวมเพื่อคานวณจานวนหนี ้เงินดังกล่าวข้ างต้ น
และมิให้ นบั รวมถึงหนี ้เงินต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

(ก) หนี ้และภาระผูกพันใด ๆ ตามสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้ านการเงิน
หรื ออัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Hedging Agreements) ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เข้ า
ทากับสถาบันการเงิน

(ข) หนี แ้ ละภาระผูก พันใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การออกหนัง สื อสัญ ญา
ค ้าประกันโดยสถาบันการเงิน ซึ่งเป็ นการดาเนินการอันเนื่องมาจาก
การประกอบธุรกิจตามปกติของผู้ออกหุ้นกู้ และ

(ค) หนี ้และภาระผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ การกู้ยืมระหว่างผู้ออกหุ้นกู้
และบริ ษัทในเครื อของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อสภาพคล่องของผู้ออกหุ้นกู้ และ
การที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เข้ าค ้าประกันบริ ษัทในเครื อของผู้ออกหุ้นกู้
12. ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบตลอดอายุห้ นุ กู้
13. ผู้ออกหุ้นกู้จะนาหุ้นกู้ไปขอขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
และจะคงให้ ห้ นุ กู้เป็ นตราสารหนี ้ที่ขึ ้นทะเบียนตลอดอายุห้ นุ กู้
เหตุผิดนัดและผลของเหตุผิดนัด

:

1. หากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชาระเงินไม่วา่ เงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยหรื อจานวนเงิน
อื่นใดภายใต้ ห้ ุนกู้ ในวันถึงก าหนดชาระตามเงื่ อนไขในข้ อกาหนดสิท ธิ
อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดหากการไม่ชาระเงิ น
ดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้ า และ/หรื อ ความผิดพลาดในระบบการ
โอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีเงิน
เพียงพอที่จะชาระเงินดังกล่าวเมื่อถึงกาหนดชาระ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ ชาระ
เงิ น ดัง กล่า วแล้ ว ภายใน 3 (สาม) วัน ทาการนับจากวัน ครบกาหนด
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ชาระหนี ้นัน้ ๆ
2. ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิในข้ ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่
ชาระเงินตามข้ อ 10.1(ก) ของข้ อกาหนดสิทธิ และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนัน้
ยังคงมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้ มี
การส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แก้ ไขการไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าวไป
ยังสานักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แล้ ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อผู้ถือหุ้นกู้
(ไม่วา่ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ
25 (ยี่สบิ ห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมด
้
3. ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชาระหนีเ้ งิ น (Financial Indebtedness) ใด ๆ ของตน
(ไม่ ว่ ามูลหนี ร้ ายเดี ยวหรื อหลายราย) เป็ นจ านวนเงิ นรวมกันเกิ นกว่ า
250,000,000 (สองร้ อยห้ าสิ บ ล้ าน) บาท หรื อ เงิ น สกุ ล อื่ น ที่ มี จ านวน
เทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชาระหนี ้เงินของตนดังกล่าวข้ างต้ น
ภายในกาหนดชาระหนี ้เดิมหรื อภายในระยะเวลาที่เจ้ าหนี ้ขยายให้ หรื อ
(2) หนี ้เงินของตนดังกล่าวถูกเจ้ าหนี ้เรี ยกให้ ชาระคืนก่อนกาหนดตามสิทธิ
ของเจ้ าหนี ้ภายใต้ สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง
4. หากผู้ ออกหุ้ นกู้ ต้ อง ค าพิ พ ากษา อั น ถึ ง ที่ สุ ด หรื อค าชี ข้ าดขอ ง
อนุญาโตตุลาการอันถึงที่สดุ ให้ ชาระเงินครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ รวมกัน
เกิ น กว่า 250,000,000 (สองร้ อยห้ า สิบล้ า น) บาท หรื อเงิ นสกุลอื่ น ที่ มี
จานวนเทียบเท่า เว้ นแต่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีความสามารถชาระหนี ้ดังกล่าวได้
ครบถ้ วนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในคาพิพากษาอันถึงที่สดุ หรื อคาชี ้
ขาดอันถึงที่สดุ ของอนุญาโตตุลาการนัน้ และการชาระหนี ้นันไม่
้ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สาคัญ ต่อความสามารถในการชาระหนี ้ตาม
หุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้
5. มีก ารเริ่ ม ดาเนิน การเพื่ อ ขอฟื ้นฟูกิ จ การของผู้ออกหุ้นกู้ห รื อ เพื่ อขอให้
ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หรื อได้ มีคาสัง่ หรื อมติ
ใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้ เลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อผู้ออกหุ้นกู้
ตกเป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัวตามที่กฎหมายกาหนดหรื อมีการยึดหรื ออายัด
ทรัพย์สนิ ของผู้ออกหุ้นกู้ตามคาพิพากษาหรื อคาสัง่ โดยชอบด้ วยกฎหมาย
และการเริ่ มกระบวนการหรื อขันตอนตามกฎหมายดั
้
งกล่าวมิได้ ถกู ยกเลิก
หรื อเพิกถอนภายใน 90 (เก้ าสิบ) วัน
อานาจ หน้ าที่ และ
:
ความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้น
เนื่องจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน เว้ นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ ้น
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แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้จากการที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ด้ ว ยความจงใจหรื อ โดยมิ ไ ด้ ใ ช้ ความระมัด ระวัง ตามที่ จ ะพึ ง
คาดหมายได้ จากบุคคลที่ประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
2. นอกเหนือจากบรรดาอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ ใน
สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ และตามที่ ก ฎหมายก าหนดไว้ ผู้แ ทน
ผู้ถือหุ้นกู้จะมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
(ก) ดาเนินการต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ นี ้และสัญ ญา
แต่ ง ตั ง้ ผู้ แทนผู้ ถื อ หุ้ นกู้ ซึ่ ง ในกรณี ที่ ผ้ ู แทนผู้ ถื อ หุ้ นกู้ มี สิ ท ธิ ใ ช้
ดุลยพินิจของตนตามข้ อกาหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้
ดุล ยพิ นิ จ ได้ โดยอิ ส ระโดยค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องผู้ถื อ หุ้ นกู้
เป็ นหลัก
(ข) ทาความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้โดยไม่ต้องได้ รับ
ความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
(1) การแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงข้ อก าหนดสิทธิ และ/หรื อ สัญญาที่
เกี่ ยวข้ องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นกู้ หรื อไม่ทาให้ สทิ ธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
ด้ อยลง หรื อ
(2) การแก้ ไขเปลี่ย นแปลงข้ อก าหนดสิท ธิ และ/หรื อ สัญ ญาที่
เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็ นการ
แก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เห็นได้ โดยชัดแจ้ ง หรื อกรณีเป็ นการแก้ ไข
เพื่อให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้
การแก้ ไขใด ๆ ดังกล่า วจะต้ อ งไม่ทาให้ สิทธิ ประโยชน์ ของ
ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง
(3) ผ่อนผันหรื อยกเว้ นไม่ถือว่ากรณี ที่เกิดขึ ้นตามข้ อ 10.1 ของ
ข้ อกาหนดสิทธิ ในขณะใดขณะหนึ่งเป็ นเหตุผิดนัดที่จะต้ อง
ดาเนินการตามข้ อ 10.2 ของข้ อกาหนดสิทธิ หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เห็นว่าการผ่อนผันหรื อยกเว้ นดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่เหมาะสม
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็ นหลัก
โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทกุ รายทราบถึง
กรณี ที่ ผ้ ู แทนผู้ ถื อ หุ้ นกู้ ท าความตกลงใด ๆ กั บผู้ ออกหุ้ นกู้ ตาม
ข้ อ 12.2(ข) ของข้ อกาหนดสิทธิ โดยไม่ชกั ช้ า ทังนี
้ ้ ความตกลงระหว่าง
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ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ดังกล่าวนัน้ จะมี ผลผูกพันผู้ถื อหุ้นกู้
ทุกรายไปจนกว่าจะถูกยกเลิกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ ามี)
(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สนิ รวมทังหลั
้ กประกัน (ถ้ ามี) ซึ่ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องรับไว้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อกาหนดสิทธิ และ/
หรื อ สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้
(จ) เข้ า ร่ ว มในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น กู้ทุก ครั ง้ และเสนอความเห็ น ต่ อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะดาเนินการอย่างไรในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้
ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ หรื อ ในกรณี อื่ น ๆ ที่ มี ห รื อ อาจมี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนยั สาคัญ
(ฉ) จัดทารายงานส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่ องสาคัญที่ได้ ดาเนินการไป
ตามอานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชกั ช้ า และ
(ช) ในกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดาเนินการ
แก้ ไขคุณสมบัติของตนให้ ถกู ต้ องภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจาก
วันที่ขาดคุณสมบัตินนั ้ ผู้แทนผู้ถื อหุ้นกู้จ ะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูออกหุ้น กู้
ทราบเป็ นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้
เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ ารับทาหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องดาเนินการตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 11.1(ค) ของ
ข้ อกาหนดสิทธิโดยไม่ชกั ช้ า
3. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อ
บุคคลใด ๆ สาหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน
โดยเชื่ อถื อหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอานาจของผู้ออกหุ้นกู้
หรื อความเห็น คาแนะนา หรื อข้ อมูลที่จดั ทาโดยผู้เชี่ยวชาญให้ แก่ผ้ แู ทน
ผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็ นการเชื่อถือด้ วยความสุจริ ต และด้ วย
ความระมัด ระวัง อัน จะพึง คาดหมายได้ จ ากบุค คลที่ ป ระกอบการเป็ น
ผู้แทนผู้ถือ หุ้น กู้ แม้ จะปรากฏในภายหลังว่าหนัง สือ รั บ รอง ความเห็ น
คาแนะนา หรื อข้ อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรื อไม่เป็ นความจริ ง
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ

:

1. การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิ นอกเหนือจากข้ อ 4.4 วรรคสอง
ข้ อ 12.2(ข)(1) หรื อข้ อ 12.2(ข)(2) ของข้ อกาหนดสิทธิ ต้องได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แต่ทงนี
ั ้ ้ การแก้ ไขเพิ่มเติม
ดัง กล่ า วจะต้ องไม่ ขั ด หรื อ แย้ งกั บ กฎหมายว่ า ด้ วยหลัก ทรั พ ย์ แ ละ
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ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎเกณฑ์หรื อประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2. ผู้อ อกหุ้น กู้จ ะจัด ส่ง ข้ อ ก าหนดสิท ธิ ที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ให้ ผ้ ูแ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้
นายทะเบียนหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย และสานั กงาน ก.ล.ต.
ภายใน 15 (สิบห้ า) วัน นับแต่วนั ที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงนัน้ และจะ
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เมื่อได้ รับการร้ องขอ
กฎหมายที่ใช้ บงั คับ
1.4

:

ข้ อกาหนดสิทธิใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย

สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

ชื่อสัญญา

: สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้

คูส่ ญ
ั ญา

: บริ ษัท บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด และ
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ("ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้")

วันที่มีผลใช้ บงั คับ

: วันออกหุ้นกู้เป็ นต้ นไป

วัตถุประสงค์

: ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะแต่งตังให้
้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะรับแต่งตังในการเป็
้
นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

: ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอานาจและหน้ าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นกู้ทงปวง
ั ้ ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) อานาจและหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
1. กระทาการในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทงปวง
ั้
ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) การเก็บรักษาต้ นฉบับข้ อกาหนดสิทธิ และ
เอกสารอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกับ หุ้น กู้ การรั บ จ าน า การรั บ จ านอง การรั บ การ
ค ้าประกัน หรื อการรับหลักประกันอื่นใด (ถ้ ามี) รวมทังใช้
้ สิทธิบงั คับชาระ
หนี เ้ อากับ ผู้อ อกหุ้น กู้ ผู้จ าน า ผู้จ านอง ผู้ค า้ ประกัน และ/หรื อ บัง คับ
หลักประกันดังกล่าว (ถ้ ามี) เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
2. ด าเนิ น การใด ๆ ให้ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ ปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามหน้ า ที่ ที่ ร ะบุไว้ ใ น
ข้ อก าหนดสิ ท ธิ แ ละหนั ง สื อ ค า้ ประกั น (ตามแต่ ก รณี ) รวมทั ง้ การ
ดาเนิน การตามมติของที่ ประชุม ผู้ถื อหุ้นกู้แ ละการให้ คาแนะนาหรื อให้
คาปรึ กษาตามสมควร ตลอดจนทาการเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้
แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
3. ดาเนินการใด ๆ อันเป็ นอานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามประเพณี
ปฏิบัติและตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ หนังสือคา้ ประกัน เอกสารที่
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เกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
4. จัดทารายงานส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทกุ รายเกี่ยวกับเรื่ องสาคัญที่ได้ ดาเนินการ
ไปตามอานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้ สญ
ั ญานี ้ ข้ อกาหนดสิทธิ
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้โดยไม่ชกั ช้ า
5. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้ าที่ชาระเงินต้ น ดอกเบี ้ย และเงินจานวนอื่นใดทังหมด
้
ที่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับจากผู้ออกหุ้นกู้ในกรณี มีการบังคับชาระหนีห้ ้ ุ นกู้
ตามลาดับที่ระบุไว้ ในข้ อ 8.4 ของข้ อกาหนดสิทธิ
6. การกระทาของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างถูกต้ องตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ ให้ ถือ
ว่า เป็ นการกระท าเพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ถื อ หุ้น กู้ และให้ ถื อ เสมื อ นหนึ่ ง
ผู้ถือหุ้นกู้กระทาการดังกล่าวด้ วยตนเอง
7. แจ้ งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายทราบในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิ
(ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรื อเหตุการณ์ ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัด
ตามข้ อกาหนดสิทธิด้วย) รวมทัง้ การใด ๆ ที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ กระทาลงไป
ตามอานาจหน้ าที่ในกรณีที่เกิดเหตุดงั กล่าวข้ างต้ นด้ วย
การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญา

: สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้มีผลเหนือข้ อตกลงหรื อการดาเนินการอื่นใด ไม่
ว่าด้ วยวาจาหรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของคู่สญ
ั ญา ที่ได้ ทาขึ ้นก่อนการลงนาม
ในสัญญานี ้ โดยให้ ถือสัญญาแต่งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็ นข้ อตกลงทัง้ หมดที่
คูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงผูกพันกัน
การแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องได้ รับมติเห็นชอบ
โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้ อกาหนดสิทธิ เว้ นแต่ กรณีการ
แก้ ไข เพิ่มเติม ในประเด็นซึง่ ไม่กระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรื อไม่ทาให้
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง หรื อในประเด็นที่เป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาด
ที่ เ ห็ น โดยชัด แจ้ ง ผู้อ อกหุ้น กู้ และผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ สามารถท าความตกลง
เห็นชอบร่วมกันได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอัน มีผล
ขัด แย้ ง ต่อ ข้ อ ก าหนดหรื อ เงื่ อ นไขใด ๆ ตามสัญ ญาแต่ง ตัง้ ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงที่จะร่วมกันแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดหรื อเงื่อนไข
ใด ๆ ตามสัญญาแต่งตัง้ ผู้แ ทนผู้ถื อหุ้น กู้ เพื่ อให้ สอดคล้ องหรื อเป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องที่มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงผูกพันตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหน้ าตามเงื่อนไขในข้ อ 10 ของสัญญาแต่งตัง้
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ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การสิ ้นสุดของสัญญาและ
การเปลีย่ นแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

: 1. สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้จะสิ ้นสุดลงทันที (ก) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ ทา
การไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดโดยการช
ั้
าระหนี ้เงินต้ น ดอกเบี ้ย และเงินจานวน
อื่นใด ตามหุ้น กู้ทัง้ หมดจนครบถ้ ว นแล้ ว และผู้แ ทนผู้ถื อหุ้น กู้ได้ ป ฏิบัติ
หน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้ วนตามข้ อกาหนดสิทธิ และสัญญานี ้
แล้ ว หรื อ (ข) เมื่ อผู้ออกหุ้นกู้ได้ ซือ้ คื นหุ้นกู้ทัง้ หมด โดยผู้ออกหุ้นกู้และ
นายทะเบียนหุ้นกู้ได้ ยกเลิกหุ้นกู้ทงหมดนั
ั้
นแล้
้ ว หรื อ (ค) เมื่อหนี ้ตามหุ้นกู้
ทังหมดระงั
้
บสิ ้นไปไม่วา่ โดยสาเหตุใด
2. สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้จะสิ ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่งดังต่อไปนี ้ และให้ การสิ ้นสุดของสัญญานี ้มีผลต่อเมื่อได้ มีการแต่งตัง้
ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ รายใหม่แ ล้ ว ตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 7 ของสัญ ญา
แต่ง ตัง้ ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ โดยผู้แ ทนผู้ถือหุ้ นกู้ร ายเดิมต้ องส่งมอบบรรดา
ทรัพย์สิน เอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทังหมดให้
้
แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
รายใหม่ให้ แล้ วเสร็ จโดยเร็ ว แต่ทงนี
ั ้ ้ จะต้ องไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันทาการ นับ
แต่วนั ที่มีการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
(ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ และไม่สามารถแก้ ไขการขาดคุณสมบัติภายใน 30 (สามสิบ)
วัน นับแต่วนั ที่ขาดคุณสมบัตินนั ้
(ข) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้ เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจาก
เห็ นว่าผู้แทนผู้ถือ หุ้น กู้ป ฏิบัติห น้ าที่ ไม่เหมาะสมหรื อ บกพร่ องต่อ
หน้ าที่ ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
(ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด
หรื อเงื่อนไขของสัญญานี ้ ข้ อกาหนดสิทธิ หนังสือค ้าประกัน เอกสาร
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกับ หุ้น กู้ และ/หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อง และการ
ฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดหรื อเงื่อนไขนันยั
้ งคงไม่ได้ รับ
การแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผ้ ู
ออกหุ้นกู้ได้ มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทาการแก้ ไข
(ง) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว หรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์
หรื อถูกเจ้ าพนักงานยึดหรื ออายัดทรัพย์ตามกฎหมายล้ มละลาย หรื อ
ร้ องขอหรื อถูกร้ องขอให้ มีการฟื ้นฟูกิจการตามกฎหมายล้ มละลาย
หรื อ กระทาการใด ๆ อันจะเป็ นเหตุให้ ถูกฟ้ องล้ มละลาย ถูกพิ ทกั ษ์
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ทรัพย์ หรื อมีการยื่นคาร้ องขอให้ มีการฟื น้ ฟูกิจการ
3. ภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อ 7 ของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณี
ที่คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งประสงค์ จะบอกเลิกสัญญานี ้ จะต้ องทาเป็ น
หนังสือแจ้ งให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน
ในกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นฝ่ ายขอเลิกสัญญานี ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ อง
เสนอรายชื่อของบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งก าหนดให้ แ ก่ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ ทราบไปพร้ อมกับ หนัง สื อ แจ้ งฉบับ
ดังกล่าวด้ วย เพื่อให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้พิจ ารณาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
โดยเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลใดเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
แล้ วและได้ แจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบเรื่ องดังกล่าวแล้ ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จะต้ องดาเนินการเพื่อให้ มีการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ ลงมติอนุมัติ
การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้
เข้ าทาหน้ าที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แทนหรื อออกหนังสือขออนุมตั ิเปลีย่ นตัวผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้ าทาหน้ าที่ผ้ แู ทนผู้
ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รายภายในเวลาอันสมควร ตามข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
เมื่อได้ รับความยินยอมดังกล่าวแล้ วและผู้ออกหุ้นกู้ได้ แต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้น
กู้รายใหม่แล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
พร้ อมทังวั
้ นที่ของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
รายเดิมทราบ และเมื่อได้ รับแจ้ งเรื่ องดังกล่าวแล้ ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ อง
แจ้ ง ให้ สานัก งาน ก.ล.ต. ทราบถึง การแต่ง ตัง้ ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ร ายใหม่
ดังกล่าว และแจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รายที่มีรายชื่อปรากฏ
อยู่ในสมุดทะเบี ยนผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึ งการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถื อหุ้นกู้
พร้ อมทังชื
้ ่อและที่อยูข่ องผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ ภายในกาหนดระยะเวลา
และตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
4. นอกเหนือไปจากกรณีดงั กล่าวตามข้ อ 6.1 ข้ อ 6.2 และข้ อ 6.3 ของสัญญา
แต่งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แล้ ว ให้ เหตุแห่งการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้
เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
5. หากในที่สดุ แล้ วไม่มีการออกหุ้นกู้นี ้ ให้ ถือว่าสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
สิ น้ สุด โดยในกรณี ดัง กล่ า ว ผู้ แทนผู้ ถื อ หุ้ นกู้ จะไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ช าระ
ค่าตอบแทน ค่าเสียหาย และ/หรื อ เงินทดรองจ่ายใด ๆ ตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้ หน้ าที่ 17

