
 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายคร้ัง) (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และร่างหนังสือช้ีชวน 

 
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED  
(บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

เสนอขาย 
หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไมมี่ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 

"หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2563 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565" ("หุ้นกู้ชุดท่ี 1") 
หุน้กูมี้อาย ุ2 ปี และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.31 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายหุุน้กู ้

มูลคา่ท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท  
จ านวนเสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลคา่ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 

"หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2563 ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566" ("หุ้นกู้ชุดท่ี 2") 
หุน้กูมี้อาย ุ3 ปี และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.62 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายหุุน้กู ้

มูลคา่ท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท  
จ านวนเสนอขายไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลคา่ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท 

และ 
หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไมมี่ประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

"หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2563 ชุดท่ี 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570  
ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้" ("หุ้นกู้ชุดท่ี 3") 

หุน้กูมี้อาย ุ7 ปี และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.76 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายหุุน้กู ้
มูลคา่ท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท  

จ านวนเสนอขายไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลคา่ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท 

(รวมเรียกหุน้กูชุ้ดท่ี 1 หุน้กูชุ้ดท่ี 2 และหุน้กูชุ้ดท่ี 3 วา่ "หุ้นกู้") 
หุน้กูท้ ั้ง 3 ชุด มีจ านวนท่ีเสนอขายรวมทั้งส้ินไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลคา่รวมทั้งส้ินไม่เกิน 4,000,000,000 บาท 
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากดั และ/หรือ สหกรณ์ ซ่ึงเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่เท่าน้ัน 
อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้"A-" แนวโนม้อนัดบัเครดิต "คงท่ี" โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูจ้ากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบตลอดอายขุองหุน้กู ้
ระยะเวลาการจองซ้ือหุ้นกู้: วนัที่ 23 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทัหลกัทรัพยเ์กียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหุ้นกู้ 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือช้ีชวน: วนัที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
วนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับ: วนัที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

กอ่นตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก ีย่วกบัผูอ้อกตราสารหน้ีและเง่ือนไขของตราสารหน้ี รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียง 
ท่ีเก ีย่วขอ้งเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนังสือช้ีชวนมิไดเ้ป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมการก  ากบัตลาดทุน หรือส านกังานคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แนะน าใหล้งทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทน
ของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนังสือช้ีชวนแต่อย่างใด ทั้งน้ี การรับรอง
ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนังสือช้ีชวนเป็นความรับผิดชอบของผูเ้สนอขายตราสารหน้ี 
หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนังสือช้ีชวนมีขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเท็จ หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อตราสารหน้ีท่ีไดซ้ื้อตราสารหน้ี 
ไม่เกนิหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนังสือช้ีชวนนั้นมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัหรือเจา้ของตราสารหน้ีไดต้าม
มาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรไดรู้้ว่าแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและ
ร่างหนงัสือช้ีชวนเป็นเท็จหรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกนิสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนังสือช้ีชวนไดท่ี้ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก  ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เลขท่ี 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ในเวลาท าการของส านกังาน หรือทาง http://www.sec.or.th 

ค าเตือน : ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

http://www.sec.or.th/


 

 

สารบัญ 

หน้า 

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลส าคญัของตราสาร (Factsheet)  

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  

ส่วนที่ 2.1 การประกอบธุรกิจ  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 1 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ (2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 1  

3. ปัจจยัความเส่ียง (3) ปัจจยัความเส่ียง หนา้ที่ 1  

4. ทรัพยสิ์นที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ (4) ทรัพยสิ์นที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 1  

5. ขอ้พิพาททางกฎหมาย (5) ขอ้พิพาททางกฎหมาย หนา้ที่ 1  

6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอื่น (6) ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอื่น หนา้ท่ี 1  

ส่วนที่ 2.2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถ้ือหุน้ (7) ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถ้ือหุน้ หนา้ที่ 1 

8. โครงสร้างการจดัการ (8) โครงสร้างการจดัการ หนา้ที่ 1  

ส่วนที่ 2.3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

9. ขอ้มูลทางการเงินที่ส าคญั (9) ขอ้มูลทางการเงินที่ส าคญั หนา้ที่ 1 

10. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (10) การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ที่ 1 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายตราสารหน้ี 

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

เอกสารแนบ 1 ร่างขอ้ก  าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้ือหุน้กู  ้

เอกสารแนบ 2 รายงานการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้

เอกสารแนบ 3 งบการเงิน 

เอกสารแนบ 4 ร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้



สรุปขอ้มูลส ำคญัของตรำสำรหน้ี (Factsheet) ขอ้มูล ณ วนัท่ี 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 (เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่น) 

ส่วนท่ี 1 สรุปขอ้มูลส ำคญัของตรำสำรหน้ี (Factsheet) หนำ้ 1 

 

 

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพียงข้อมูลสรุปเก่ียวกับ 
การเสนอขาย ลักษณะและความเส่ียงของหลักทรัพย์และของบริษัทท่ีออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ("ผู้ออกหุ้นกู้" หรือ "บริษัท") ดังน้ัน  

ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้หรืออาจ
ศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนท่ีผู้ออกหุ้นกู้ย่ืนต่อส านักงาน ก.ล.ต.  ได้ท่ี website ของส านักงาน ก.ล.ต. 

สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (Factsheet) 
"หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565" ("หุ้นกู้ชุดท่ี 1") 
"หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566" ("หุ้นกู้ชุดท่ี 2") 

และ 
"หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570  

ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้" ("หุ้นกู้ชุดท่ี 3") 
(รวมเรียกหุ้นกู้ชุดท่ี 1 หุ้นกู้ชุดท่ี 2 และหุ้นกู้ชุดท่ี 3 ว่า "หุ้นกู้") 

ออกโดยบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อมูลท่ีส าคัญของตราสาร 

ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ 
ไม่ มีประกัน  มีผู ้แทนผู ้ถื อ หุ้นกู้  และ
ส ำหรับหุ้นกู้ชุดท่ี  3 ผู ้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดท่ี 3 ก่อนวนัครบก ำหนด
ไถ่ถอนหุน้กู ้
 

สกุลเงิน สกุลเงินบำท 

การจัดอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ 

  ไม่มี   ผูค้  ้ำประกนั/ผูรั้บอำวลั 
  ตรำสำร   ผูอ้อกตรำสำร   
หุ้นกู้ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือ  
"A-" แนวโนม้อนัดบัเครดิต "คงท่ี" โดยบริษทั 
ทริสเรทต้ิง จ ำกัด เ ม่ือว ันท่ี  30 ตุลำคม  
พ.ศ. 2563 ผู ้ออกหุ้นกู้ จ ะ จ ดั ให ้ม ีกำร 
จัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกู้ จำก
สถ ำบ นั จัดอันดับควำมน่ ำ เ ช่ือถือ ท่ี
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบตลอด
อำยุของหุน้กู ้
 

ประเภทการเสนอขาย   PO 
  PP (II)* 
  PP (HNW)* 
  PP (II&HNW) 
 
 
 
 
* II หมำยถึง ผูล้งทุนสถำบนั 
 HNW หมำยถึง ผูล้งทุนรำยใหญ ่

มูลค่าการเสนอขาย (1) หุ้นกู้ ชุดท่ี 1 ไม่เ กิน  1,000,000,000 
(หน่ึงพนัลำ้น) บำท  

(2) หุ้นกู้ ชุดท่ี 2 ไม่เ กิน 1,500,000,000  
(หน่ึงพนัหำ้ร้อยลำ้น) บำท และ 

(3) หุ้นกู้ ชุดท่ี 3 ไม่เ กิน 1,500,000,000 
(หน่ึงพนัหำ้ร้อยลำ้น) บำท  

 

จ านวนหน่วยที่เสนอขาย (1) หุ้นกู้ชุดท่ี 1 ไม่เกิน 1,000,000 (หน่ึง
ลำ้น) หน่วย 

(2) หุ้นกู้ชุดท่ี 2 ไม่เกิน 1,500,000 (หน่ึง
ลำ้นหำ้แสน) หน่วย และ 

(3) หุ้นกู้ชุดท่ี 3 ไม่เกิน 1,500,000 (หน่ึง
ลำ้นหำ้แสน) หน่วย 

มูลค่าการเสนอขายรวม ไม่เกิน 4,000,000,000 (ส่ีพนัลำ้น) บำท จ านวนหน่วยที่เสนอขาย
รวม 

ไม่เกิน 4,000,000 (ส่ีลำ้น) หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพนั) บำท ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพนั) บำท 
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อัตราดอกเบี้ย   คงท่ี  
(1) หุ้นกู้ชุดท่ี 1 มีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 

2.31 (สองจุดสำมหน่ึง) ต่อปี 
(2) หุ้นกู้ชุดท่ี 2 มีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 

2.62 (สองจุดหกสอง) ต่อปี และ 
(3) หุ้นกู้ชุดท่ี 3 มีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 