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

กฎหมายที่ใช้ บงั คับ
2.
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: สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้อยูภ่ ายใต้ บงั คับของกฎหมายไทย

ข้ อจากัดการโอนหุ้นกู้ท่ เี สนอขาย
เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั ง้ นี เ้ ป็ นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผ้ ูลงทุนสถาบัน และ/หรื อ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขาย
ตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ ดังนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอด
ใด ๆ ให้ แก่บคุ คลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ลู งทุนดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 4.3
ของข้ อกาหนดสิทธิ

3.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
บริ ษัท บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด และ/หรื อ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื ้อหุ้นกู้ และวิธีชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ ที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนตามความเหมาะสม
ในกรณี ที่เกิ ดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจากัดในการดาเนินการ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ การเสนอขายหุ้นกู้ในครั ง้ นีป้ ระสบ
ความสาเร็ จ

3.1

วิธีการเสนอขายหุ้นกู้
บริ ษัท บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด มีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ และ
เป็ นการเสนอขายหุ้นกู้ตอ่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ ในส่วนที่ 4 นี ้ โดยในส่วนของผู้ลงทุนรายใหญ่ บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ใน
การรั บ จองซื อ้ และจัด สรรหุ้น กู้ใ ห้ แก่ เ ฉพาะผู้ลงทุน รายใหญ่ ที่ เ ป็ นลูก ค้ า ของบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ภัท ร จ ากัด
(มหาชน) และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (ตามที่นิยามไว้ ด้านล่างนี ้) อนึ่ ง ผู้จัดการ
การจัดจาหน่ ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ท่ ีจะไม่ รับจองซือ้ หุ้นกู้จากผู้เยาว์
เพื่อประโยชน์ตามส่วนนี ้
"ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง
(1)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

(2)

ธนาคารพาณิชย์

(3)

ธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น

(4)

บริ ษัทเงินทุน

(5)

บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์

(6)

บริ ษัทหลักทรัพย์

(7)

บริ ษัทประกันวินาศภัย
ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้ หน้ าที่ 18

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

(8)

บริ ษัทประกันชีวิต

(9)

กองทุนรวม

(10)

กองทุนส่วนบุคคลซึง่ บริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พเิ ศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หรื อผู้ลงทุนตาม (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

(20)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(21)

นิติบคุ คลประเภทบรรษัท

(22)

นิติบคุ คลซึง่ มีผ้ ลู งทุนตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ า) ของจานวนหุ้น
ที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้

(23)

ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะทานองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22)

(24)

ผู้จดั การกองทุน หรื อผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(25)

ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

"ผู้ลงทุนรายใหญ่ " หมายถึง
(1)

นิติบคุ คลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(ก)

มี ส่วนของผู้ถื อหุ้นตามงบการเงิ นปี ล่าสุดที่ ผ้ ูสอบบัญชี ตรวจสอบแล้ วตัง้ แต่ 100,000,000
(หนึง่ ร้ อยล้ าน) บาทขึ ้นไป

(ข)

มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตังแต่
้ 20,000,000 (ยี่สิบล้ าน)
บาทขึ น้ ไป หรื อ ในกรณี ที่ นับ รวมเงิ น ฝากแล้ ว มี เ งิ น ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่ า วตัง้ แต่
40,000,000 (สี่สิบล้ าน) บาทขึน้ ไป ทัง้ นี ้ ให้ พิจารณาตามงบการเงิ นปี ล่าสุดที่ผ้ สู อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ ว
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(2)

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

บุคคลธรรมดาซึง่ นับรวมกับคูส่ มรสแล้ วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(ก)

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

(ข)

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

(ค)

มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตัง้ แต่ 10,000,000 (สิบล้ าน)
บาทขึ น้ ไป หรื อ ในกรณี ที่ นับ รวมเงิ น ฝากแล้ ว มี เ งิ น ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่ า วตัง้ แต่
20,000,000 (ยี่สบิ ล้ าน) บาทขึ ้นไป

"ลูกค้ าของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร"
หมายถึง

3.2

(1)

ลูกค้ าของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
อยูก่ บั บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) หรื อบุคคลซึ่งบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) จะ
พิจารณาให้ เป็ นลูกค้ าของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) หรื อ

(2)

ลูก ค้ าของบริ ษัท ในกลุ่มธุ ร กิ จ การเงิ นเกี ยรติ นาคิ นภัท ร หรื อ บุค คลซึ่ง บริ ษัท ในกลุ่มธุ ร กิ จ การเงิ น
เกียรตินาคินภัทรจะพิจารณาให้ เป็ นลูกค้ าของบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเท่านัน้

ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-5740

3.3

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

เงื่อนไขและค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 เป็ นผู้ดาเนินการ
จัดจาหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามจานวนและราคาที่ระบุใน
ข้ อ 1 ของส่วนที่ 4 นี ้ ทังนี
้ ้ เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้

3.4

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้
ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูล
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50,000 บาท

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

ค่าธรรมเนียมการนาหุ้นกู้ขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

626,000 บาท

ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ โดยประมาณ*

6,400,000 บาท

รวมค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้โดยประมาณ

7,076,000 บาท

หมายเหตุ : * ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมการแต่งตั ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้
ค่าธรรมเนียมของบริ ษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (ตลอดอายุห้ นุ กู้) ค่าตอบแทนการจัด
จาหน่ายหุ้นกู้ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี ้ชวน เป็ นต้ น
ประมาณการจานวนเงินที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะได้ รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้
จานวนเงินที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะได้ รับจากการเสนอขายหุ้นกู้
หัก ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้
จานวนเงินที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะได้ รับหลังจากหักค่ าใช้ จ่ายโดยประมาณ
3.5

3,350,000,000

บาท

7,076,000

บาท

3,342,924,000

บาท

วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุ้นกู้
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ช้ วนและ
ใบจองซื ้อหุ้นกู้ ได้ ที่สานักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 และที่หน่วยงานขาย
หรื อสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ในระหว่างวันที่ 28 และวันที่ 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 ภายในเวลาทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วนจากเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
ซึง่ มีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครัง้ นี ้ได้
ก่อนทาการจองซื ้อหุ้นกู้

3.6

วันและวิธีการจองซือ้ หุ้นกู้และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้

(ก)

ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นกู้เป็ นจานวนขันต
้ ่าและจานวนทวีคณ
ู ดังต่อไปนี ้

(ข)

(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 (หนึง่ ร้ อย) หน่วย
หรื อ 100,000 (หนึง่ แสน) บาท และทวีคณ
ู ครัง้ ละ 100 (หนึง่ ร้ อย) หน่วย หรื อ 100,000 (หนึง่ แสน) บาท

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

ผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวประชาชนหมดอายุ ให้ แนบ
สาเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้ อมแนบ สาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจาตัวประชาชน พร้ อมทัง้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

(2)

ผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว ต้ องแนบสาเนาใบต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั
ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

(3)

ผู้ลงทุนที่เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรื อ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้ องแนบสาเนาหนังสือ
แสดงความเป็ นนิ ติ บุ ค คลหรื อ ส าเนาหนัง สื อ รั บ รองกระทรวงพาณิ ช ย์ ฉ บับ ล่า สุด ( โดยในกรณี
(ก) จองซื ้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เอกสารดังกล่าวจะต้ องออกไว้ ไม่เกิน 3 (สาม)
เดือน และ (ข) จองซือ้ ผ่านบริ ษัทหลักทรั พย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เอกสารดังกล่าวจะต้ องออกไว้
ไม่เกิ น 6 (หก) เดือน) พร้ อมลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคล และ
ประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว
หรื อ สาเนาหนัง สือ เดิน ทาง (แล้ ว แต่ก รณี ) ของผู้ ม ีอานาจ ลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้ อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

(4)

ผู้ลงทุนที่เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรื อที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้ องแนบสาเนา
หนัง สือ แสดงความเป็ นนิ ติ บุค คลหรื อ สาเนาหนัง สือ สาคัญ การจัด ตัง้ บริ ษั ท หนัง สือบริ ค ณห์ สนธิ
ข้ อ บัง คับ และหนัง สือ รั บ รองฉบับ ล่า สุด (โดยในกรณี (ก) จองซื ้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) เอกสารดังกล่าวจะต้ องออกไว้ ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน และ (ข) จองซื ้อผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์
ภัทร จากัด (มหาชน) เอกสารดังกล่าวจะต้ องออกไว้ ไม่เกิน 6 (หก) เดือน) พร้ อมลงนามรั บ รองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อม
แนบสาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจลงนามซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

(5)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้รายใดไม่มีประวัติการเป็ นลูกค้ าของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ผู้จองซื ้อหุ้นกู้
รายดังกล่าวจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มการรู้ จกั ลูกค้ า (Know Your Customer: KYC) และการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Customer Due Diligence: CDD)

(6)

ในการจองซื ้อหุ้นกู้โดยผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะตรวจสอบว่าผู้ลงทุนรายใหญ่มี
ประวัติการทา Suitability Test แล้ วหรื อไม่ หากผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดไม่มีประวัติการทา Suitability
Test ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้รายที่เกี่ยวข้ องจะจัดให้ ผ้ ลู งทุนดังกล่าวทา Suitability Test เพื่อ
ประเมินความเสีย่ งของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนและลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน โดย
ผู้จัด การการจัด จ าหน่ า ยหุ้น กู้ สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะปฏิ เ สธการจองซื อ้ ในกรณี ที่ ผ้ ู ลงทุน ไม่ ยิ น ยอมท า
Suitability Test หรื อในกรณีที่ห้ นุ กู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผ้ ู ลงทุนรับได้ ตาม
Suitability Test
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ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนรายใหญ่รายดังกล่าวได้ ทา Suitability Test แล้ วปรากฏว่าผลจากการประเมิน
ที่ได้ รับคือหุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผ้ ลู งทุนรายนันรั
้ บได้ จากการประเมินแต่
ผู้ลงทุนรายดังกล่าวยังคงประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้อยู่ ผู้ลงทุนรายดังกล่าวจะต้ องลงลายมือชื่อใน
ใบจองซื ้อหุ้นกู้เพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื ้อว่าตนยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จองซื ้อซึ่งสูงกว่าระดับ
ความเสี่ยงที่ผ้ ลู งทุนยอมรับได้ ตามผลประเมิน Suitability Test หากผู้ลงทุนรายดังกล่าวไม่ยินยอม
ลงนามรับความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิ ที่จะปฏิเสธการจองซื ้อ
หุ้นกู้ของผู้ลงทุนรายนันได้
้
(7)

ในกรณี ผ้ ูลงทุนประสงค์ ที่ จ ะได้ รับ ช าระดอกเบี ย้ และเงิ น ต้ น ของหุ้นกู้โดยวิ ธีก ารโอนเงิ นเข้ าบัญ ชี
ธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ลงทุนจะต้ องแนบภาพถ่ายด้ านหน้ าสมุดบัญชีเงินฝากพร้ อมกับใบจองซื ้อหุ้นกู้
โดยชื่ อบัญชี ธนาคารจะต้ องเป็ นชื่ อเดี ยวกันกับชื่ อผู้ลงทุน ซึ่งเป็ นผู้จองซือ้ หุ้น กู้ และบัญชี ดังกล่า ว
จะต้ องเป็ นบัญชีที่เปิ ดในประเทศไทย

(8)

นอกเหนือจากเอกสารตามที่กาหนดไว้ ในข้ างต้ นนี ้ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้มอบอานาจให้ บุคคลอื่น
ลงนามในใบจองซื ้อหุ้นกู้ ผู้ลงทุนจะต้ องแนบหนังสือมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย
พร้ อมทังแนบส
้
าเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจและลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง (หรื อในกรณีที่
ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวประชาชนหมดอายุ ให้ แนบสาเนาบัตรที่ทางราชการ
ออกให้ พร้ อมแนบสาเนาทะเบีย นบ้ านที่มีเลขประจ าตัวประชาชน พร้ อมทัง้ ลงนามรั บรองสาเนา
ถูกต้ อง) ในกรณีผ้ รู ับมอบอานาจเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่า งด้ าว ต้ องแนบเอกสารสาเนาใบต่าง
ด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทางพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

(ค)

ผู้ที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้ต้องจัดส่งเอกสารตามที่กาหนดข้ างต้ น พร้ อมเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวน
หุ้นกู้ที่จองซื ้อไปที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 หรื อหน่วยงานขายหรื อ
สาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ระหว่างวันที่ 28 และวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ภายในเวลาทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาดังกล่าว

(ง)

รายละเอียดวิธีการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนแต่ละประเภท มีดงั ต่อไปนี ้
(1)

สาหรับผู้ลงทุนสถาบัน
กรณีจองซื ้อผ่านธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
•

กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเงินสด หรื อเงินโอน หรื อโดยการโอน
เงินผ่านระบบ BAHTNET ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.30 น. หรื อ
เวลาเปิ ดทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การ
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บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

รับจองซื ้อ ของวันที่ 28 และวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยในกรณีที่ชาระเป็ นเงินโอน
หรื อโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET ผู้จองซื ้อจะต้ องโอนเข้ าบัญชีภายในเวลา 10.00
น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หรื อภายในเวลาอื่นใดตามที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่าย
หุ้นกู้จะเห็นสมควร ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อต้ องโอนเงินค่าจองซื ้อเข้ าบัญชีตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
ชื่อบัญชี "บัญชีจองซือ้ หุ้นกู้ของ บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด ครัง้ ที่ 1/2561"
•

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 อเวลาเปิ ดทาการของผู้จัดการการจัด จาหน่ายหุ้นกู้หรื อหน่วยงานขายหรื อ สาขาของ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่
มีบริ การรับจองซื ้อ ของวันที่ 28 และวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยเช็ค หรื อดร๊ าฟท์
หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และสามารถ
เรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื ้อเท่านัน้ และขีดคร่ อมสัง่ จ่าย
เข้ าบัญชีตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
ชื่อบัญชี "บัญชีจองซือ้ หุ้นกู้ของ บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด ครัง้ ที่ 1/2561"

กรณีจองซื ้อผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
•

กรณีผ้ ูจองซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงิ นค่าจองซือ้ เป็ นเงินโอน หรื อโดยการโอนเงิ นผ่าน
ระบบ BAHTNET หรื อโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ ("Automated Transfer
System" หรื อ "ATS") ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.30 น. หรื อเวลา
เปิ ดทาการของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการ
จัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของผู้จดั การการ
จัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มี บริ การรับ
จองซื ้อของวันที่ 28 และวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยในกรณีที่ชาระเป็ นเงินโอนหรื อ
โดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET ผู้จองซื ้อจะต้ องโอนเข้ าบัญชีภายในเวลา 10.00 น. ของ
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หรื อภายในเวลาอื่นใดตามที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะ
เห็นสมควร ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อที่ประสงค์จะจองซื ้อโดยจะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเงินโอน หรื อการ
โอนเงินผ่านระบบ BAHTNET สามารถโอนเงินค่าจองซื ้อเข้ าบัญชีตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
(1)

ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้ าจองซือ้ หลักทรั พย์ "
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่ 089-1-12150-4 ซึ่งเปิ ดไว้ กับธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก-ห้ วยขวาง หรื อ

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้ หน้ าที่ 24

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

(2)

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้ าจองซือ้ หลักทรั พย์ "
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่ 000 313 000 00063 ซึ่งเปิ ดไว้ กับธนาคารเกี ยรติ
นาคิน จากัด (มหาชน) สาขาอโศก

สาหรับผู้จองซื ้อที่ประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS)
บริ ษั ทหลักทรั พย์ ภัทร จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ ในการรั บช าระเงิ นค่าจองซื อ้ หุ้นกู้โดย
หักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) ได้ เฉพาะลูกค้ าของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด
(มหาชน) และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่มธุรกิ จการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่มีบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ /
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอยู่กับบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยการชาระเงิน
วิธีดงั กล่าว รวมถึงวันและเวลาจองซื ้อให้ เป็ นไปตามที่ บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
กาหนด
•

กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ ค
(หรื อที่ เรี ยกว่า "เช็คธนาคาร") ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.30 น. หรื อ
เวลาเปิ ดทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบ ริ การ
รับจองซื ้อ ระหว่างวันที่ 28 และวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยเช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อ
แคชเชียร์ เช็คดังกล่าวต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และสามารถเรี ยกเก็บ
เงินได้ จากสานักหักบัญชีในกรุ งเทพมหานครเท่านัน้ และขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเข้ าบัญชีตามที่ร ะบุไว้
ข้ างล่างนี ้
ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้ าจองซือ้ หลักทรัพย์ "

(2)

สาหรับผู้ลงทุนรายใหญ่
กรณีจองซื ้อผ่านธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)


กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเงินสด หรื อเงินโอน หรื อโดยการโอน
เงินผ่านระบบ BAHTNET ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.30 น. หรื อ
เวลาเปิ ดทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การ
รับจองซื ้อ ของวันที่ 28 และวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อต้ องโอนเงิ น
ค่าจองซื ้อเข้ าบัญชีตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
ชื่อบัญชี "บัญชีจองซือ้ หุ้นกู้ของ บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด ครัง้ ที่ 1/2561"