3.76 (สำมจุดเจด็หก) ต่อปี 
  ลอยตวั 
จ ำนวนดอกเบ้ียท่ีจะตอ้งช ำระส ำหรับหุ้นกู้
แต่ละหน่วยส ำหรับงวดดอกเบ้ียใด ๆ จะ
ค ำนวณโดยน ำ (ก) ผลคูณของจ ำนวนเงิน
ตน้คงคำ้งของหุ้นกู้แต่ละหน่วย ณ วนัแรก
ของงวดดอกเบ้ียนั้น กบัอตัรำดอกเบ้ียส ำหรับ
งวดดอกเบ้ียนั้นไปคูณกับ (ข) จ ำนวนวนั
ส ำหรับงวดดอกเบ้ียนั้น หำรดว้ย 365 (สำม
ร้อยหกสิบหำ้) โดยจ ำนวนดอกเบ้ียท่ีไดใ้ห้
ปัด เศษให้ได้ค่ ำ เ ป็นทศนิยม  6 (หก) 
ต ำแหน่ง (ถ้ำต ำแหน่งท่ี 7 (เจ็ด)  มีค่ำ
มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 5 (ห้ำ) ให้ท ำกำรปัด
ทศนิยมต ำแหน่งท่ี 6 (หก) ข้ึน นอกนั้นให้
ปัดลง) 
ในกำรช ำระเงินตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ (ไม่วำ่
จะเป็นเงินต้นหรือดอกเบ้ียหรือเงินจ ำนวน
อื่นใด) ให้แก่ผูถ้ือหุ้นกู้ไม่ตรงกบัวนัท ำกำร 
ใหเ้ลื่อนวนัช ำระเงินไปเป็นวนัท ำกำรถดัไป 
โดยผูอ้อกหุ้นกู ้ไม่จ ำตอ้งจ่ำยเงินเพ่ิมใด ๆ  
ส ำหรับกำรเลื่อนวนัช ำระเงินดงักล่ำวน้ี 
เว ้นแต่ในกรณีดอกเบ้ียงวดสุดท้ำย ซ่ึง
จะตอ้งน ำจ ำนวนวนัทั้งหมดท่ีเลื่อนออกไป
จนถึง (แต่ไม่รวม) วนัช ำระดอกเบ้ียท่ีเลื่อน
ออกไปมำรวมค ำนวณดอกเบ้ียดว้ย 
 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด ส ำหรับหุ้นกู้ชุดท่ี 1 และหุ้นกู้ชุดท่ี 2:  
ผู ้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดท่ี 1 
และหุ้นกู้ ชุ ดท่ี  2  ก่อนว ันครบก ำหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้เวน้แต่กำรซ้ือคืนหุน้กูต้ำมท่ี
ก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ และผูถ้ือหุน้กู้
ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผูอ้อกหุ้นกู้ท  ำกำร 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดท่ี 1 และหุ้นกู้ชุดท่ี 2 ก่อน 
วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้
ส ำหรับหุ้นกู้ชุดท่ี 3: ผูอ้อกหุ้นกู้มีสิทธิท่ี
จะท ำกำรไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดท่ี 3 ไม่วำ่ทั้งหมด
หรือบำงส่วน ณ วนัครบรอบปีท่ี 4 (ส่ี) 
นับแต่วนัออกหุ้นกู้  หรือในวนัก ำหนด
ช ำระดอกเบ้ียใด ๆ ภำยหลงัจำกนั้น ตำม
ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ 9.4 
ของขอ้ก ำหนดสิทธิ ทั้งน้ี ผูถ้ือหุ้นกู้ไม่มี
สิทธิ เ รี ยกร้องให้ผู ้ออกหุ้นกู้ท  ำกำร 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดท่ี 3 ก่อนวนัครบก ำหนด
ไถ่ถอนหุน้กู ้

วันออกหุ้นกู้ วนัท่ี 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
 

ระยะเวลาการเสนอขาย วนัท่ี 23 - 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 

วันที่ครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ 

(1) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 วนัท่ี 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2565 

(2) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 วนัท่ี 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2566 และ 

(3) หุน้กูชุ้ดท่ี 3 วนัท่ี 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2570 

 

อายุตราสาร (1) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีอำยุ 2 (สอง) ปี  
(2) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีอำยุ 3 (สำม) ปี และ 
(3) หุน้กูชุ้ดท่ี 3 มีอำยุ 7 (เจด็) ปี  
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งวดการจ่ายดอกเบีย้ ผู ้ออกหุ้นกู้จะช ำระดอกเบ้ียหุ้นกู้ทุก ๆ  
6 (หก) เดือน ในวนัท่ี 25 พฤษภำคม และวนัท่ี 
25 พฤศจิกำยน ของแต่ละปีตลอดอำยุหุ้นกู้  
และวนัช ำระดอกเบ้ียหุ้นกู้งวดสุดทำ้ย คือ 
วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เวน้แต่จะมีกำร
ไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดท่ี 3 ทั้งหมดก่อนว ันครบ
ก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ใหว้นัช ำระดอกเบ้ียหุน้กู้
ชุดท่ี 3 งวดสุดท้ำย คือ วนัไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบก ำหนด 

วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก วนัท่ี 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 

การค า้ประกัน/
หลักประกัน 

ไม่มี ผู้จัดการ 
การจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)
ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) และ 
บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินำคนิภทัร จ ำกดั 
(มหำชน)* 
* ซ่ึงรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร 

จ ากัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงาน
ขายของบริษัทหลักทรัพย์  เกียรติ
นาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)  

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งโดยชอบใหท้ ำหนำ้ท่ี
เป็นนำยทะเบียนหุน้กูแ้ทน 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนำคำรเกียรตินำคินภทัร จ ำกัด (มหำชน) 
หรือผู ้ท่ีได้รับแต่งตั้ งโดยชอบให้ท ำ
หนำ้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูแ้ทน 

ข้อจ ากดัการโอน เน่ืองจำกหุน้กูท่ี้ออกและเสนอขำยในคร้ังน้ี เป็นกำรออกและเสนอขำยต่อผูล้งทุนสถำบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรำยใหญ่ ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยตรำสำรหน้ีท่ีออกใหม่ และ 
ผูอ้อกหุน้กูไ้ดจ้ดขอ้จ ำกดักำรโอนไวก้บัส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหจ้  ำกดักำรโอนหุน้กูเ้ฉพำะภำยในกลุ่มผูล้งทุนสถำบนั และ/หรือ 
ผูล้งทุนรำยใหญ่เท่ำนั้น ดงันั้น ผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ นำยทะเบียนหุ้นกูจ้ะไม่รับจดทะเบียนกำรโอนหุน้กูไ้ม่วำ่ใน
ทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนสถำบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรำยใหญ่ ตำมค ำนิยำมท่ีระบุไวใ้นประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศเก่ียวกบักำรออกและ
เสนอขำยตรำสำรหน้ีทุกประเภท เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก ทั้งน้ี ตำมรำยละเอียดท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4.3 ของ
ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และผูถ้ือหุ้นกู้ส ำหรับหุ้นกู้ (ตำมแบบท่ีระบุไวใ้นเอกสำรแนบ 1 
ร่ำงขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้ือหุน้กูส้ ำหรับหุน้กู ้ของเอกสำรฉบบัน้ี) ("ข้อก าหนดสิทธิ") 

ข้อก าหนดในการด ารง
อัตราส่วนทางการเงิน 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (Debt to Equity Ratio) ตำมงบกำรเงินรวมของผูอ้อกหุน้กู้
ในอตัรำส่วนไม่เกินกวำ่ 3:1 (สำมต่อหน่ึง) ณ วนัส้ินงวดบญัชีของไตรมำสท่ีสองและ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของ
แต่ละปี ทั้งน้ี โปรดพิจำรณำค ำจ ำกดัควำมของ "หน้ีสิน" "ส่วนของผูถ้ือหุ้น" และ "งบกำรเงินรวม" และรำยละเอียดท่ี
ระบุไวใ้นขอ้ 6.2(ฒ) ของขอ้ก ำหนดสิทธิ 
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ล าดับการได้รับช าระหนี้จากผู้ออกตราสารกรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ 
 
 
 

ความเส่ียง 
อายุตราสาร   ควำมเส่ียงสูง    
ยำว  

7 ปี 
3 ปี 
2 ปี 

 
 

 
XXX 
XX 
X 

X หมำยถึง หุน้กูชุ้ดท่ี 1  
XX หมำยถึง หุน้กูชุ้ดท่ี 2 
XXX หมำยถึง หุน้กูชุ้ดท่ี 3 

สั้น    
 AAA AA A  BBB unrated อันดับความน่าเช่ือถือ 

 ควำมเส่ียงต ่ำ  
 

ค าเตือนที่ส าคัญ 
- ตลำดตรำสำรหน้ีในประเทศไทยมีสภำพคล่องต ่ำ กำรขำยตรำสำรก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนั้นอำจไดรั้บมูลค่ำขำย 