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้ หน้ าที่ 25

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้



บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อ เป็ นเช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค
(หรื อที่ เรี ยกว่า "เช็คธนาคาร") ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ในวันที่ 28 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 ตังแต่
้ เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อ
หน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึงเวลา 12.00
น. หรื อเวลาปิ ดรับเช็คเคลียร์ ริ่งของแต่ละสานักงาน หน่วยงานขาย หรื อสาขาดังกล่าว โดย
เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื ้อเท่านัน้ และ
ขีดคร่อมสัง่ จ่ายเข้ าบัญชีตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
ชื่อบัญชี "บัญชีจองซือ้ หุ้นกู้ของ บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด ครัง้ ที่ 1/2561"

กรณีจองซื ้อผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)


กรณีผ้ ูจองซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงิ นค่าจองซือ้ เป็ นเงินโอน หรื อโดยการโอนเงิ นผ่าน
ระบบ BAHTNET หรื อโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) ผู้จองซื ้อสามารถ
ชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่าย
หุ้นกู้หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึง
เวลา 15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อหน่ วยงานขายหรื อ
สาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ระหว่างวันที่ 28 และวันที่ 30
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อซึ่งเป็ นลูกค้ าของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่มธุรกิ จการเงิ นเกี ยรตินาคินภัทร ที่ประสงค์ จะจองซือ้ โดยจะชาระเงิ น
ค่าจองซื ้อเป็ นเงินโอน หรื อการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET สามารถโอนเงินค่าจองซื ้อเข้ า
บัญชีตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
(1)

ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้ าจองซือ้ หลักทรั พย์ "
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่ 089-1-12150-4 ซึ่งเปิ ดไว้ กับธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก-ห้ วยขวาง หรื อ

(2)

ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้ าจองซือ้ หลักทรั พย์ "
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่ 000 313 000 00063 ซึ่งเปิ ดไว้ กับธนาคารเกี ยรติ
นาคิน จากัด (มหาชน) สาขาอโศก

สาหรับผู้จองซื ้อผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) ที่ประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อโดย
หักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) ขอสงวน
สิทธิ์ในการรับชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) ได้ เฉพาะ
ลูกค้ าของบริ ษัทหลักทรั พย์ ภัทร จากัด (มหาชน) และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่มธุรกิ จการเงินเกียรติ
นาคินภัทร ที่มีบัญชี ซื อ้ ขายหลักทรั พย์ /สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าอยู่กับบริ ษัทหลักทรั พย์ ภัทร
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จากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยการชาระเงินวิธีดงั กล่าว รวมถึงวันและเวลาจองซื ้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 ในวันที่ 28 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดท าการของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้หรื อ
หน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ถึงเวลา 12.00 น.
หรื อเวลาปิ ดรับเช็คเคลียร์ ริ่งของสานักงานใหญ่ หรื อหน่วยงานขายดังกล่าวที่มีบริ การรับจอง
ซื ้อ ของวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยเช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวต้ อง
ลงวันที่ ไม่เกิ นวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และสามารถเรี ย กเก็ บเงิ น ได้ จากสานัก
หักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ และขีดคร่อมสัง่ จ่ายเข้ าบัญชีตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้ าจองซือ้ หลักทรัพย์ "

(จ)

การดาเนินการจองซื ้อจะต้ องปฏิบตั ิตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จดั เตรี ยม
ไว้ ในแต่ละสถานที่

(ฉ)

ผู้จองซื ้อที่แสดงความจานงในการจองซื ้อและได้ ทาการจองซื ้อหุ้นกู้ดงั กล่าวข้ างต้ นแล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื ้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้ น กรณีที่ระบุในข้ อ (ซ) ด้ านล่างนี ้) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้มี
สิทธิยกเลิกการจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนดังที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น

(ช)

ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นกู้ก่อนกาหนด หากมีผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้เข้ ามาครบ
ตามจานวนที่กาหนดแล้ ว

(ซ)

ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แจ้ งให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ทราบ (ภายในเวลาทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้)
ว่ามีเหตุที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ต้องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้
ผู้จองซื ้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื ้อภายในวันทาการถัดไปนับจากวันที่ผ้ ูออกหุ้นกู้แจ้ งระงับหรื อหยุดการ
เสนอขายหุ้นกู้ หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้ แ ก่ผ้ จู องซื ้อได้ ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ หากเหตุการณ์ดงั กล่าว
เกิดขึ ้นในวันจองซื ้อหุ้นกู้วนั สุดท้ าย ให้ ผ้ จู องซื ้อที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้ต้องดาเนินการภายในวันนัน้
("กาหนดเวลายกเลิกการจองซือ้ หุ้นกู้")

(ฌ)

การจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป (กรณีจองซื ้อผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เท่านัน)
้
ผู้ประสงค์จะจองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านเจ้ าหน้ าที่ผ้ แู นะนาการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของบริ ษัท
หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) โดยยืนยันการจองซื ้อผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทป ทังนี
้ ้ ผู้ประสงค์จะจองซื ้อจะต้ อง
เป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) และได้ ผ่าน
ขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer
Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ด าเนิ นการจัด ทาแบบประเมิน ความระดับความเสี่ยงในการลงทุน ที่

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้ หน้ าที่ 27

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

เหมาะสม (Suitability Test) กับบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) ก่อนการจองซื ้อแล้ ว โดยผู้ประสงค์จะ
จองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์ บันทึกเทปจะต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ ศึกษาข้ อมูลเกี่ ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ใ น
หนังสือชีช้ วน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้ วนดังกล่าว รวมถึงข้ อกาหนดต่าง ๆ ที่กาหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ ผู้ประสงค์จะจองซื ้อไม่ต้องกรอกข้ อมูลและลงนามในใบจองซื ้อ และไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการ
จองซื ้อ และบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) จะจัดให้ มีหนังสือชีช้ วนในเว็ บไซต์ (Website) ของบริ ษัท
หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) โดยจะต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
-

ผู้แนะนาการลงทุนของบริ ษัทหลัก ทรั พย์ ภัทร จากัด (มหาชน) จะแจ้ งจ านวนหุ้นกู้ที่รับจองซือ้ ให้
ผู้ประสงค์จะจองซื ้อทราบผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจานวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน
ที่ต้องชาระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้ งให้ ทราบว่าผู้ประสงค์ จะจองซือ้
สามารถศึก ษาข้ อ มูลเกี่ ย วกับ การเสนอขายในหนัง สื อ ชี ช้ วนผ่า นเว็ บ ไซต์ ( Website) ของบริ ษั ท
หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) หรื อผ่าน www.sec.or.th

-

ผู้แนะนาการลงทุนจะตรวจสอบตัวตนของผู้จองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป เช่น ชื่ อ ที่อยู่ เลข
ประจาตัวประชาชน หรื อเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร (ถ้ ามี) วันเดือนปี เกิ ด
ธนาคารที่ใช้ ชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) หรื อชื่อผู้แนะนา
การลงทุน เป็ นต้ น

-

ผู้แนะนาการลงทุนจะแจ้ งผู้จองซื ้อเรื่ องการยินยอมผูกพันตามข้ อกาหนดสิทธิทกุ ประการ หากผู้จองซื ้อ
ได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้

-

ผู้ประสงค์จะจองซื ้อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอม
ผูกพันตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขในหนังสือชี ช้ วนและข้ อมูลสาคัญของตราสาร (factsheet) ก่อนที่
ผู้ลงทุนนันจะท
้ าการจองซื ้อ

-

เมื่อได้ รับคายืนยันพร้ อมรายละเอียดการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผู้แนะนาการลงทุนจะ
บันทึกค าสั่งการจองซื อ้ ชื่ อผู้แนะน าการลงทุน และวันและเวลาบันทึก การจองซื อ้ ผ่านระบบที่ บริ ษั ท
หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) จัดเตรี ยมให้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป

-

ผู้จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้ องชาระค่าจองซื ้อโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ
(ATS) โดยจะต้ องช าระภายในเวลา 12.00 น. หรื อ ตามเวลาอื่ นใดที่ บริ ษัทหลักทรั พย์ ภัท ร จากัด
(มหาชน) กาหนด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารโดยอัต โนมัติ (ATS) ได้ ผู้จ องซื อ้ จะต้ อ งช าระเงิ น ค่ า จองซื อ้ ตามวิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) กาหนด

ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ตังแต่
้ เวลา 8.30 น. หรื อ เวลาเปิ ดทาการของสานักงานของ
บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ภัท ร จ ากัด (มหาชน) ถึ ง เวลา 17.00 น. หรื อ เวลาปิ ดท าการของสานัก งานของ บริ ษั ท
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หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) ในระหว่างวันที่ 28 และวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (ทังนี
้ ้วันและเวลาจอง
ซื ้อให้ เป็ นไปตามที่บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) กาหนด)
3.7

การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้
การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้ เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ดงั กล่าวทังจ
้ านวนให้ เฉพาะแก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน
และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านัน้ โดยในการจัดจาหน่ายหุ้นกู้รวมถึงการจัดสรรหุ้นกู้นนั ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่าย
หุ้นกู้จะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นว่าด้ วยมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจ โครงสร้ างการบริ ห ารงาน ระบบงาน และการให้ บริ ก ารของผู้ประกอบธุร กิจหลักทรัพ ย์
และผู้ประกอบธุรกิ จสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ รวมทังแนวทาง
้
(guideline) การปฏิบตั ิในรายละเอียดของ
ข้ อกาหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี ้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไม่ รับจองซือ้ หุ้นกู้จากผู้เยาว์
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะจาหน่ายหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ูลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยการแบ่ง
จานวนหุ้นกู้ทงหมดให้
ั้
กบั หน่วยงานขายของตนที่มีบริ การรับจองซื ้อ เพื่อรองรับการจองซื ้อของผู้ประสงค์จะจองซื ้อ
ทังนี
้ ้ ตามจานวนหุ้นกู้ที่เหมาะสมสาหรับแต่ละหน่วยงานขายและแต่ละสาขา โดยผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
มีสทิ ธิยกเว้ นการแบ่งจานวนหุ้นกู้ให้ แก่หน่วยงานหรื อสาขาบางแห่งได้ ตามที่เห็นสมควร ในการนี ้ หน่วยงานขาย
หรื อสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ดงั กล่าวจะจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ลู งทุนที่เป็ นลูกค้ าของตน
หรื อผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับตนก่อนผู้ลงทุนรายใหญ่รายอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของหน่วยงานขายหรื อสาขา
แต่ละแห่งของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ และหากมีห้ นุ กู้เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว หน่วยงานขายหรื อ
สาขาแต่ละแห่งจึงจะพิจารณาจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือให้ แก่ผ้ ูลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ รายอื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ ดลุ ยพินิจในการทาให้ การจองซื ้อหุ้นกู้ประสบ
ความสาเร็ จในการขายสูงสุด โดยในกรณีที่หน่วยงานขายใดหรื อสาขาใดมีแนวโน้ มที่จะมีผ้ จู องซื ้อเข้ ามาไม่ครบ
ตามจานวนที่รับมาจาหน่าย ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาหุ้นกู้ในส่วนของหน่วยงานขาย
หรื อสาขาดังกล่าวตามจานวนที่เหมาะสมกลับมายังสานักงานใหญ่ เพื่อจัดแบ่งให้ กบั หน่วยงานขายหรื อสาขาอื่น
เพื่อนาไปจาหน่ายให้ กบั ผู้ประสงค์จะจองซื ้อต่อไป
ในกรณี ข องบริ ษั ท หลัก ทรั พย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) หากสิน้ สุด ระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้ และปรากฏว่า มี
ผู้ประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้จองซื ้อหุ้นกู้ไม่ครบ บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นกู้
จานวนดังกล่าว ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ให้ แก่บริ ษัทใหญ่ของตนได้
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3.8

การจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีท่ ีมีผ้ ูจองซือ้ หุ้นกู้เกินกว่ าจานวนหุ้นกู้ท่ ีเสนอขาย การยกเลิกการจองซือ้ หุ้นกู้
และ การรับจองซือ้ หุ้นกู้เกินกว่ าจานวนหุ้นกู้ท่ เี สนอขาย

(ก)

วิธีการจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีที่มีผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้เกินกว่าจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
ในกรณีที่มีผ้ จู องซื ้อเกินกว่าจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขายให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตามที่
เห็นสมควร โดยผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้อาจทาการจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่บคุ คลใดจานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้
หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ ทังนี
้ ้ ตามแต่วิธีการที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร

(ข)

การยกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 3.6 และ/หรื อ
ในกรณีที่มิได้ รับการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ครบถ้ วนจากผู้จองซื ้อ ณ เวลาที่ทาการจองซื ้อหุ้นกู้ในกรณีชาระเงิน
โดยเงินสด (เฉพาะกรณีจองซื ้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)) หรื อเงินโอน หรื อโดยการโอนเงินผ่าน
ระบบ BAHTNET หรื อ โดยหัก บัญชี เ งิ น ฝากธนาคารโดยอัต โนมัติ (ATS) (เฉพาะกรณี จ องซื อ้ ผ่า นบริ ษั ท
หลักทรัพย์ภทั ร จากัด (มหาชน)) หรื อในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
แต่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื ้อนัน้ ๆ
(ในกรณีจองซื ้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)) หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีใน
กรุงเทพมหานคร (ในกรณีจองซื ้อผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน))
ในกรณี ที่ผ้ ูจ ัด การการจัด จาหน่า ยหุ้ น กู้ เ ห็น ว่า มีเ หตุที่ผ้ ู อ อกหุ้น กู้ ต้ อ งระงับ หรื อ หยุด การเสนอขายหุ้น กู้
หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ผู้จองซื ้อมีสทิ ธิที่จะยกเลิกการจองซื ้อได้ ภายในวันทาการ
ถัดไปนับจากวันที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้แจ้ งระงับ หรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้
ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื ้อดังกล่าว ทังนี
้ ้ หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้น ในวันจองซื ้อหุ้นกู้วนั สุดท้ าย ให้ ผ้ จู องซื ้อที่
ประสงค์จะยกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้ต้องดาเนินการยกเลิกการจองซื ้อภายในวันเดียวกันนัน้

(ค)

การรับจองซื ้อหุ้นกู้เกินกว่าจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ ในการรับจองซื ้อหุ้นกู้เกินกว่าจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อสารองไว้
สาหรับกรณีที่ไม่สามารถเรี ยกชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้จากผู้จองซื ้อในลาดับที่จะได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรื อใน
กรณีที่ผ้ จู องซื ้อที่อยู่ในลาดับที่จะได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามวิธีการจองซื ้อและการชาระเงินค่าจองซื ้อ
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.6 ซึ่งผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะตัดสิทธิในการได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื ้อ
รายนันๆ
้ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่ตดั ออกให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายถัดไปจนกว่าจะครบตามจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

3.9

วิธีคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้ในกรณีท่ ไี ม่ ได้ รับการจัดสรรหรือได้ รับการจัดสรรไม่ ครบเต็มตามจานวนที่จองซือ้
ในกรณี ที่ ผ้ ูจองซื อ้ ไม่ได้ รั บ การจัด สรรหรื อได้ รั บ การจัด สรรไม่ครบเต็ ม ตามจ านวนที่จ องซื อ้ ผู้อ อกหุ้น กู้จ ะ
ดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้สง่ คืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้ รับจัดสรรหรื อในส่วนที่ไม่ได้ รับ
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การจัดสรรเต็มตามจานวนที่จองซื ้อ โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ โดย
วิธีการดังต่อไปนี ้
(ก)

กรณีผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอยู่กบั ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
รายที่รับจองซื ้อหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้ ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ รายดังกล่าวคืนเงิ นค่าจองซื ้อหุ้นกู้โดยหัก
บัญชี เงิ นฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซือ้ โดยอัตโนมัติ (ATS) เข้ าบัญ ชี
เงินฝากธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้นกู้ หรื อโดยโอนเงินเข้ าบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชี ที่
ผู้จองซื ้อหุ้นกู้แจ้ งไว้ ภายใน 5 (ห้ า) วันทาการ นับตังแต่
้ วนั ปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้

(ข)

กรณีอื่นใดนอกจากข้ อ (ก)
ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื ้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้โดย
โอนเงิ นให้ ผ้ ูจองซือ้ หุ้นกู้ผ่านบัญชี เงิ นฝากธนาคารของผู้จองซือ้ หุ้นกู้ตามที่ผ้ ูจองซือ้ หุ้นกู้ระบุไว้ ใน
ใบจองซื ้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ หรื อจัดทาเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อหุ้นกู้ โดย
ส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซือ้ หุ้นกู้ที่ระบุไว้ ในใบจองซือ้ หุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ)
วันทาการ นับตังแต่
้ วนั ปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้

ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่ไม่สามารถคืนเงิ นค่าจองซื ้อหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้ างต้ น ผู้จองซือ้
ดังกล่าวจะมีสทิ ธิได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้
ที่ต้องคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้นนั ้ นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้ มีการชาระ
เงินคืน ทังนี
้ ้ ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ หากได้ มีการดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ตามวิธีการข้ างต้ นแล้ ว หรื อในกรณี
คืนเงินค่าจองซื ้อโดยการสัง่ จ่ายเช็ค หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่
ที่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยถู กต้ องแล้ ว และผู้จองซื ้อจะ
ไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ ทังสิ
้ ้น
3.10

วิธีคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้ในกรณีท่ ผี ้ อู อกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรื 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 าอยูก่ บั ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
รายที่รับจองซื ้อหุ้นกู้
ผู้อ อกหุ้น กู้จ ะด าเนิน การให้ ผ้ ูจัด การการจัด จ าหน่า ยหุ้น กู้ รายดัง กล่า วคืน เงิ นค่า จองซื อ้ หุ้น กู้โดย
หักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื ้อโดยอัตโนมัติ (ATS) เข้ าบัญชี
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เงินฝากธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้นกู้ หรื อโดยโอนเงินเข้ าบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชี ที่
ผู้จองซื ้อหุ้นกู้แจ้ งไว้ ภายใน 5 (ห้ า) วันทาการ นับตังแต่
้ วนั สิ ้นสุดกาหนดเวลายกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้
หรื อวันที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งที่เป็ นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี)
(ข)

กรณีอื่นใดนอกจากข้ อ (ก)
ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้รายทีร่ ับจองซื ้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้โดย
โอนเงิ นให้ ผ้ ูจองซือ้ หุ้นกู้ผ่านบัญชี เงิ นฝากธนาคารของผู้จองซือ้ หุ้นกู้ตามที่ผ้ ูจองซือ้ หุ้นกู้ระบุไว้ ใน
ใบจองซื ้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ หรื อจัดทาเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อหุ้นกู้ โดย
ส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซือ้ หุ้นกู้ที่ระบุไว้ ในใบจองซือ้ หุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ)
วันทาการ นับตังแต่
้ วนั สิ ้นสุดกาหนดเวลายกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้ หรื อวันที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งที่เป็ นเหตุ
แห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี)

ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ ไม่สามารถคืน เงิ นค่า จองซือ้ หุ้น กู้ให้ แก่ ผ้ ูจ องซื อ้ ได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้ า งต้ น นับแต่
วันสิ ้นสุดกาหนดเวลายกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้ดงั กล่าว ผู้จองซื ้อหุ้นกู้จะมีสิทธิได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5
(เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้ นกู้ที่ต้องคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้นนั ้ นับจากวันที่พ้น
กาหนดระยะเวลาดังกล่าวข้ างต้ น จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้ มีการชาระเงินคืน ทังนี
้ ้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้ มี
การดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ตามวิธีการข้ างต้ นแล้ ว หรื อในกรณีคืนเงินค่าจองซื ้อโดยการสัง่ จ่ายเช็ค หาก
ได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือ
ว่าผู้จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยถูกต้ องแล้ ว และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ
ค่าเสียหายใด ๆ ทังสิ
้ ้น
3.11

วิธีการส่ งมอบหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จัดทาใบหุ้นกู้และส่งมอบให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามจานวนที่ได้ รับการ
จัดสรรภายใน 15 (สิบห้ า) วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามชื่ อที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยู่ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ หรื อดาเนินการนาหุ้นกู้ที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับ "บริ ษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก" ภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการนับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้
สาหรับผู้จองซื ้อหุ้นกู้ที่ได้ แจ้ งความประสงค์ให้ ดาเนินการดังกล่าวไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้

3.12

ภาระภาษีของหุ้นกู้และผลตอบแทนอื่น
ข้ อมูลในส่วนนี ้เป็ นเพียงแนวทางเกี่ยวกับภาษี ตามกฎหมายไทยเท่านัน้ ไม่ใช่คาแนะนาเกี่ยวกับภาษี ดังนันผู
้ ้ ที่
ประสงค์จะลงทุนควรหารื อกับที่ปรึกษาของตนเกี่ยวกับภาระทางภาษี ที่อาจจะเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้เพื่อเสีย
ภาษี เงินได้ ของตน รวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) ผลทางกฎหมายในเรื่ องภาษี ท้องถิ่นหรื อภาษี ต่างประเทศใด ๆ
ข้ อมูลในส่วนนีท้ าขึน้ บนพืน้ ฐานกฎหมายภาษี ของประเทศไทยโดยทั่วไปที่ใช้ บังคับอยู่ ณ วันที่มีการจัดทา
เอกสารฉบับนี ้ ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ในภายหลัง
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ภาระภาษี ของผู้ที่ประสงค์จะลงทุนและอัตราภาษี ที่เกี่ยวข้ องขึ ้นอยู่กบั องค์ประกอบหลายประการ เช่น ผู้ลงทุน
เป็ นผู้กาลังดาเนินธุรกิจอยูใ่ นประเทศไทยหรื อไม่ ผู้ลงทุน เป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่อยู่ในประเทศที่ได้ ลงนามในอนุสญ
ั ญา
ว่าด้ วยภาษี ซ้อนกับประเทศไทยหรื อไม่
ข้ อมูลในส่วนนี ้มิได้ มีวตั ถุประสงค์ให้ มีรายละเอียดครอบคลุมถึงทุก ๆ ประเด็นในทางภาษี ที่อาจเกี่ยวข้ องกับการ
ลงทุนในหุ้นกู้แต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
(ก)

ภาษีเงินได้
(1)

กรณีทีผ่ ลู้ งทุนเป็ นผูม้ ี ถิ่นทีอ่ ยู่ในประเทศไทย
ก.

กรณีผ้ ลู งทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
(1)

ดอกเบี ้ย
ดอกเบี ้ยซึง่ ผู้ลงทุนได้ รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริ ษัทจะถูกหักภาษี ณ
ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

(2)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
ผลประโยชน์ที่ได้ จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็ นเงินได้ เกินกว่า
ที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

อย่างไรก็ตาม ผู้มีเงินได้ มีสทิ ธิที่จะเลือกเสียภาษี ในอัตราดังกล่าวที่ถกู หักภาษี ณ ที่
จ่ายไว้ ตาม (1) หรื อ (2) ข้ างต้ น โดยไม่ต้องนาดอกเบี ้ย หรื อ ผลประโยชน์ที่ได้ รับ
จากการโอนหุ้นกู้ ไปรวมกับเงินได้ อื่นเพื่อคานวณภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดา โดย
หากผู้มีเงินได้ เลือกที่จะนาดอกเบี ้ยหรื อผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ดงั กล่าว ไป
รวมกับเงิ นได้ อื่นเพื่อคานวณภาษี เงิ นได้ บุคคลธรรมดานัน้ ผู้มีเงินได้ สามารถนา
ภาษี หกั ณ ที่จ่ายข้ างต้ นมาเป็ นเครดิตในการคานวณภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาได้
ข.

กรณีผ้ ลู งทุนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
ในกรณี ที่ ผ้ ูลงทุนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิ ติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายไทยหรื อ เป็ นบริ ษั ท ห้ า งหุ้น ส่ว นนิ ติ บุค คลที่ จ ดทะเบี ย นจัด ตัง้ ขึ น้ ตาม
กฎหมายของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการหรื อถือว่าประกอบกิจการในประเทศ
ไทย หรื อมูลนิธิหรื อสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรื อ
สมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกาหนดให้ เป็ นองค์การ หรื อสถานสาธารณกุศล
ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษี ดงั ต่อไปนี ้
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ดอกเบี ้ย
ดอกเบี ้ยที่ผ้ ลู งทุนประเภทบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร
บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้ รับจะต้ องถูก
หักภาษี ณ ที่ จ่ายในอัตราร้ อยละ 1 ( หนึ่ง) และต้ องนาดอกเบีย้ ไปรวม
คานวณเป็ นรายได้ เพื่อเสียภาษี เงินได้ นิติบุคคล โดยสามารถนาภาษี หกั
ณ ที่จ่ายข้ างต้ นมาเป็ นเครดิตในการคานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ดอกเบี ้ยที่ผ้ ลู งทุนประเภทมูลนิธิหรื อสมาคมที่ไม่ใช่องค์ การหรื อสถาน
สาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ได้ รับจะต้ องถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 10 (สิบ)

(2)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ผ้ ลู งทุนได้ รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
แต่ผ้ ลู งทุนจะต้ องนาผลประโยชน์จากการโอนหุ้น กู้เฉพาะส่วนที่ตีราคา
เป็ นเงินได้ เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้ อื่นของผู้ลงทุน เพื่อคานวณ
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล

(2)

กรณีทีผ่ ลู้ งทุนเป็ นผูไ้ ม่มีถิ่นทีอ่ ยู่ในประเทศไทย
ก.

กรณีผ้ ลู งทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
ผู้ลงทุนจะถูกถือเป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยถ้ าผู้ลงทุนได้ อยู่ในประเทศไทยชั่ว
ระยะเวลาหนึง่ หรื อหลายระยะเวลา รวมทังหมดถึ
้
ง 180 (หนึ่งร้ อยแปดสิบ) วันในปี
ปฏิทินเดียวกัน ทังนี
้ ้ในการพิจารณาว่าบุคคลเป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรื อไม่
กฎหมายไทยไม่คานึงถึง สัญชาติของผู้ลงทุนแต่อย่างใด
(1)

ดอกเบี ้ย
เว้ น แต่ข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขในอนุสัญ ญาภาษี ซ้ อ นที่ ท าขึน้ ระหว่า ง
ประเทศไทยกับ ประเทศที่ผ้ ูลงทุน มีถิ่ น ที่ อ ยู่จ ะก าหนดไว้ เ ป็ นอย่า งอื่ น
ดอกเบี ้ยซึง่ ผู้ลงทุนได้ รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

(2)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
เว้ น แต่ข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขในอนุสัญ ญาภาษี ซ้ อ นที่ ท าขึน้ ระหว่า ง
ประเทศไทยกับ ประเทศที่ผ้ ูลงทุน มีถิ่ น ที่ อ ยู่จ ะก าหนดไว้ เ ป็ นอย่า งอื่ น
ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเงินได้ เกินกว่าที่ลงทุน
จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้ หน้ าที่ 34

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

ข.

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

กรณีผ้ ลู งทุนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
กรณี ที่ผ้ ูลงทุนเป็ นบริ ษัทหรื อ ห้ างหุ้น ส่วนนิ ติบุคคลซึ่งจดทะเบีย นจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายของต่างประเทศ และมิได้ ประกอบกิจการหรื อมิได้ ถือว่าประกอบกิจการใน
ประเทศไทย หรื อมิได้ มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้ รับดอกเบี ้ย
หรื อผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซงึ่ จ่ายจากหรื อในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระ
ภาษี อากรดังนี ้
(1)

ดอกเบี ้ย
เว้ นแต่ข้อ ก าหนด และเงื่ อนไขในอนุสัญญาภาษี ซ้ อ นที่ ทาขึน้ ระหว่า ง
ประเทศไทย กับ ประเทศที่ผ้ ูลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
ดอกเบี ้ย ที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจะต้ องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15
(สิบห้ า)

(2)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
เว้ น แต่ข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขในอนุสัญ ญาภาษี ซ้ อ นที่ ท าขึน้ ระหว่า ง
ประเทศไทยกับ ประเทศที่ผ้ ูลงทุน มีถิ่น ที่อยู่จ ะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่ น
ผลประโยชน์ จ ากการโอนหุ้น กู้ เฉพาะส่วนที่ ตี ราคาเป็ นเงิ นได้ เกิ นกว่า
ที่ลงทุนจะต้ องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

(ข)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ผู้ลงทุนอาจต้ องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ ("ภาษีธุรกิจเฉพาะ") ในอัตราร้ อยละ 0.01 (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง)
(บวกด้ วยภาษี บารุ งท้ องถิ่นในอัตราร้ อยละ 10 (สิบ) ของภาษี ธุรกิจเฉพาะดังกล่าว) จากยอดดอกเบี ้ย
รับจากหุ้นกู้และกาไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการโอนขายหุ้นกู้ หากดอกเบี ้ยหรื อกาไรดังกล่าวที่ได้ รับ
จากการซื ้อขายหุ้นกู้เป็ นรายรับจากการประกอบธุรกิจธนาคารตามกฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิชย์
หรื อกฎหมายเฉพาะ การประกอบกิ จ การธุรกิ จเงินทุน ธุรกิ จหลักทรั พย์ ธุรกิ จเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และการประกอบ
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุนในประเทศไทย

(ค)

อากรแสตมป์
การโอนใบหุ้นกู้ได้ รับยกเว้ นอากรแสตมป์

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้ หน้ าที่ 35

ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

ส่ วนที่ 5
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในร่างหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันของผู้ออกตราสารหนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็ จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญ
ผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว
ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายพีรเดช พัฒนจันทร์ และ นายนพเดช กรรณสูต เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ า
ด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายพีรเดช พัฒนจันทร์ หรื อ นายนพเดช กรรณสูต กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่
ข้ อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น

ชื่อ

ตาแหน่ ง

นางปรี ยนาถ สุนทรวาทะ

กรรมการ

นายสุรชัย สายบัว

กรรมการ

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนำจ
ชื่อ

ตาแหน่ ง

นายพีรเดช พัฒนจันทร์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สานักกฎหมาย

นายนพเดช กรรณสูต

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน

ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล หน้ าที่ 1

ลายมือชื่อ

บริ ษัท บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถอื หุ้นกู้
สาหรับ
"หุ้นกู้ชนิดทยอยชาระคืนเงินต้ นของบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด ครัง้ ที่ 1/2561
ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2576"
ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ฉบับนี ้ ("ข้ อกาหนดสิทธิ") กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ทั่วไปทัง้ หมดที่ ใช้ บังคับกับ "หุ้นกู้ชนิ ดทยอยชาระคื นเงิ นต้ น ของบริ ษัท บี .กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จ ากัด ครั ง้ ที่ 1/2561
ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576" ("หุ้ นกู้") ซึ่งออกโดยบริ ษัท บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด ("ผู้ออกหุ้ นกู้") ตามมติ ของ
ที่ประชุมคณะกรรมการของผู้ออกหุ้นกู้ ครัง้ ที่ 1/2561 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 และมีธนาคารกรุ งศรี 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
้ ใ ห้
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 อกาหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ ในวันและเวลาทาการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้
1.

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

ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
สาหรับหุ้นกู้ฉบับนี ้ (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

"งวดดอกเบีย้ "
(Interest Period)

หมายถึง

"นายทะเบียนหุ้นกู้"

(ก)

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

(ข)

สาหรั บ งวดดอกเบีย้ งวดถัดไป ระยะเวลาที่เ ริ่ มตัง้ แต่
(โดยรวมถึ ง ) วัน ก าหนดช าระดอกเบี ย้ หุ้น กู้ ของงวด
ดอกเบีย้ ก่อนหน้ านี ้ จนถึง (แต่ไม่นั บรวม) วันกาหนด
ช าระดอกเบี ย้ หุ้ นกู้ ของงวดดอกเบี ย้ งวดถั ด ไปหรื อ
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี)

หมายถึ ง ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จ ากัด (มหาชน) หรื อผู้ที่ ได้ รั บ

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 1

บริ ษัท บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
(Registrar)

แต่งตังโดยชอบให้
้
ทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน

"ใบหุ้นกู้"
(Debenture Certificate(s))

หมายถึ ง ใบหุ้น กู้ที่ 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 บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

"วันกาหนดชาระดอกเบีย้ หุ้นกู้"
(Interest Payment Date)

หมายถึง วันที่ 31 พฤษภาคม และวันที่ 30 พฤศจิกายน ของ
ทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ เว้ นแต่ในกรณี ที่มีการเลื่อนวันชาระ
ดอกเบี ้ยสาหรับงวดก่อนหน้ าเนื่องจากเป็ นการชาระดอกเบี ้ยใน
วันถึงกาหนดชาระคืนเงินต้ นซึ่งไม่ตรงกับวันทาการตามข้ อ 8.3
ให้ "วันกาหนดชาระดอกเบีย้ หุ้นกู้" หมายถึงวันที่ได้ มีการชาระ
เงินตามจริ งตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของข้ อ 8.3 ดังกล่าว

"วันครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้"
(Maturity Date)

หมายถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2576

"วันถึงกาหนดชาระคืนเงินต้ น"
(Redemption Date)

หมายถึง วันชาระคืนเงินต้ นที่ถึงกาหนดแต่ละครัง้ ของหุ้นกู้ตามที่
ระบุไว้ ในตารางชาระคืนเงินต้ นตามข้ อ 9.1

"วันทาการ"
(Business Day)

หมายถึ ง วั น ที่ ธ นาคารพาณิ ช ย์ เ ปิ ดท าการโดยทั่ ว ไปใน
กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งมิ ใช่วันเสาร์ ห รื อวัน อาทิต ย์
หรื อวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้ เป็ นวันหยุดทาการ
ของธนาคารพาณิชย์

"วันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้"
(Subscription Closing Date)

หมายถึง วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

"วันออกหุ้นกู้"
(Issue Date)

หมายถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

"ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ "
(TSD)

หมายถึง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด
หรื อบุคคลอื่นที่ดาเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 2

บริ ษัท บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
ได้ ตามกฎหมายซึง่ เข้ ารับทาหน้ าที่แทน
"สมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้นกู้"
(Register)

หมายถึง สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้ อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สาหรับหุ้นกู้แต่ละชุด เช่น
ชื่อและที่อยูข่ องผู้ถือหุ้นกู้ 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)

หมายถึ ง สัญ ญาแต่ ง ตัง้ นายทะเบี ย นหุ้ นกู้ ฉบั บ ลงวั น ที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (หรื อวันที่ใกล้ เคียงกับวันดังกล่าว) ซึ่งทา
ขึ ้นระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ หรื อสัญญาแต่งตัง้
นายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทาหน้ าที่แทนนายทะเบียนหุ้นกู้ราย
เดิม (ถ้ ามี)

"สัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้"
(Debentureholder Representative)

หมายถึง สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 (หรื อวันที่ ใกล้ เคี ยงกับวันดังกล่าว) ซึ่งท าขึน้ ระหว่าง
ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ หรื อสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
รายใหม่เพื่อทาหน้ าที่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม (ถ้ ามี)

"สัญญาให้ สินเชื่อ"
(Credit Facilities Agreement)

หมายถึ ง สัญญาให้ สินเชื่ อ (Credit Facilities Agreement)
ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ระหว่าง (1) ผู้ออกหุ้นกู้ ใน
ฐานะผู้ก้ ู (Borrower) (2) สถาบันการเงิ นที่มีรายชื่ อปรากฏใน
สัญญาดังกล่าวในฐานะผู้ให้ สนิ เชื่อ (Lenders) (3) ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) และธนาคารกรุ งเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะ
ผู้จดั การสินเชื่อ (Mandated Lead Arrangers) (4) ธนาคารกสิกรไทย
จ ากั ด (มหาชน) ในฐานะตั ว แทนสิ น เชื่ อ (Facility Agent)
(5) ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนหลักประกัน
(Security Agent) และ (6) ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ใน
ฐานะธนาคารเจ้ าของบัญชี (Account Bank) (รวมทังที
้ ่อาจมีการ
แก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้ า )ถ้ ามี()

"สานักงาน ก.ล.ต."

หมายถึ ง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรั พย์ และตลาด

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 3

บริ ษัท บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
(Office of the SEC)

หลักทรัพย์

"สิทธิในหุ้นกู้"
(Debenture Rights)

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

"หนีเ้ งิน"
(Financial Indebtedness)

หมายถึง หนี ้ใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็ นหนี ้ชัน้ ต้ นหรื อหนี ้อุปกรณ์ ที่เกิด
จากการเข้ าคา้ ประกัน) ซึ่งเป็ นหนี ้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิ น (ไม่ว่า
ที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั หรื ออนาคต ทังที
้ ่เป็ นหนี ้ที่เกิดขึ ้นจริ งแล้ วหรื อ
เป็ นหนี ้ที่ยงั ไม่แน่นอนซึง่ อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต (Contingent))
รวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะ หนีท้ ี่เกิ ดจากการออกตั๋ว เงิ น หุ้น กู้
พันธบัตร บัตรเงินฝาก หรื อหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ หนี ้ภายใต้
สัญญากู้ยืมเงิน หรื อสัญญาให้ สินเชื่อ หรื อภายใต้ ธุรกรรมอื่น ๆ
ที่มีผลในเชิ งพาณิ ชย์ เช่นเดียวกับการกู้ยืมเงิ น ยกเว้ นหนีข้ อง
ผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้ ห้ นุ กู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธินี ้

"หุ้นกู้"
(Debentures)

หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ทยอยชาระคืนเงินต้ น และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้
โดยใช้ ชื่อ หุ้นกู้ว่า "หุ้น กู้ชนิ ด ทยอยช าระคื นเงิ นต้ น ของบริ ษั ท
บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด ครัง้ ที่ 1/2561 ครบกาหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2576"

"เหตุผิดนัด"
(Event of Default)

หมายถึง กรณีใด ๆ ที่กาหนดไว้ ให้ เป็ นเหตุผิดนัดตามข้ อ 10.1

"อัตราดอกเบีย้ ผิดนัด"
(Default Interest Rate)

หมายถึง อัตราดอกเบี ้ยตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 2.1 บวกด้ วยร้ อยละ
2 (สอง) ต่อปี ทังนี
้ ้ หากดอกเบี ้ยผิดนัดดังกล่าวมีอตั ราสูงกว่า
อัตราดอกเบี ้ยสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ เรี ยกเก็บในขณะใด ๆ
ให้ อตั ราดอกเบีย้ ผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบีย้ สูงสุดที่กฎหมาย
อนุญาตให้ เรี ยกเก็บได้

2.

ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่ าที่ตราไว้ อัตราดอกเบีย้ และอายุของหุ้นกู้

2.1

หุ้นกู้เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ทยอยชาระคืนเงินต้ น และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ
15 (สิบห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.95 (สามจุดเก้ าห้ า) ต่อปี

2.2

ณ วันออกหุ้นกู้ มีห้ นุ กู้จานวน [●] ([●]) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็ นมูลค่า [●]
([●]) บาท

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 4

บริ ษัท บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
3.

ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

3.1

นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้ าที่ตามสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้ ที่จะต้ องออกและส่งมอบใบหุ้นกู้ตามแบบที่กาหนด
ไว้ ในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ ายข้ อกาหนดสิทธิ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้ทุกราย ภายใน 15 (สิบห้ า) วันทาการ นับจาก
วันออกหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ใน
ต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยูข่ องผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบจองซื ้อหุ้นกู้ หรื อดาเนินการนาหุ้นกู้ที่ได้ รับการจัดสรรฝากไว้
กับ "บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก" ภายใน 7 (เจ็ ด) วันทาการ นับแต่วนั ปิ ดการ
เสนอขายหุ้นกู้ สาหรับผู้ถือหุ้นกู้ที่แจ้ งความประสงค์ให้ ดาเนินการดังกล่าวไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ในส่วนของหุ้นกู้ที่
ฝากไว้ กับศูนย์ รั บฝากหลักทรั พย์ นายทะเบี ยนหุ้นกู้จะต้ องลงชื่ อศูนย์ รั บฝากหลักทรั พย์ เป็ นผู้ถื อหุ้นกู้ แทนใน
สมุดทะเบี ยนผู้ถื อหุ้นกู้ นัน้ โดยนายทะเบี ยนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้ หรื อออกใบรั บเพื่ อใช้ แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่
นายทะเบียนหุ้นกู้กาหนดให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์

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
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ตามข้ อ 4.1(ก) เกิ ดขึน้ แล้ วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ อ งข้ างต้ น ซึ่งสิทธิ ในหุ้น 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 นแต่ จะมีการคัดค้ 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

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 5
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ที่ได้ แยกไปลงทะเบียนไว้ ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วนจานวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรื อใบรับ
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 านหลังของใบหุ้นกู้ต่อเนื่ องครบถ้ วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว
(แล้ วแต่กรณี) ได้ สง่ มอบใบหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ รู ับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนในด้ านหลังของ
ใบหุ้นกู้ให้ ไว้ ด้วย
ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะใช้ ยนั กับผู้ออกหุ้นกู้ได้ ก็ต่อเมื่อผู้รั บ
โอนหุ้นกู้อยูร่ ะหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับคาขอ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้ อมทังใบหุ
้ ้ นกู้ที่ผ้ ูรับโอนหุ้นกู้ได้ ลงลายมือชื่ อเป็ นผู้รับโอนในด้ านหลังของ
ใบหุ้นกู้นนครบถ้
ั้
วนแล้ ว
ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้ ยนั กับบุคคลภายนอกได้ ก็
ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรี ยบร้ อยแล้ ว

(ข)

4.2

การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้ องกระทา ณ สานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลา
ทาการของนายทะเบีย นหุ้น กู้ และจะต้ อ งทาตามแบบและวิธี ก ารที่น ายทะเบีย นหุ้น กู้กาหนด โดย
ผู้ขอลงทะเบียนจะต้ องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 4.1(ก) พร้ อมทั ้ง
หลัก ฐานอื่น ๆ ที่ยืน ยัน ถึง ความถูก ต้ อ งและความสมบูร ณ์ ข องการโอนและการรับ โอนหุ้น กู้ ใ ห้ แ ก่
นายทะเบียนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กาหนด ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับคาขอ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้ อมทัง้ ใบหุ้นกู้แ ละหลักฐานอื่น ๆ ที่ จะต้ อ งส่งมอบครบถ้ ว นเรี ยบร้ อยแล้ ว
อย่างไรก็ตาม หากการโอนหุ้นกู้รายใดขัดต่อบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย หรื อคาสัง่ ศาล หรื อข้ อกาหนดสิทธิ
นายทะเบียนหุ้นกู้มีสทิ ธิปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ดงั กล่าวได้

สาหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นนให้
ั ้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทังศู
้ นย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
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4.3

ข้ อจากัดในการโอนหุ้นกู้
เนื่องจากหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ เป็ นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่
และผู้ออกหุ้นกู้ได้ จดข้ อจากัดการโอนไว้ กบั สานักงาน ก.ล.ต. ให้ จากัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุม่ ผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านัน้ ดังนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้
ไม่วา่ ในทอดใด ๆ ให้ แก่บคุ คลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ลู งทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ ดงั กล่าว เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก

4.4

นายทะเบียนหุ้นกู้จะปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้ เป็ นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้ าก่อน
วันชาระดอกเบี ้ยแต่ละงวด วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันถึงกาหนดชาระคืนเงินต้ น วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรื อวันอื่นใด
เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ เพื่อกาหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้ รับหรื อใช้ สทิ ธิประโยชน์
ต่าง ๆ ข้ างต้ นในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
้ ้ การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่ มตังแต่
้ วนั ปิ ดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นกู้วนั แรก ถ้ าวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วนั แรกไม่ตรงกับวันทาการ ให้ เลื่อนไปเป็ นวันทาการถัดไป ซึ่งใน
กรณี ดังกล่าว ช่ว งระยะเวลาปิ ดสมุดทะเบี ยนผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้ น จะมี ระยะเวลาน้ อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน โดย
นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ในช่วงระยะเวลาปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าว
นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงระยะเวลาการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่ต้องได้ รับ
ความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด และเป็ นไปตามวิธีการตามที่ทางสมาคมตลาด
ตราสารหนี ้ไทย หรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้ องไม่ทา
ให้ สทิ ธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง

5.

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

6.

หน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้
ตลอดระยะเวลาที่ยงั คงมีหนี ้คงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะดาเนินการดังต่อไปนี ้

6.1

ผู้ออกหุ้นกู้จะ (ก) ใช้ ความพยายามอย่างดี ในการประกอบธุรกิจให้ เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ ซึ่งรวมถึง (แต่
ไม่จากัดเฉพาะ) การดารงรักษาไว้ ซึ่งใบอนุญาตใด ๆ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับจากหน่วยงานกากับดูแลของผู้ออกหุ้นกู้
หรื อใช้ ในการประกอบธุรกิจหลักของผู้ออกหุ้นกู้ (ข) บริ หารและบารุ งรักษาโรงไฟฟ้ าของผู้ออกหุ้นกู้ให้ เป็ นไปตาม
นโยบายและวิธีการปฏิบัติในการบารุ งรักษาโรงไฟฟ้ าที่ดีและเป็ นที่ยอมรั บกันโดยทัว่ ไปของการประกอบธุรกิ จ
โรงไฟฟ้ า และเป็ นไปตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับและเกี่ยวข้ องโดยตรงกับธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ เว้ นแต่การบริ หารและ
บารุ งรั กษาโรงไฟฟ้ าของผู้ออกหุ้นกู้ที่ไ ม่เป็ นไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติหรื อกฎหมายใด ๆ ดังกล่าวจะ
ไม่ก่อให้ เกิ ดผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสาคัญ ต่อความสามารถในการชาระหนี ้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ และ

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 7
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(ค) จัดให้ มีและดารงรักษาไว้ ซึ่งการประกันภัยโรงไฟฟ้ าตามวงเงินประกันภัยและต่อความเสี่ยงภัยทังหลายซึ
้
่ง
ผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันจะเอาประกันภัยไว้ ตามปกติ
6.2

หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ หรื อเหตุการณ์ที่อาจเป็ นเหตุผิดนัด (หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็ นเหตุผิดนัด หากผู้ออก
หุ้นกู้ไม่สามารถแก้ ไขเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ) หรื อผู้ออกหุ้นกู้ถกู ฟ้ องเป็ นจาเลยในศาล
หรื อถูกกล่าวหาว่าจะต้ องเป็ นฝ่ ายรับผิดตามสัญญาใด ๆ ในกรณีพิพาททีอ่ นุญาโตตุลาการจะต้ องวินิจฉัยเป็ นจานวน
เงินมากกว่า 250,000,000 (สองร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท (หรื อเงินสกุลอื่นที่มีจานวนเทียบเท่า) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทราบภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว รวมทังแจ้
้ งถึงการกระทา
ใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ดาเนินการหรื อเสนอที่จะดาเนินการเพื่อแก้ ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวด้ วย

6.3

เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอไม่ว่าเมื่ อใด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องส่งมอบเอกสารซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอานาจของ
ผู้ออกหุ้นกู้ (หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบอานาจจากกรรมการผู้มีอานาจ) ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า จากข้ อมูลที่ผ้ อู อกหุ้นกู้
ได้ รับทราบในขณะนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด หรื อเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัดเกิดขึน้ และไม่
มีคดีความหรื อการอนุญาโตตุลาการที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เป็ นจาเลยหรื อผู้ถกู กล่าวหา เว้ นแต่คดีความใด ๆ ที่เกิดขึ ้นก่อน
วันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ออกหนังสือหรื อเอกสารดังกล่าว

6.4

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

ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ ในการประกอบธุรกิจให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและจะปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องรวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
และคาสัง่ ต่าง ๆ ที่อ อกตามกฎหมาย และจะปฏิ บัติตามข้ อผูกพันและเงื่ อนไขต่าง ๆ ของข้ อ กาหนดสิทธิ โดย
เคร่งครัดตลอดอายุห้ นุ กู้หรื อจนกว่าหุ้นกู้ทงหมดจะได้
ั้
รับการไถ่ถอน

6.6

ผู้ออกหุ้นกู้จะดารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของแต่ละ
ปี ในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 3:1 (สามต่อหนึง่ เท่า)
เพื่อประโยชน์ในการคานวณอัตราส่วนดังกล่าวข้ างต้ น
"หนีส้ นิ "

หมายถึง หนี ้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี ้ย (Interest Bearing Debt) ตามตัวเลขที่

(Debt)

ปรากฏในงบการเงิน

"ส่ วนของผู้ถอื หุ้น"

หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงิน

(Equity)
"งบการเงิน"

หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงิน เฉพาะของผู้ออกหุ้นกู้ โดยเป็ นงบการเงิน

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 8

บริ ษัท บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
(Financial Statement)

ประจางวดปี บัญชีที่มีผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบแล้ ว

6.7

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องจัดเตรี ยมและจัดส่งสาเนางบการเงินประจางวดการบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ วให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะส่งให้ โดยเร็ วที่สดุ เมื่องบการเงินดังกล่าวจัดทาเสร็ จ
เรี ยบร้ อย แต่ทงนี
ั ้ ไ้ ม่เกิ น 120 (หนึ่งร้ อยยี่สิบ) วัน นับจากสิ ้นสุดรอบปี บัญชี ของผู้ออกหุ้นกู้ ในแต่ละปี ทัง้ นีเ้ พื่อให้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เก็บรักษาไว้ สาหรับให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบดูได้ ในวันและเวลาทาการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

6.8

ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปั นผลในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ชาระเงินต้ น และ/หรื อ ดอกเบี ้ยหุ้นกู้ หรื อผิดนัดชาระหนี ้
ใด ๆ ภายใต้ ห้ นุ กู้นี ้ และการผิดนัดหรื อผิดเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้ รับการแก้ ไข เว้ นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จะมีมติ
อนุมตั ิการดาเนินการดังกล่าวแล้ ว

6.9

(ก)

ผู้ออกหุ้นกู้จะนาเงินที่ตนได้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ เพื่อการดาเนินธุรกิจปกติของผู้ออกหุ้นกู้
และช าระคื น หนี เ้ งิ น กู้ เดิ ม ของผู้ ออกหุ้ นกู้ (Refinance) ภายใต้ สัญ ญาให้ สิ น เชื่ อ ตลอดจนช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายใด ๆ ก็ตาม ที่จาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้ างต้ นเท่านัน้

(ข)

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ นาเงินกู้ไปชาระคืนหนี ้เงินกู้ เดิมของผู้ออกหุ้นกู้ (Refinance) ภายใต้ สญ
ั ญาให้ สินเชื่อ
แล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการปลดหลักประกันทังหมดที
้
่ได้ ให้ ไว้ แก่เจ้ าหนี ้ภายใต้ สญ
ั ญาให้ สินเชื่อภายใน
180 (หนึง่ ร้ อยแปดสิบ) วัน นับจากวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ชาระคืนหนี ้เงินกู้เดิมดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้
ไม่สามารถดาเนินการปลดหลักประกันดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ ข้างต้ นได้ ด้วยเหตุใด
ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมหรื อความรั บผิดชอบของผู้ออกหุ้นกู้ โดยในกรณี ดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ดาเนินการปลดหลักประกันให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยโดยเร็ วที่สดุ เท่าที่จะสามารถทาได้

6.10

นอกเหนือจากหลักประกันหรื อภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ให้ ไว้ หรื อทาขึ ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ไม่จานอง จานา ก่อหลักประกัน โอนสิทธิเรี ยกร้ อง หรื อภาระผูกพันใด ๆ บนทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ เว้ นแต่การ
จานอง จานา ก่อหลักประกัน โอนสิทธิเรี ยกร้ อง หรื อภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่าง
หนึง่ ดังต่อไปนี ้

(ก)

เป็ นการดาเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อ

(ข)

เป็ นการดาเนินการโดยผลของกฎหมาย หรื อ

(ค)

ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถในการชาระหนี ้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้
หรื อ

(ง)

เป็ นการดาเนินการด้ วยความยินยอมล่วงหน้ าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรื อเป็ นการก่อหลักประกัน หรื อ
ภาระผูกพันให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 9
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6.11

ผู้อ อกหุ้ นกู้ จะไม่ ก่ อ หนี เ้ งิ น (Financial Indebtedness) ประเภทมี ด อกเบี ย้ เป็ นจ านวนรวมกั น เกิ น กว่ า
350,000,000 (สามร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท (หรื อเงินสกุลอื่นที่มี จานวนเทียบเท่า) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทังนี
้ ้ ให้ นา
เฉพาะส่ว นที่เ ป็ นเงิ น ต้ นมารวมเพื่ อค านวณจ านวนหนี เ้ งิ น ดังกล่า วข้ า งต้ น และมิ ใ ห้ นับ รวมถึ ง หนี เ้ งิ นต่า ง ๆ
ดังต่อไปนี ้

(ก)

หนี ้และภาระผูกพันใด ๆ ตามสัญญาป้องกันความเสีย่ งด้ านการเงินหรื ออัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Hedging
Agreements) ทีผ่ ้ อู อกหุ้นกู้เข้ าทากับสถาบันการเงิน

(ข)

หนี ้และภาระผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกหนังสือสัญญาค ้าประกันโดยสถาบันการเงิน ซึ่งเป็ นการ
ดาเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติของผู้ออกหุ้นกู้ และ

(ค)

หนี ้และภาระผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ การกู้ยืมระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และบริ ษัทในเครื อของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อ
สภาพคล่องของผู้ออกหุ้นกู้ และการที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เข้ าค ้าประกันบริ ษัทในเครื อของผู้ออกหุ้นกู้

6.12

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

6.13

ผู้ออกหุ้นกู้จะนาหุ้นกู้ไปขอขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทยและจะคงให้ ห้ ุนกู้เป็ นตราสารหนี ้ที่ขึน้
ทะเบียนตลอดอายุห้ นุ กู้

7.

ดอกเบีย้

7.1

ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี ้ยสาหรับหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี ้ยที่กาหนดไว้ ในข้ อ 2 โดยจะชาระดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ทกุ ๆ
6 (หก) เดือน ในวันกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการเลื่อนวันชาระดอกเบี ้ยสาหรับงวดก่อนหน้ า
เนื่องจากเป็ นการชาระดอกเบี ้ยในวันถึงกาหนดชาระคืนเงินต้ นซึ่งไม่ตรงกับวันทาการตามข้ อ 8.3 ระยะเวลาของ
งวดดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ องอาจจะยาวหรื อสันกว่
้ า 6 (หก) เดือน

7.2

7.3

ในการคานวณดอกเบี ้ยหุ้นกู้ จะคานวณจากเงินต้ นคงค้ างในหุ้นกู้ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สาม
ร้ อยหกสิบห้ า ) วัน และโดยการนับจานวนวันที่ ผ่านไปจริ งในแต่ละงวดดอกเบี ย้ ที่เกี่ ย วข้ อง ทัง้ นี ้ การคานวณ
ดอกเบี ้ยในแต่ละงวดจะเริ่ มคานวณตังแต่
้ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรื อวันกาหนดชาระดอกเบี ้ยของงวดดอกเบี ้ยก่อน
หน้ านี ้ (แล้ วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันกาหนดชาระดอกเบี ้ยในงวดดอกเบี ้ยนัน้ หรื อวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
(แล้ วแต่กรณี)
ในกรณีที่ผลการคานวณดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตอ่ หน่วยที่ได้ มีจานวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตาแหน่ง ก็ให้ ปัดเศษทศนิยม
ให้ เหลือเพียง 6 (หก) ตาแหน่ง โดยให้ ปัดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 6 (หก) ขึ ้น ถ้ าทศนิยมตาแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่า
มากกว่าหรื อเท่ากับ 5 (ห้ า) นอกนันให้
้ ปัดลง ส่วนในกรณีที่ดอกเบี ้ยที่คานวณได้ มีทศนิยมไม่ร้ ูจบให้ กาหนดทศนิยม
เพียง 6 (หก) ตาแหน่ง และทาการปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 6 (หก) ตามหลักการข้ างต้ น

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 10

บริ ษัท บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
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

7.5

ผู้ออกหุ้นกู้จะหยุดชาระดอกเบี ้ยสาหรับหุ้นกู้ เริ่ มตังแต่
้ (โดยรวมถึง) วันครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ เว้ นแต่ผ้ อู อกหุ้นกู้
ผิดนัดไม่ชาระเงิ นต้ นที่ถึงกาหนดชาระสาหรับหุ้นกู้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในกรณีนี ้ ผู้ออกหุ้นกู้ยงั คงมี
หน้ าที่ชาระดอกเบี ้ยต่อไป โดยดอกเบี ้ยสาหรับจานวนเงินที่ค้างชาระนับจากวันถึงกาหนดจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่
ผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับชาระโดยตนเองหรื อในนามของตนเองซึ่งจานวนเงินทังหมดครบถ้
้
วน 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
ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงิ นต้ นตามหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (ก) การออกเช็ ค
ขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงินตามข้ อกาหนดสิทธิ
โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail)
(ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ ตามที่อยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อ (ข) การโอน
เงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้หรื อ
ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการ
ก่อนวันถึงกาหนดชาระเงินนัน้ ๆ หรื อ (3) วิธีการอื่นตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ ตกลงกัน ทังนี
้ ้
ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนาใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรื อส่งมอบใบหุ้นกู้ให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้ นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย
ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนสามารถใช้ 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 (ก) การออกเช็คขีดคร่ อม
เฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงิน ตามข้ อกาหนดสิทธิ โดย
นายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail)
(ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้ รับ
แจ้ งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อ (ข) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตาม
รายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้หรื อที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ น