ตรำสำรลดลงหรือเพ่ิมข้ึนได ้โดยข้ึนอยู่กบัสภำวะและควำมตอ้งกำรของตลำดในขณะนั้น  
- ผูถ้ือหุ้นกู้จะไม่สำมำรถขำยหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใด ๆ  โดยทัว่ไปได ้แต่จะถูกจ ำกดัให้ขำยหรือโอนหุ้นกู้ไดเ้ฉพำะภำยในกลุ่ม 

ผูล้งทุนสถำบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรำยใหญ่เท่ำนั้น เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
- กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบกำรตดัสินใจลงทุนเท่ำนั้น มิใช่ส่ิงช้ีน ำกำรซ้ือขำยตรำสำรหน้ี 

ท่ีเสนอขำย และไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผูอ้อกตรำสำร ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัลกัษณะ
ของหุน้กู ้รวมถึงวเิครำะห์ควำมเส่ียงและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผูอ้อกหุน้กูก่้อนตดัสินใจลงทุน 

- กำรออกและเสนอขำยหุน้กูค้ร้ังน้ีมีหุน้กูท้ ั้งหมด 3 (สำม) ชุด ซ่ึงหุน้กูแ้ต่ละชุดมีอำยุของหุน้กูแ้ละระดบัควำมเส่ียงของหุน้กู ้แตกต่ำงกนั 
โดยหุน้กูท่ี้มีอำยุมำกกวำ่จะมีระดบัควำมเส่ียงท่ีสูงกวำ่ 

- ส ำหรับหุ้นกู้ชุดท่ี 3 ผูอ้อกหุ้นกู้มีสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ซ่ึงจะส่งผลให้ผูถ้ือหุ้นกู้ชุดท่ี 3 มี
ควำมเส่ียงท่ีจะไม่สำมำรถคำดกำรณ์กระแสเงินสดรับจำกหุ้นกู้ชุดท่ี 3 ท่ีแน่นอนได้และมีควำมเส่ียงท่ีจะเสียโอกำสในกำรไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีสูงจำกกำรลงทุนในหุ้นกูชุ้ดท่ี 3 หำกผูอ้อกหุ้นกูใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูชุ้ดท่ี 3 ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในช่วงท่ี
อตัรำดอกเบ้ียในตลำดลดต ่ำลงกวำ่อตัรำดอกเบ้ียของหุน้กูชุ้ดท่ี 3 
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ลักษณะพิเศษและความเส่ียงที่ส าคัญของตราสาร 
ความเส่ียงจากการท่ีผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดท่ี 3 ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 
ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิท่ีจะท ำกำรไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดท่ี 3 ไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน ณ วนัครบรอบปีท่ี 4 (ส่ี) นบัแต่วนัออกหุน้กู ้หรือในวนัก ำหนดช ำระ
ดอกเบ้ียใด ๆ  ภำยหลงัจำกนั้น ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ ทั้งน้ี กำรไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดท่ี 3 ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ 
จะท ำใหผู้ถ้ือหุน้กูมี้ควำมเส่ียงท่ีจะไม่สำมำรถคำดกำรณ์กระแสเงินสดรับจำกหุน้กูชุ้ดท่ี 3 ท่ีแน่นอนได ้นอกจำกน้ีในกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูใ้ชสิ้ทธิ
ไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดท่ี 3 ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ผูถ้ือหุน้กูอ้ำจไม่สำมำรถน ำเงินท่ีไดรั้บจำกกำรไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดท่ี 3 นั้นไปลงทุนต่อในตรำสำรอืน่ ๆ  
ท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีเท่ำกบัหรือใกลเ้คียงหุน้กูชุ้ดท่ี 3 ได ้ 
ทั้งน้ี โปรดพิจำรณำขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขในกำรไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กูใ้นขอ้ 9.4 ของร่ำงขอ้ก ำหนดสิทธิ ตำมท่ีระบุไวใ้น
เอกสำรแนบ 1 ของเอกสำรฉบบัน้ี 
 
ความเหมือนและความต่างในสาระส าคัญระหว่างข้อก าหนดสิทธิและตัวอย่างข้อก าหนดสิทธิของส านักงาน ก.ล.ต. ("ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐานของ
ส านักงาน ก.ล.ต.") 