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 11
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ลายลักษณ์ อักษรล่วงหน้ า ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการ ก่อนวันถึงกาหนดชาระเงิ นนัน้ ๆ หรื อ
(3) วิธีการอื่นตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ ตกลงกัน
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
ไปรษณี ย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณี ที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ตามที่อยู่ใน
สมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น กู้ หรื อ (2) การโอนเงิ น เข้ า บัญ ชี ธ นาคารของผู้ถื อ หุ้น กู้ ในประเทศไทย ตาม
รายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้หรื อที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ น
ลายลักษณ์ อักษรล่วงหน้ า ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการ ก่อนวันถึงกาหนดชาระเงิ นนัน้ ๆ หรื อ
(3) วิธีการอื่นตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ ตกลงกัน ทังนี
้ ้ สาหรับการรับชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้
งวดสุดท้ าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนาใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรื อส่งมอบใบหุ้นกู้ให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้ นแต่ใน
กรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนสามารถใช้ ดลุ ยพินิจเรี ยกให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้รายใด ๆ นาใบหุ้นกู้
มาเวนคืนได้

(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
ไปรษณี ย์อ ากาศ (Air Mail) (ในกรณี ที่ส่งถึงผู้ถื อหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นกู้ต ามที่อยู่ใ น
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้ รับแจ้ งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร
ของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้หรื อที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ ง
ให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่ว งหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการก่อนวัน ถึง
กาหนดชาระเงินนัน้ ๆ หรื อ (3) วิธีการอื่นตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ ตกลงกัน

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 นแต่เป็ นกรณีการชาระดอกเบี ้ยในวันถึงกาหนด
ชาระคืนเงินต้ นซึ่งไม่ตรงกับวันทาการ (ซึ่งรวมถึงการชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย) ให้ นาจานวนวันทังหมดที
้
่เลื่อน
ออกไป จนถึง (แต่ไม่รวม) วันกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ที่เลือ่ นออกไปมารวมคานวณดอกเบี ้ยด้ วย

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 12
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8.4

เงินต้ น ดอกเบี ้ย และเงินจานวนอื่นใดทังหมดที
้
่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับจากผู้ออกหุ้นกู้ในกรณีมีการบังคับชาระหนี ้หุ้นกู้
จะได้ รับการจัดสรรตามลาดับดังต่อไปนี ้
(ก)

ลาดับแรก เพื่อชาระค่าใช้ จ่ายและภาระหนี ้ใด ๆ ทังหมดที
้
่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้ ทดรองจ่ายไปจริ ง ในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบของตน

(ข)

ลาดับที่สอง เพื่อชาระค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

(ค)

ลาดับที่สามเพื่อชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ที่คงค้ างและยังมิได้ ชาระภายใต้ ห้ นุ กู้ คานวณจนถึงวันที่มีการชาระ

(ง)

ลาดับที่สเี่ พื่อชาระเงินต้ นคงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้ และ

(จ)

ลาดับสุดท้ ายจานวนเงินคงเหลือ (ถ้ ามี) ให้ ชาระคืนให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้โดยไม่ชกั ช้ า

9.

การไถ่ ถอนหุ้นกู้และการซือ้ คืนหุ้นกู้

9.1

เว้ นแต่จะได้ มีการไถ่ถอน ซื ้อคืน หรื อยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนแล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนในวัน ถึงกาหนด
ชาระคืนเงินต้ น โดยการทยอยชาระคืนเงินต้ นในวัน ถึงกาหนดชาระคืนเงินต้ น ทังนี
้ ้ ตามจานวนเงินต้ นที่ระบุให้
ชาระคืนในวันถึงกาหนดชาระคืนเงินต้ นนัน้ ๆ ดังปรากฏในตารางชาระคืนเงินต้ นดังต่อไปนี ้

งวดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

วันถึงกาหนดชาระคืนเงินต้ น
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2570
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2572
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2573
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2574
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2575
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2576

เงินต้ นคงค้ าง เงินต้ นที่ชาระคืน
1000.00
44.76
955.24
59.70
895.54
59.70
835.84
59.70
776.14
74.63
701.51
74.63
626.88
59.70
567.18
74.63
492.55
59.70
432.85
74.63
358.22
74.63
283.59
74.63
208.96
74.63
134.33
59.70
74.63
74.63

หน่วย: บาทต่อหน่วยหุ้นกู้
จานวนเงินต้ นที่ชาระคืนแล้ วรวม
44.76
104.46
164.16
223.86
298.49
373.12
432.82
507.45
567.15
641.78
716.41
791.04
865.67
925.37
1000.00

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 13
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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
(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
้ งคงมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้
มีการส่งหนัง สือ แจ้ งให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้แ ก้ ไขการไม่ปฏิ บัติ ตามเงื่ อ นไขดัง กล่าวไปยัง สานัก งานใหญ่ ของ
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 250,000,000 (สองร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท หรื อเงินสกุลอื่นที่มีจานวนเทียบเท่า
จากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชาระหนี ้เงินของตนดังกล่าวข้ างต้ นภายในกาหนดชาระหนี ้เดิมหรื อภายใน
ระยะเวลาที่เจ้ าหนี ้ขยายให้ หรื อ (2) หนี ้เงินของตนดังกล่าวถูกเจ้ าหนี ้เรี ยกให้ ชาระคืนก่อนกาหนดตาม
สิทธิของเจ้ าหนี ้ภายใต้ สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง

(ง)

หากผู้ออกหุ้นกู้ต้องคาพิพากษาอันถึงที่สดุ หรื อคาชี ้ขาดของอนุญาโตตุลาการอันถึงที่สดุ ให้ ชาระเงินครัง้
เดียวหรื อหลายครัง้ รวมกันเกินกว่า 250,000,000 (สองร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท หรื อเงินสกุลอื่นที่มีจานวน
เทียบเท่า เว้ นแต่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีความสามารถชาระหนี ้ดังกล่าวได้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ใน

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 14
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คาพิพากษาอันถึงที่สดุ หรื อคาชี ้ขาดอันถึงที่สดุ ของอนุญาโตตุลาการนัน้ และการชาระหนี ้นันไม่
้ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถในการชาระหนี ้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้
(จ)

10.2

มี ก ารเริ่ ม ด าเนิ น การเพื่ อ ขอฟื ้น ฟูกิ จ การของผู้อ อกหุ้น กู้ห รื อ เพื่ อ ขอให้ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ ล้ ม ละลายภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หรื อได้ มีคาสัง่ หรื อมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้ เลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อ
ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัวตามที่กฎหมายกาหนดหรื อมีการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้
ตามคาพิพากษาหรื อคาสัง่ โดยชอบด้ วยกฎหมาย และการเริ่ มกระบวนการหรื อขันตอนตามกฎหมายดั
้
งกล่าว
มิได้ ถกู ยกเลิกหรื อเพิกถอนภายใน 90 (เก้ าสิบ) วัน

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(จ)

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 งโดยชัด
แจ้ งหรื อมีการพิสจู น์ให้ เห็นชัดแจ้ งเป็ นประการอื่น ให้ ถือไว้ ก่อนว่าได้ มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนันเกิ
้ ดขึ ้นกับหุ้นกู้
ทังหมด
้
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

(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 ู ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนนั ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยงั
มิได้ ดาเนินการฟ้ องร้ องผู้ออกหุ้นกู้ให้ ชาระหนี ้ที่ค้างชาระ

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 15
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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) ซึง่ ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สบิ ห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมด
้
มีคาขอเป็ นหนังสือให้ ผู้แทน|
ผู้ถือหุ้นกู้เรี 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
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

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 16
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11.4

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

12.

อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

12.1

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน เว้ นแต่
บรรดาความเสียหายซึง่ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้จากการที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ ด้ วย
ความจงใจหรื อโดยมิได้ ใช้ ความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้ จากบุคคลที่ประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

12.2

นอกเหนือจากบรรดาอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ 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 อกาหนดสิทธิ และ/หรื อ สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นกู้ หรื อไม่ทาให้ สทิ ธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง หรื อ

(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

(3)

ผ่อนผันหรื อยกเว้ นไม่ถือว่ากรณีที่เกิ ดขึ ้นตามข้ 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)
(ค)

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

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 17
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(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 ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดาเนินการแก้ ไขคุณสมบัติของตนให้ ถูกต้ อง
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินนั ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบ
เป็ นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้เสนอตัว บุคคลที่จะเข้ ารับทาหน้ าที่เป็ นผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องดาเนินการตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 11.1(ค) โดยไม่ชกั ช้ า

12.3

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

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 ถือว่าผู้
ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้แต่งตัง้ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตาม
เงื่อนไขในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้ อกาหนดสิทธิ

13.2

กรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้เป็ นกรณีที่จะต้ องทาการเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
(ก)

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

(ข)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้ เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้ นกู้ปฏิบัติหน้ าที่ไม่
เหมาะสมหรื อบกพร่องต่อหน้ าที่ หรื อ

(ค)

เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ฝ่าฝื นข้ อกาหนดของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อข้ อกาหนดสิทธิ
และการฝ่ าฝื นนันยั
้ งคงไม่ได้ รับการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผ้ ูออก
หุ้นกู้ได้ มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทาการแก้ ไข หรื อ

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 18
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13.3

(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
้ คคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้ เข้ าทาหน้ าที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ราย ซึ่งหากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะรายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน)
ที่ถือหุ้นกู้รวมกันเกิ นกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ ไถ่ถอนทัง้ หมดยื่นหนังสือคัดค้ านภายใน
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ ผ้ อู อกหุ้นกู้หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ ถือว่า
ผู้ถือหุ้นกู้ทงหมดอนุ
ั้
มตั ิการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เสนอไว้ ในหนังสือ
แจ้ งนันแล้
้ ว

ทังนี
้ ้ในระหว่างที่ยงั ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อกาหนดสิทธิไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
รายเดิมจะต้ องรับปฏิบตั ิหน้ าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อกาหนดสิทธิ
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) วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เดิมจะต้ องทาการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทังหมดให้
้
แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ รับแต่งตัง้
ใหม่โดยเร็ ว และจะต้ องให้ ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้ อย่างเต็มที่ เพื่อให้ การดาเนินการตาม
หน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย

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 แต่ทงนี
ั ้ ้ การแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ ง
กับกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎเกณฑ์หรื อประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

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 ือหุ้นกู้เมื่ อ
ได้ รับการร้ องขอ

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 19
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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.

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 อกาหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขดั หรื อแย้ งกันนัน้
ผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

ลงชื่อ

ลงชื่อ
([●])
[กรรมการผู้มีอานาจลงนาม]

([●])
[กรรมการผู้มีอานาจลงนาม]
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เอกสารหมายเลข 1
แบบของใบหุ้นกู้
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(แบบของใบหุ้นกู้)
(FORM OF DEBENTURE CERTIFICATE )
ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ทยอยชาระคืนเงินต้ น และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ /
Unsubordinated, Unsecured and Amortized Debentures with a Debentureholders' Representative
in the Name-Registered Certificate

เลขทะเบียนบริ ษัท 0105551015385
Company Registration No. 0105551015385
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
Registered on 2 February 2008

บริษัท บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
B.GRIMM BIP POWER 1 LIMITED
หุ้นกู้ชนิดทยอยชาระคืนเงินต้ นของบริ ษัท บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด ครัง้ ที่ 1/2561 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2576
AMORTIZED DEBENTURES OF B.GRIMM BIP POWER 1 LIMITED NO. 1/2561 DUE B.E. 2576
วันออกหุ้นกู้ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2576
Issue Date 31 May 2018
Maturity Date
31 May 2033
อัตราดอกเบี ้ย เท่ากับ ร้ อยละ 3.95 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ชาระปี ละ 2 ครัง้ /
Interest Rate is 3.95 percent per annum
Payable semi-annually
throughout the term of the Debentures

อายุ 15 ปี
มูลค่าที่ตราไว้
1,000 บาท/หน่วย
จานวนที่ออก
[] หน่วย
มูลค่ารวม
[] บาท
Tenor 15 years
Nominal Value 1,000 Baht/Unit
Total Issue Size
[] Units
Total Issue Amount [] Baht
โดยชาระเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณี ย์อากาศให้ แก่ ผ้ 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 บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด ("ผู้ออกหุ้นกู้") จะดาเนินการทยอยชาระคืนเงินต้ นหุ้นกู้ในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี ตลอดอายุห้ นุ กู้ โดยจะทาการชาระเงินต้ นงวดแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในตารางทยอยคืนเงินต้ น
ของหุ้นกู้ด้านหลังของใบหุ้นนี ้/ B.Grimm BIP Power 1 Limited (the "Issuer") will repay the principal in instalments on 31 May of every year throughout the terms of the Debentures provided that the first instalment of the principal shall be paid on 31
May 2019 specified in the schedule of amortising repayment of principal appearing 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 ้อยูภ่ ายใต้ 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 และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้ รับชาระหนี ้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้ รับชาระหนี ้ของเจ้ าหนี ส้ ามัญทัง้ ในปั จจุบนั และในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้ นแต่บรรดาหนีท้ ี่มีกฎหมายคุ้มครองให้ ได้ รับชาระหนีก้ ่อน / 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 ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วย การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ ดังนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่า
ทอดใด ๆ ให้ แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ 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
regarding application for and approval of the offering for sale of newly issued debt instruments, 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 22

บริ ษัท บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
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.
สรุปสาระสาคัญของการชาระเงินตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ / Summary of the terms of payments as specified in the Terms and Conditions
1. หุ้นกู้นี ้เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ทยอยชาระคืนเงินต้ น และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ / The Debentures are Unsubordinated, Unsecured and Amortized Debentures with a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Certificate.
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
/ Registrar: Bank of Ayudhya Public Company Limited
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้:
ธนาคารกรุงศรี 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 31 พฤษภาคม และวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุห้ นุ กู้ (เว้ นแต่ในกรณีที่มีการเลื่อนวันชาระดอกเบี ้ยสาหรับงวดก่อนหน้ าเนื่องจากเป็ นการชาระดอกเบี ้ยในวันถึงกาหนดชาระคืนเงินต้ นซึ่งไม่ตรงกั บวันทาการตาม
ข้ อ 8.3) โดยจะทาการชาระดอกเบี ้ยงวดแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ หากวันกาหนดชาระดอกเบี ้ยไม่ตรงกับวันทาการ จะเลื่อนวันกาหนดชาระดอกเบี ้ยเป็ นวันทาการถัดไป / Interest on the Debentures shall
be payable semi-annually and shall be paid on 31 May and 30 November of each year throughout the term of the Debentures (except in the case that the Interest Payment Date falls on a Redemption Date that is not a Business Date and interest for the
Preceding Interest Period is to be made on the following Business Day in accordance with Condition 8.3 of the Terms and Conditions) and the first payment of interest shall be made on 30 November 2018 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 กาหนดชาระคืนเงินต้ น จะเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยจะแบ่งชาระคืนเงินต้ นเป็ นงวด ๆ ทุกวันถึงกาหนดชาระคืนเงินต้ น ทังนี
้ ้ จานวนเงินต้ นที่จะชาระคืนในแต่ละงวดจะเป็ นไปตามตารางทยอยชาระคืนเงินต้ นของหุ้นกู้ข้างล่างนี ้ ทัง้ นี ้ หากวันถึงกาหนดชาระคืนเงินต้ น
ไม่ตรงกับวันทาการ จะเลื่อนวันถึงกาหนดชาระคืนเงินต้ นเป็ นวันทาการถัดไป / The principal shall be payable from 31 May 2019. The principal instalments shall be payable on each Redemption Date and the principal amount payable shall be in accordance with
the following schedule of amortizing of repayment of principal. If the Redemption Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day.
หน่วย: บาทต่อหน่วยหุ้นกู้
งวดที่
วันถึงกาหนดชาระคืนเงินต้ น
เงินต้ นคงค้ าง
เงินต้ นที่ชาระคืน
จานวนเงินต้ นที่ชาระคืนแล้ วรวม งวดที่
วันถึงกาหนดชาระคืนเงินต้ น
เงินต้ นคงค้ าง
เงินต้ นที่ชาระคืน
จานวนเงินต้ นที่ชาระคืนแล้ วรวม
Installment
Redemption Date
Outstanding Principal Amount Principal Amount Payable Total Principal Amount Paid Installment
Redemption Date
Outstanding Principal Amount
Principal Amount Payable
Total Principal Amount Paid
1
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
1000.00
44.76
44.76
9
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2570
492.55
59.70
567.15
2
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
955.24
59.70
104.46
10
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
432.85
74.63
641.78
3
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
895.54
59.70
164.16
11
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2572
358.22
74.63
716.41
4
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
835.84
59.70
223.86
12
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2573
283.59
74.63
791.04
5
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
776.14
74.63
298.49
13
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2574
208.96
74.63
865.67
6
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
701.51
74.63
373.12
14
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2575
134.33
59.70
925.37
7
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
626.88
59.70
432.82
15
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2576
74.63
74.63
1000.00
8
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
567.18
74.63
507.45
2.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี ้ยตามข้ อ 2.1 แต่ละงวดและชาระคืนเงินต้ นตามข้ อ 2.2 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้โดย (1) การออกเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงินตามข้ อกาหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งเช็คดั งกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยูข่ องผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้หรื อที่ผ้ ถู ือหุ้ นกู้ได้ แจ้ งให้
นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการ ก่อนวันชาระเงินนัน้ ๆ หรื อ (3) วิธีการอื่นตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้และนายทะเบียนs6hod^hได้ ตกลงกัน / The Issuer shall pay interest in each installment (specified in Clause 2.1) and principal
(specified in Clause 2.2) to the Debentureholders by (i) issuing account-payee-only cheques payable in the name of the Debentureholders dated on the Business Day falling on the relevant due dates and posted them by registered mail or air mail (if send to
Debentureholders overseas) in advance addressing to the addresses of the Debentureholders as specified in the Register; or (ii) transferring the payment to the bank accounts of the Debentureholders in Thailand as informed in the subscription form or in
writing by the Debentureholders to the Registrar at least 15 (fifteen) Business Days prior to the relevant payment date; or (iii) such other method as may be agreed from time to time between the Issuer and the Registrar.
3. การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / The closure of the Register
นายทะเบียนหุ้นกู้จะทาการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้ เป็ นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้ าก่อนวันกาหนดชาระดอกเบี ้ยแต่ละงวด วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันถึงกาหนดชาระคืนเงินต้ น วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรื อวันอื่นใดเพื่อกาหนดสิทธิ ของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้ รับหรื อใช้
สิทธิประโยชน์ต่าง 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, Redemption 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 ที่ยื่นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้/ An applicant for the registration of a Debentures transfer must complete the Debentures transfer registration form each time, and deliver such form to the Registrar.
Please read
(2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้ าของใบหุ้นกู้ ให้ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี พร้ อมกับภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจไปพร้ อมกับใบหุ้นกู้ฉบับนี ้
ด้ วย/ For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified copy of the I.D. Card or the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one year old
and a certified copy(ies) of the I.D. card of the authorised person(s) must be submitted with the Debenture Certificate.
(3) ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนหุ้นกู้จะทาการโอนหุ้นกู้ ผู้รับโอนหุ้นกู้จะต้ องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้ เมื่อรับโอนหุ้นกู้ ในกรณีเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ 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 (ถ้ ามี) /
Signature of Transferee (who wishes to have his name entered in the registered book of 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 23
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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 วันที่สง่ หนังสือเรี 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)

ทีป่ รึกษาทางการเงิน 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 ซึ่งถือหุ้นกู้เป็ นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั
ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมดเข้
้
าร่วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็ นการประชุมครัง้
ใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครัง้ ก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้ 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 24

บริ ษัท บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
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 เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้ อ 3.2 นี ้ องค์ประชุมสาหรับการ
ประชุมครัง้ ใหม่ที่เลือ่ นมานี ้จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นกู้ตงแต่
ั ้ 2 (สอง) รายขึ ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้เป็ 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) รายขึน้ ไป ซึ่ง ถื อหุ้นกู้เป็ นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ ไถ่ถอน
ทังหมดเข้
้
าร่วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็ นการประชุมครัง้ ใหม่ที่เลือ่ นมา
จากการประชุมครัง้ ก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้ 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 (เจ็ ด) วัน แต่ไม่เกิ น 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 25
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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) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

6.3

มติของที่ประชุมผู้ถื อหุ้นกู้ในเรื่ องต่าง ๆ ต่อไปนี ้จะต้ องเป็ นมติ โดยคะแนนเสียงข้ างมากไม่น้อยกว่าร้ อยละ 66
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

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่ องต่าง ๆ ต่อไปนี ้จะต้ องเป็ นมติ โดยคะแนนเสียงข้ างมากไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
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 26

บริ ษัท บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
6.5

ผู้ถือหุ้นกู้รายใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ๆ

7.

รายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ ประธานในที่ประชุมครัง้ นันลงนามรั
้
บรองภายใน 14
(สิบ สี่) วันนับจากวันประชุมและเก็ บรั ก ษาต้ นฉบับไว้ ร วมทัง้ จัด ให้ มีสาเนาเพื่อ ให้ ผ้ ูถื อ หุ้นกู้ตรวจสอบไว้ ณ
สานักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทาการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 27

(ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สาหรับ
"หุ้นกู้ชนิดทยอยชาระคืนเงินต้นของบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด ครั้งที่ 1/2561
ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576"

ระหว่าง

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
กับ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

วันที่ [●] พ.ศ. 2561

(ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
"หุ้นกู้ชนิดทยอยชาระคืนเงินต้นของบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด ครั้งที่ 1/2561
ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576"
สัญญานี้ทาขึ้น ณ สานักงานแห่งใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ [] พ.ศ. 2561
ระหว่าง บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ออกหุ้นกู้") ฝ่ายหนึ่ง กับ ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ธนาคาร" หรือ "ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้") อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ ผู้ อ อกหุ้ น กู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
("สานักงาน ก.ล.ต.") ให้ออกและเสนอขาย "หุ้นกู้ชนิดทยอยชาระคืนเงินต้นของบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1
จากัด ครั้งที่ 1/2561 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576" ("หุ้นกู้") ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะทาการเสนอขายหุ้นกู้ให้เฉพาะแก่
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เท่านั้น ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายของสัญญานี้
รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า (ถ้ามี) ("ข้อกาหนดสิทธิ") และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
โดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้คารับรองว่า ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทาตามอานาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้เป็น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว
โดยที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ให้ทาหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ของหุ้นกู้ และ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะทาหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอานาจ หน้าที่ และความรับผิด
ของผู้ แ ทนผู้ ถื อ หุ้ น กู้ ต ามความที่ ก าหนดไว้ ใ นสั ญ ญานี้ ข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ เอกสารอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ หุ้ น กู้ รวมถึ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ ข้อบังคับ หรือคาสั่งต่าง ๆ ของสานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
หน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง")
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และโดยความประสงค์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทาสัญญานี้ ดังต่อไปนี้

BIP1(1/2561) สัญญาแต่งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หน้าที่ 1

1.

คานิยาม

เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในสัญญานี้ คาและข้อความตามที่ปรากฏในสัญญานี้ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกับที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
2.

การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้โดยความยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ ตกลงแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เป็นไปตามความที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกาหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ในนามของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกาหนดและ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกาหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
3.

อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน บาเหน็จ หรือเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

3.1 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชาระค่าตอบแทนการให้บริการเป็นรายปีให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุน้ กู้ในอัตราร้อยละ [●]
([●]) ต่อปี ของจานวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ (Outstanding Principal Amount) บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในอัตราตามที่กฎหมายกาหนด ในกรณีที่ค่าธรรมเนียมซึ่งคานวณโดยใช้อัตราดังกล่าวมีจานวนน้อยกว่า [●] ([●])
บาท ผู้ออกหุ้นกู้ ตกลงชาระค่าธรรมเนียมให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้ นกู้ใ นจานวน [●] ([●]) บาท ต่อปี บวกด้วย
ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราตามที่กฎหมายกาหนด โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชาระให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน [15 (สิบห้า) วัน
ทาการ] นับจากวันออกหุ้นกู้สาหรับงวดแรก และสาหรับงวดถัดไปจะชาระค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ภายใน [15 (สิบห้า) วันทาการ] นับจากวันครบรอบปีของวันออกหุ้นกู้ในแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ [ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน
ชาระค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ตรงกับวันทาการของผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เลื่อนไปชาระค่าตอบแทนในวัน
ทาการแรกถัดไป]
การชาระค่าตอบแทนตามวรรคก่อน ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชาระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับ ค่าตอบแทน
ดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราตามที่กฎหมายกาหนด โดยชาระพร้อมกับเงินค่าตอบแทน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จะออกใบเสร็จรับเงินค่าตอบแทนและใบกากับภาษีให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถื อหุ้นกู้จะยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไปภายหลังครบกาหนด
อายุของหุ้นกู้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดาเนินการตกลงค่าตอบแทนและวิธีการชาระค่าตอบแทนที่
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชาระให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยทาเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งก่อนที่จะครบกาหนดอายุของหุ้นกู้
3.2 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะชาระให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเงินทดรองจ่ายที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จ่ายไปตามที่
จ่ายจริงเท่าที่จาเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้อย่างถูกต้องตามสัญญานี้
ข้อก าหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ ยวกับ หุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้ นกู้ จะชาระคืนให้แ ก่ ผู้ แทนผู้ ถือ หุ้นกู้ ภายใน [30
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(สามสิบ) วันทาการ] นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ พร้อมแสดงรายละเอียด
ตลอดจนหลักฐานในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
ทั้งนี้ หากเงินทดรองจ่ายใด ๆ ดังกล่าวมีจานวนรวมกันเกินกว่า 50,000 (ห้าหมื่น) บาท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ออกหุ้นกู้ก่อนการจ่ายเงินทดรองจ่ายจานวนดังกล่าว
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทราบภายใน 10 (สิบ)
วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับคาขอความเห็นชอบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ให้ความเห็นชอบโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถทดรองจ่ายเงินดังกล่าวได้
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ ผู้ออกหุ้ นกู้ ขอเวลาเพิ่มเติมเนื่องจากมีข้อสงสัยหรือรายละเอียดของการ
จ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวไม่ชัดเจน และจาเป็นต้องขอคาชี้แจง รายละเอียด หรือหลักฐานเพิ่มเติมในการจ่ายเงิน
ทดรองจ่ายนั้น ๆ ก็ให้ผู้ออกหุ้นกู้ชาระคืนเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ภายหลังจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับ
คาชี้แจงเพิ่มเติม รายละเอียด หรือหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว
3.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในระหว่างอายุของหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ 6.2
ข้อ 6.3 หรือข้อ 6.4 (แล้วแต่กรณี) ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชาระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้รายเดิมตามส่วนของ
ระยะเวลาที่ผ่านพ้นไปจริงที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมได้สิ้นสุดการทา
หน้าที่เป็นผู้แ ทนผู้ถือ หุ้นกู้แ ละได้มีก ารส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แล้ว โดยหากผู้ออกหุ้นกู้ได้ชาระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม
ล่วงหน้าไปแล้วเป็นจานวนเกินกว่าระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่จริง ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้จะต้องคืนเงิน
ค่าตอบแทนส่วนเกินดังกล่าว ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยใด ๆ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ นับจากวัน
สิ้นสุดการทาหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่คืนเงินค่าตอบแทนส่วนเกินภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงชาระดอกเบี้ยในจานวนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี ("อัตราดอกเบี้ยผิดนัด") โดยให้คานวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดในวันที่ครบกาหนด
ระยะเวลา 7 (เจ็ด) วันทาการ นับจากวันสิ้นสุดการทาหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับชาระเงิน
ค่าตอบแทนส่วนเกินคืนครบถ้วน ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุด
ที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็ บในขณะใด ๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมาย
อนุญาตให้เรียกเก็บได้
หากการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นเหตุมาจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือ
การประพฤติผิดโดยจงใจของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชาระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้รายเดิม
ตามส่วนของระยะเวลาที่ผ่านพ้นไปนับแต่วันที่มีการผิดสัญญาเกิดขึ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องคืนเงินค่าตอบแทน
ส่วนเกินที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชาระให้ล่วงหน้า (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ นับแต่วันที่มีการผิดสั ญญาเกิดขึ้น จนถึงวันที่
ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับชาระเงินค่าตอบแทนส่วนเกินคืน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้างต้น
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3.4 หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชาระค่าตอบแทนใด ๆ และ/หรือ เงินทดรองจ่ายใด ๆ โดยไม่มีเหตุอันควรให้แก่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ และข้อกาหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้ยินยอมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด โดยให้คานวณดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าว นับตั้งแต่
(ก) วันที่ครบกาหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ให้ชาระเงินทดรองจ่ายที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จ่ายไปตามข้อ 3.2 ของสัญญานี้ หรือ (ข) วันที่ครบกาหนดระยะเวลา
30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับคาชี้แจงเพิ่มเติม หรือรายละเอียดหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน
แล้วจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ของสัญญานี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ชาระเงินคืน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนเสร็จสิ้นครบถ้วน
3.5 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิในการหักกลบลบหนี้ใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นหนี้ต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
กับเงินจานวนใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้หรือครอบครองไว้ในนามหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
4.

อานาจ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญา

4.1 ผู้ออกหุ้ น กู้ แ ละผู้ แ ทนผู้ ถื อ หุ้ น กู้ มีอานาจ หน้ าที่ และความรั บ ผิ ดตามที่ ก าหนดไว้ ใ นสั ญ ญานี้
ข้อกาหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ หุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องให้ความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือในการดาเนินการใด ๆ ตามจาเป็นและสมควร เพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้ ข้อกาหนดสิทธิ
เอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
อย่างเคร่งครัด โดยสุจริตด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะพึงกระทา
ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ที่มีผลกระทบต่ออานาจ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือข้อกาหนดใด ๆ ตามสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องและไม่ขัดกับข้อกาหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ
4.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายต่อผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ในความเสียหายซึ่ง
เกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
หรือปฏิบัติห น้าที่มิชอบตามที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกาหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ ง หรื อ จงใจกระท าผิ ด หน้ า ที่ หรื อ โดยมิ ไ ด้ ใ ช้ ค วามระมั ด ระวั ง ตามที่ จ ะพึ ง คาดหมายได้ จ ากบุ ค คลที่
ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การตัดสินใจดาเนินการตามอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยถูกต้อง หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
พิสูจน์ได้ว่าการดาเนินการดังกล่าวได้กระทาไปโดยสุจริตด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
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4.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอานาจและหน้าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ หุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่ง
รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) อานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก)
กระทาการในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่
จากัดเฉพาะ) การเก็บรักษาต้นฉบับข้อกาหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้การรับจานา การรับจานอง การ
รับ การค้ าประกั น หรื อการรับ หลัก ประกั นอื่นใด (ถ้ามี) รวมทั้ งใช้สิ ทธิ บังคับ ช าระหนี้เอากับ ผู้ ออกหุ้ นกู้ ผู้ จาน า
ผู้จานอง ผู้ค้าประกัน และ/หรือ บังคับหลักประกันดังกล่าว (ถ้ามี) เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
(ข)
ดาเนินการใด ๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ และ
หนังสือค้าประกัน (ตามแต่กรณี) รวมทั้ง การดาเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และการให้คาแนะนาหรือให้
คาปรึกษาตามสมควร ตลอดจนทาการเรียกค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
(ค)
ดาเนินการใด ๆ อันเป็นอานาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ตามประเพณีปฏิบัติและตามที่
ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ หนังสือค้าประกัน เอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ง)
จัดทารายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเกี่ยวกับเรื่องสาคัญที่ได้ดาเนินการไปตามอานาจ
หน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้สัญญานี้ ข้อกาหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า
(จ)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ชาระเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจานวนอื่นใดทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ในกรณีมีการบังคับชาระหนี้หุ้นกู้ ตามลาดับที่ระบุไว้ในข้อ 8.4 ของข้อกาหนดสิทธิ
(ฉ)
การกระทาของผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้อย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นการ
กระทาเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ และให้ถือเสมือนหนึ่งผู้ถือหุ้นกู้กระทาการดังกล่าวด้วยตนเอง
(ช)
แจ้งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดสิทธิ (ซึ่งรวมถึง
กรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกาหนดสิทธิด้วย) รวมทั้ง การใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ได้กระทาลงไปตามอานาจหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้นด้วย
5.

วันมีผลใช้บังคับของสัญญา
สัญญานี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันออกหุ้นกู้เป็นต้นไป

6.

การสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกูแ้ ละการเปลี่ยนแปลงตัวผูแ้ ทนผู้ถือหุ้นกู้

6.1 ให้สัญญานี้สิ้นสุดลงทันที (ก) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดโดยการชาระหนี้เงินต้น
ดอกเบี้ย และเงินจานวนอื่นใด ตามหุ้นกู้ทั้งหมดจนครบถ้วนแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จนครบถ้วนตามข้อกาหนดสิทธิและสัญญานี้แล้ว หรือ (ข) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมด โดยผู้ออกหุ้นกู้และ
นายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดนั้นแล้ว หรือ (ค) เมื่อหนี้ตามหุ้นกู้ทั้งหมดระงับสิ้นไปไม่ว่าโดยสาเหตุใด
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6.2 ให้สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ และให้การสิ้นสุดของสัญญานี้
มีผลต่อเมื่อได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้วตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7 โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมต้อง
ส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันทาการ นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
(ก)
เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถ
แก้ไขการขาดคุณสมบัติภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น
(ข)
เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
(ค)
เมื่อผู้ แ ทนผู้ ถื อ หุ้ นกู้ ป ฏิ บั ติห น้ าที่ ฝ่ าฝื น หรื อไม่ป ฏิ บั ติตามข้ อก าหนดหรื อเงื่อนไขของ
สัญญานี้ ข้อกาหนดสิทธิ หนังสือค้าประกัน เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการ
ฝ่ าฝื น หรื อการไม่ป ฏิ บั ติตามข้ อก าหนดหรื อเงื่อนไขนั้ น ยั งคงไม่ไ ด้รั บ การแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้องภายในระยะเวลา 30
(สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทาการแก้ไข
(ง)
เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงาน
ยึดหรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย หรือ ร้องขอหรือถูกร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย
หรือ กระทาการใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีการยื่นคาร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ
6.3 ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะบอกเลิกสัญญานี้
จะต้องทาเป็นหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็น
ฝ่ายขอเลิกสัญญานี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเสนอรายชื่อของบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนดให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบไปพร้อมกับหนังสือแจ้งฉบับดังกล่าวด้วย เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้พิจารณาแต่งตั้ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ โดยเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ว และได้แจ้ง
ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดาเนินการเพื่อให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้
ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทาหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
แทนหรือออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทาหน้าที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายภายในเวลาอันสมควร ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
เมื่อได้รับความยินยอมดังกล่าวแล้วและผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ง
ชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ พร้อมทั้งวันที่ของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
รายเดิมทราบ และเมื่อได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวแล้ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั้ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ดังกล่าว และแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ ภายในกาหนด
ระยะเวลาและตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
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6.4 นอกเหนือไปจากกรณี ดังกล่าวตามข้ อ 6.1 ข้อ 6.2 และข้อ 6.3 แล้ว ให้ เหตุแห่ งการเปลี่ยนตั ว
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
6.5 หากในที่สุดแล้วไม่มีการออกหุ้นกู้นี้ ให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุด โดยในกรณีดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จะไม่มีสิทธิได้รับชาระค่าตอบแทน ค่าเสียหาย และ/หรือ เงินทดรองจ่ายใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้
7.

ผลของการสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และ 6.3 ข้างต้น ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ในขณะที่ยังมีหนี้คงค้างภายใต้หุ้นกู้อยู่ แต่ในระหว่างนั้นยังไม่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม หรือในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร ายเดิมยังไม่ได้ส่งมอบบรรดา
ทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าการสิ้นสุดลง
ของสั ญญานี้ ยังคงไม่มีผลและผู้ แ ทนผู้ถื อหุ้ นกู้ ร ายเดิมจะต้องปฏิบั ติห น้าที่ข องตนตามที่ก าหนดไว้ใ นสั ญญานี้
ข้อกาหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่โดยถูกต้อง
ตามกฎหมายและได้มีการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
รายใหม่แล้ว
ทั้ ง นี้ เมื่ อมีก ารแต่งตั้งผู้ แ ทนผู้ ถื อ หุ้ น กู้ ร ายใหม่แ ล้ ว ให้ ผู้ แ ทนผู้ ถื อหุ้ น กู้ ร ายเดิมมีห น้ าที่ ส่ งมอบบรรดา
ทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่โดยเร็ว ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน 7 (เจ็ด)
วัน ท าการ นับ จากวั น ที่ มีก ารแต่งตั้งผู้ แ ทนผู้ ถื อหุ้น กู้ ร ายใหม่ ตลอดจนให้ความร่ วมมือและช่ วยประสานงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เข้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น
8.

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดและวิธีการ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือ หุ้นกู้ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิทุกประการ และตกลงผูกพันด้วยในมติและ
การดาเนินการต่าง ๆ ตามวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นจากการนั้น
9.

อากรแสตมป์

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงรับผิดชอบในค่าอากรแสตมป์ใด ๆ ที่ต้องปิดบนสัญญานี้ และค่าอากรแสตมป์อื่นใดที่อาจ
เกิดขึ้นจากการกระทาหรือดาเนินการใด ๆ ตามความในสัญญานี้ (ถ้ามี) โดยจะชาระด้วยตนเอง หรือชาระโดยบุคคล
อื่น ที่ ผู้ ออกหุ้ น กู้ ก าหนด เว้ น แต่ก รณี ที่ ก ฎหมายที่ เกี่ ย วข้ องระบุ ใ ห้ ห น้ า ที่ ก ารช าระอากรแสตมป์ เป็ น หน้ าที่ ข อง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ไม่รวมถึง ค่าภาษีเงินได้ของค่าตอบแทนการให้บริการ ซึ่ง ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องหักไว้ตามอัตราที่
กฎหมายกาหนด เมื่อมีการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการดังกล่าวให้แก่ธนาคาร และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
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10.

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

สั ญ ญานี้ มีผ ลเหนื อ ข้ อตกลงหรื อการดาเนิ น การอื่น ใด ไม่ ว่า ด้วยวาจาหรื อ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อัก ษรของ
คู่สัญญา ที่ได้ทาขึ้นก่อนการลงนามในสัญญานี้ โดยให้ถือสัญญานี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดที่คู่สัญญาได้ตกลงผูกพันกัน
การแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญานี้จะต้องได้รบั มติเห็นชอบโดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อกาหนดสิทธิ
เว้นแต่ กรณีการแก้ไข เพิ่มเติม ในประเด็นซึ่ง ไม่กระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่ทาให้สิทธิประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น กู้ด้อยลง หรือในประเด็น ที่เป็น การแก้ไ ขข้อผิดพลาดที่เห็น โดยชัดแจ้ง ผู้ออกหุ้นกู้แ ละผู้แ ทนผู้ถือหุ้น กู้
สามารถทาความตกลงเห็นชอบร่วมกันได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ในกรณีที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงข้ อก าหนดสิ ทธิ ห รือกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องอัน มีผ ลขั ดแย้ งต่อข้ อกาหนดหรื อ
เงื่อนไขใด ๆ ตามสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ตาม
สัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกาหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงผูกพันตามสัญญานี้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่ง
11.

การส่งหนังสือบอกกล่าว

การติดต่อสื่อสารหรือการบอกกล่าวใด ๆ ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ทาเป็นหนังสือและส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งทางโทรสาร และยืนยันโทรสารนั้นด้วยการส่งเป็นจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือส่งโดยบุคคลซึ่งลงนามรับทราบสาเนาโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามที่
อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ หรือที่อยู่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงและได้แจ้งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือแล้ว

ผู้ออกหุ้นกู้:
บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
เลขที่ ถนนกรุงเทพกรีฑา 5
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2710-3467
เบอร์โทรสาร 0-2379-4259
บุคคลติดต่อ คุณอนุชิต ตั้งกิจสุวานิช
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ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ชั้น AA เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์
0-2296-3582
เบอร์โทรสาร
0-2683-1298
บุคคลติดต่อ
คุณศรีสุนันท์ ทุติยะโพธิ
12.

การโอนสิทธิ

สิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญานี้ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่สามารถ
โอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ภายใต้ สัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกาหนดสิทธิ
13.

ความรับผิดชดใช้

ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแก่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันเนื่องมาจากการที่คู่สัญญาฝ่ายที่ก่อให้เกิด
ความเสีย หาย ซึ่งรวมถึง ลูกจ้างหรื อตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูก ต้องของคู่สัญญาฝ่ายที่ก่ อให้ เกิดความ
เสียหายนั้น ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของสัญญานี้ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ คู่สัญญาฝ่ายที่ปฏิบัติผิด
สัญญาตกลงที่จะดาเนินการแก้ไข เยียวยา และรับผิดชดใช้ความเสียหายดังกล่าวตามที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ชักช้า
(ซึ่งรวมถึ ง แต่ไ ม่จากัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายอันสมควรที่จ่ายไปจริ ง ในการดาเนิน คดี ค่าจ้ างที่ปรึ กษากฎหมายและ
ทนายความ) ให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความเสียหายนั้น
ทั้ ง นี้ ผู้ แ ทนผู้ ถื อ หุ้ น กู้ ต กลงปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะผู้ แ ทนผู้ ถื อ หุ้ น กู้ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถและด้ ว ย
ความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง และด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะพึงกระทา รวมถึงต้องบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบโดยทันทีกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ
ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
สัญญาข้อ 13 นี้ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ว่าสัญญานี้จะได้สิ้นสุดลงแล้ว
14.

ทางเยียวยาแก้ไข

ทางเยียวยาแก้ไขใด ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี้หรือข้อกาหนดสิทธิ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทาง
เยียวยาแก้ไขอื่นใดที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจมีอยู่กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
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15.

ค่าใช้จ่าย

เว้นแต่จะได้มีข้อตกลงไว้เป็นอย่างอื่น คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจัดทา
สัญญานี้ในส่วนของตน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายสาหรับที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่น ๆ
16.

ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา

หากบทบัญญัติใด ๆ แห่งสัญญานี้ ข้อกาหนดสิทธิ และ/หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ตกเป็นโมฆะ
โมฆียะ ผิดกฎหมาย หรือพ้นวิสัย ไม่อาจใช้บังคับได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บทบัญญัตินั้น ๆ ไม่มีผลทาให้ส่วนอื่น ๆ ของ
สัญญานี้ต้องตกเป็นโมฆะ โมฆียะ ผิดกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ ซึ่งคู่สัญญาคงตกลงให้บทบัญญัติในส่วนอื่น
ดังกล่าวของสัญญานี้ยังคงมีผลผูกพันและใช้บังคับได้ในระหว่างคู่สัญญาทุกฝ่าย
17.

การขัดกัน

ในกรณีที่มีข้อกาหนดใด ๆ ภายใต้สัญญานี้ขัดหรือแย้งกับข้อกาหนดสิทธิ ก็ให้ปฏิบัติตามข้อความที่ระบุไว้
ในข้อกาหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันดังกล่าว
ในกรณีที่มีข้อกาหนดใด ๆ ภายใต้สัญญานี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ให้ปฏิบัติตามข้อความตาม
กฎหมายทีเกี่ยวข้องดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
18.

กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา

สัญญานี้และเอกสารภายใต้ สัญญานี้ สิทธิและข้อผูกพันต่าง ๆ ของคู่สัญญาที่มีอยู่ตามสัญญานี้ ให้ใช้
บังคับและตีความตามกฎหมายไทยในทุก ๆ ประการ
19.

การรักษาความลับ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูล ข่าวสาร ใบแสดงรายการ หรือเอกสารอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้มอบให้กับ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยกับบุคคลใด ๆ หากการดาเนินการดังกล่าวไม่ใช่การปฏิบัติตามอานาจ
หน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสั ญญานี้ ยกเว้นเป็นการเปิดเผยโดยคาสั่งศาลหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ ของหน่วย
ราชการหรือหน่วยงานอื่นใดมีอานาจตามกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายกาหนด โดยในกรณีที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล
ตามคาสั่งดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งและหารือร่วมกับผู้ออกหุ้นกู้ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ข้อตกลงในการรักษาความลับ นี้มีผลบังคับใช้ต่อไปภายในกาหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับจาก
วันที่สัญญานี้สิ้นสุดลง
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สัญญานี้ทาขึ้นเป็น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ทั้งหมดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้ง
ประทับตราสาคัญบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น
เพื่อและในนามของผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด

_______________________________
([●])
[●]

_______________________________
([●])
พยาน
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เพื่อและในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

_______________________________
(นางคัจรียา จงไพศาลสกุล)
ผู้รับมอบอานาจ

_______________________________
(นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล)
ผู้รับมอบอานาจ

_______________________________
(นางศรีสุนันท์ ทุติยะโพธิ)
พยาน

BIP1(1/2561) สัญญาแต่งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เอกสารแนบท้าย
ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกูแ้ ละผู้ถือหุ้นกู้
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บริษทั บี. กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด
เหตุผล

CORPORATES
อันดับเครดิ ตองค์กร:

ครัง้ ที่ 46/2561
25 เมษายน 2561

A-

อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน

A-

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

Stable

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั บี. กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด ทีร่ ะดับ “A-” ด้วย
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” พร้อมทัง้ ยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ม ี
หลักประกันในวงเงินไม่เกิน 3,350 ล้านบาทของบริษทั ทีร่ ะดับ “A-” ด้วย โดยบริษทั จะนาเงินทีไ่ ด้
จากการออกหุน้ กูไ้ ปใช้ชาระคืนหนี้เงินกูโ้ ครงการของบริษทั
อันดับเครดิตสะท้อนถึงกระแสเงินสดทีแ่ น่นอนทีบ่ ริษทั ได้รบั จากการมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว
กับการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้โครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power
Producer -- SPP) และผลงานทีไ่ ด้รบั การยอมรับของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทส่ี ุดของบริษทั คือ บริษทั
บี. กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ในการบริ ห ารโรงไฟฟ้ ากัง หัน ก๊ า ซพลัง ความร้ อ นร่ ว ม
(Combined-cycle Gas Turbine) อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตดังกล่าวมีขอ้ จากัด บางส่วนจากความ
เสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั มีโรงไฟฟ้าเพียงแห่งเดียว
ประเด็นสาคัญที่ กาหนดอันดับเครดิ ต
กระแสเงิ นสดที่ แน่ นอนจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าระยะยาว
บริษทั มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จานวน 90 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 ปีภายใต้โครงการผูผ้ ลิต
ไฟฟ้ารายเล็กและมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมจานวน 14 เมกะวัตต์ ทัง้ นี้ สัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าที่มกี บั กฟผ. ช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะด้านการตลาดเนื่อ งจาก กฟผ. ตกลงรับซื้อ
ไฟฟ้าขัน้ ต่ าจานวน 80% ของกาลังการผลิต ตามสัญญาซึ่งคานวณจากจานวนชัวโมงที
่
่สามารถ
้
ดาเนินงานได้ นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟายังมีกลไกในการส่งผ่านภาระค่าก๊าซอีกด้วย สาหรับ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าทีม่ กี บั ลูกค้าอุ ตสาหกรรมนัน้ ยังมีการกาหนดปริมาณการรับซื้อขัน้ ต่าด้วยโดย
อัตราค่าไฟฟ้าสาหรับลูกค้าอุตสาหกรรมจะอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.)
ทีเ่ รียกเก็บจากกิจการขนาดใหญ่ซ่งึ โดยทัวไปจะมี
่
การปรับราคาเพื่อสะท้อนต้นทุนเชื้อเพลิงผ่าน
้
ค่าใช้จ่ายทีแ่ ปรผันในการผลิตไฟฟาหรือค่า Ft นอกจากนี้ บริษทั ยังมีสญ
ั ญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
กับ บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ระยะเวลา 25 ปี ซึง่ เท่ากับอายุสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. อีก
ด้วย

ติ ดต่อ:
ณรงค์ชยั พรสิรชิ โู สภณ

narongchai@trisrating.com
เสริมวิทย์ ศรีโยธา

sermwit@trisrating.com
ภารัต มหัทธโน

parat@trisrating.com
วิยดา ประทุมสุวรรณ์, CFA

wiyada@trisrating.com

บริษทั จาหน่ ายไฟฟ้าในปริมาณราว 600-700 ล้านหน่วยต่อปี โดยจาหน่ายให้ กฟผ. คิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณ 91% ของปริมาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่ ายทัง้ หมด นอกจากนี้ ยังจาหน่ายให้แก่ลกู ค้าอุตสาหกรรม
คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 7% และส่วนทีเ่ หลือจาหน่ายให้แก่ บริษทั บี. กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จากัด
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าของกลุ่มด้วย
ความเชี่ยวชาญของกลุ่ม บี. กริ ม เพาเวอร์ ในการบริ หารโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่วม
บริษทั มีทมี บุคลากรของตนเองในการดาเนินงานโรงไฟฟ้าและซ่อมบารุงรักษาประจาวันซึง่ ได้รบั การ
ฝึกอบรมจากกลุ่ม บี. กริม เพาเวอร์ ซึ่งมีความเชีย่ วชาญในการดาเนินงานและซ่อมบารุงโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วม นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงนามในสัญญาซ่อมบารุงกังหันก๊าซระยะยาวกับ
IHI Corporation (IHI) เป็นระยะเวลา 8 ปีอกี ด้วย โดยสัญญาดังกล่าวมีทางเลือกให้สามารถต่ออายุ
สัญญาออกไปได้อกี ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ความตกลงร่วมกันระหว่างบริษทั และ IHI ซึง่ สัญญาดังกล่าวช่วยลด
ความเสีย่ งจากการดาเนินงานและควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุง
นับตัง้ แต่เริม่ ดาเนินงานเมือ่ เดือนเมษายน 2558 เป็ นต้นมา บริษทั มีผลการดาเนินงานเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทัง้ นี้ บริษทั มีดชั นีความพร้อมที่ระดับ 97.3% ในปี
2558 ระดับ 85.2% ในปี 2559 และระดับ 97.2% ในปี 2560 โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
อนุญาตให้โรงไฟฟ้าสามารถหยุดซ่อมบารุงได้ปีละไม่เกิน 840 ชัวโมงหรื
่
อคิดเป็ นดัชนีความพร้อมที่

ระดับ 90.4% สาหรับปีปกติและ 1,080 ชัวโมงหรื
่
อคิดเป็ นดัชนีความพร้อมทีร่ ะดับ 87.7% ในปีทม่ี กี ารซ่อมบารุงครัง้ ใหญ่ (Major Overhaul) อย่างไร
ก็ตาม ดัชนีความพร้อมทีร่ ะดับ 85.2% ในปี 2559 ถือว่าเป็นไปตามเงือ่ นไขสัญญาเนื่องจากเป็นการหยุดซ่อมนอกแผนงานซึง่ เป็นผลจากความบกพร่องใน
การผลิตทีเ่ กิดกับกังหันไอน้ า ปญั หาดังกล่าวได้รบั การแก้ไขเรียบร้อยแล้วโดยทีมซ่อมบารุงของบริษทั และผูผ้ ลิต เครื่องจักร อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้รบั
ผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากปญั หาดังกล่าวเนื่องจากผู้ผลิตเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทัง้ หมดและบริษัทก็ได้รบั เงินชดเชยจากการทา
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
โรงไฟฟ้าของบริษทั มีอตั ราความร้อน (Heat Rate) อยู่ทป่ี ระมาณ 7,740-7,810 บีทยี ูต่อหน่ วยในช่วง 3 ปีทผ่ี ่านมา ซึ่งดีกว่าอัตราความร้อนอ้างอิงตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ที่ 8,000 บีทยี ูต่อหน่ วย ส่วนในด้านของประสิทธิภาพการใช้พลังงานนัน้ โรงไฟฟ้าของบริษัทสามารถบรรลุดชั นีช้วี ดั
ความสามารถในการใช้พลังงานปฐมภูมใิ นการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมกัน (Primary Energy Saving -- PES) ซึ่งทาให้ได้รบั ค่า
ไฟฟ้าเพิม่ เติมจากค่าการประหยัดการใช้เชือ้ เพลิง (Fuel Saving -- FS) ในอัตรา 0.36 บาทต่อหน่ วยจาก กฟผ. อีกด้วย
บริ ษทั ใช้เทคโนโลยีที่ผา่ นการพิ สจู น์ แล้วสาหรับโรงไฟฟ้ ากังหันก๊าซพลังงานความร้อนร่วม
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของบริษทั ใช้เทคโนโลยีทผ่ี ่านการพิสูจน์แล้ว โดยกังหันก๊าซ GE LM 6000PD จานวนมากกว่า 1,000 ชุดทีใ่ ช้งานใน
โรงไฟฟ้ามาแล้วมากกว่า 2 ล้านชัวโมงการท
่
างานนัน้ เป็ นทีย่ อมรับในด้านประสิทธิภาพเป็ นอย่างดี ทัง้ นี้ โรงไฟฟ้าของบริษทั ประกอบด้วยหน่ วยผลิต
ไฟฟ้ากังหันก๊าซจานวน 2 ชุด ชุดกาเนิดไอน้า (Heat Recovery Steam Generator) จานวน 2 ชุด และหน่ วยผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ าซึ่งผลิตโดย Siemens
อีกจานวน 1 ชุด
รายได้ที่มนคงจากโรงไฟฟ้
ั่
าพลังงานความร้อนร่วม
ในปี 2560 บริษัทมีรายได้ 2,026 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจาก 1,823 ล้านบาทในปี 2559 รายได้ท่เี พิม่ ขึ้น 11% นัน้ เป็ นผลมาจากการที่โรงไฟฟ้าสามารถ
ดาเนินงานได้อย่างเต็มที่ในปี 2560 กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ าย (EBITDA) ในปี 2560 เท่ากับ 599 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จาก 456 ล้านบาทในปี 2559 ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการทีบ่ ริษทั มีรายได้เงินชดเชยจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจานวน 58 ล้านบาท โดยในอีก 3 ปี
ข้างหน้าทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะมีรายได้ประมาณปีละ 2,200 ล้านบาทและจะมีกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ ายประมาณ
ปีละ 500-600 ล้านบาท
โครงสร้างเงิ นทุนที่ ยอมรับได้
ณ สิน้ ปี 2560 บริษทั มีหนี้สนิ รวม 3,312 ล้านบาทและมีอตั ราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนที่ 70% ในอีก 3 ปีขา้ งหน้าคาดว่าอัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อ
โครงสร้างเงินทุนของบริษัทจะปรับตัวดีข้นึ เป็ น 65% และประมาณการอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อกาไรก่อ นดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จาหน่ายจะอยู่ทร่ี ะดับต่ากว่า 6 เท่า
สภาพคล่องและความเพียงพอของกระแสเงิ นสดเป็ นที่ น่าพอใจ
สภาพคล่องของบริษทั อยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี โดยบริษทั มีเงินสดในมือจานวน 655 ล้านบาท ณ สิ้นสุดปี 2560 และจะมีภาระต้องชาระคืนหนี้เงินกูป้ ระมาณปีละ
100-200 ล้านบาทในช่วง 3 ปีขา้ งหน้า
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหวังว่า บริษัทจะยังคงสามารถดาเนินงานโรงไฟฟ้าได้อย่างราบรื่น และจะมีกาไรก่อน
ดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายทีร่ าว ๆ 500-600 ล้านบาทต่อปี
ปัจจัยที่ อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
ปจั จัยทีจ่ ะมีผลในเชิงบวกต่ออันดับเครดิตของบริษทั ยังค่อนข้างมีจากัดในระยะ 12-18 เดือนข้างหน้า ส่วนปจั จัยที่จะมีผลในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของ
บริษทั ได้แก่กรณีทบ่ี ริษทั มีผลการดาเนินงานทีถ่ ดถอยลงอย่างมีนยั สาคัญจนส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของบริษทั
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ
หน่วย: ล้านบาท

รายได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงาน
เงินทุนจากการดาเนินงาน
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย/รายได้ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย/ดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)
หมายเหตุ:

------------ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ---------2560
2559
2558
2,026
1,823
1,478
190
198
88
233
80
119
411
265
160
599
456
333
5,182
5,051
5,101
3,312
3,510
3,626
1,423
1,337
1,248
26.5
24.9
22.4
8.9
5.7
5.7
3.2
2.3
3.8
12.4
7.6
4.4
70.0
72.4
74.4

อัตราส่วนทางการเงินทัง้ หมดได้รบั การปรับปรุงโดยรวมการเช่า
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บริ ษทั บี. กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จากัด (BIP1)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 3,350 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 15 ปี
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

AAStable

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการ
จัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ก่อน การ
จัดอันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซอ้ื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสีย่ งหรือความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั
นัน้ ๆ โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็นคาแนะนาเกีย่ วกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับ และข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ ดั ทา หรือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รบั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรป ระเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดัง กล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั
ทริสเรทติง้ จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่
ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี าร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด เผยแพร่อยูบ่ น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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