ขอ้ก ำหนดสิทธิส ำหรับหุน้กูแ้ละขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. มีควำมแตกต่ำงในสำระส ำคญัในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
- ขอ้ 6 ค  ำรับรอง กำรรับประกนั และหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้  มีเพ่ิมเติมนอกจำกท่ีก ำหนดในขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของ

ส ำนกังำน ก.ล.ต. เช่น มีกำรก ำหนดขอ้ยกเวน้ให้ผูอ้อกหุน้กูส้ำมำรถท่ีจะก่อภำระหลกัประกนัหรือภำระผูกพนัใด ๆ  ถำ้กำรก่อ
หลกัประกนัท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรประกอบธุรกิจตำมปกติทัว่ไปของผูอ้อกหุ้นกูห้รือเพ่ือประกนัสินเช่ือโครงกำรจำกสถำบนั
กำรเงิน (ซ่ึงรวมถึงกำรจ ำน ำบญัชีรับฝำกเงินหรือโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝำก  หรือสิทธิกำรรับเงิน หรือกำรโอนสิทธิ
เรียกร้องในเอกสำรสัญญำเก่ียวกบัโครงกำร ภำยใตสิ้นเช่ือโครงกำร) หรือเป็นกำรด ำเนินกำรโดยผลของกฎหมำยหรือจะไม่มี
ผลกระทบในทำงลบอย่ำงร้ำยแรง หรือกำรก ำหนดห้ำมมิให้ผูอ้อกหุ้นกูข้ำย จ ำหน่ำย จ่ำย หรือโอนทรัพยสิ์นหรือสินทรัพย์
ทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกู้ เวน้แต่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทำงลบอย่ำง
ร้ำยแรง หรือเป็นกำรกระท ำอนัเน่ืองมำจำกกำรประกอบธุรกิจตำมปกติทัว่ไปของผูอ้อกหุ้นกู้หรือเพ่ือกำรท ำธุรกรรมแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกำรระดมทุนในตลำดทุน เป็นตน้  

-              ขอ้ 8 วธีิกำร เวลำ และสถำนท่ีส ำหรับกำรช ำระหน้ีตำมหุน้กู ้มีกำรก ำหนดใหล้  ำดบัในกำรจดัสรรเงินท่ีไดรั้บช ำระหน้ีในกรณี
ท่ีมีเหตุผิดนดั ใหมี้กำรช ำระค่ำตอบแทนใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูก่้อนกำรช ำระดอกเบ้ียหุน้กูแ้ละเงินตน้หุน้กู ้

- ขอ้ 9 กำรไถ่ถอนหุน้กูแ้ละกำรซ้ือคืนหุน้กู ้มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดท่ี 3 ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู้
เพ่ิมเติมนอกจำกท่ีก ำหนดในขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยก ำหนดให้ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิท่ีจะท ำกำรไถ่
ถอนหุน้กูชุ้ดท่ี 3 ไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน ณ วนัครบรอบปีท่ี 4 (ส่ี) นบัแต่วนัออกหุน้กู ้หรือในวนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ียใด ๆ 
ภำยหลงัจำกนั้น ทั้งน้ี โปรดพิจำรณำขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขในกำรไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกูใ้นขอ้ 9.4 ของ
ร่ำงขอ้ก ำหนดสิทธิ ตำมท่ีระบุไวใ้นเอกสำรแนบ 1 ของเอกสำรฉบบัน้ี 

- ขอ้ 10 กำรผิดนดัและผลของกำรผิดนดั มีเพ่ิมเติมนอกจำกท่ีก ำหนดในขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. เช่น 
กรณีท่ีผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัย่อยผิดนดัผิดนดัช ำระหน้ีไม่ว่ำในมูลหน้ีใด ๆ เกินกวำ่จ ำนวนท่ีก ำหนดเอำไวจ้ะยงัไม่ถือว่ำ 
ผูอ้อกหุ้นกู้ผิดนดั ตรำบเท่ำท่ีขอ้โตแ้ยง้ดงักล่ำวยงัไม่มีกำรตดัสินช้ีขำดจนถึงท่ีสุดให้เป็นควำมผิดของผูอ้อกหุ้นกู้ และ/หรือ 
บริษทัย่อย หรือมีกำรก ำหนดใหเ้หตุผิดนดัเน่ืองจำกกำรถูกยึดหรืออำยดัทรัพยสิ์นบริษทัยอ่ยของผูอ้อกหุน้กูถ้ือเป็นเหตุผิดนดั
ตำมหุ้นกู้ หรือมีกำรก ำหนดให้ผูอ้อกหุ้นกู้ถือว่ำผิดนดัเม่ือมีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลง งดเวน้ หรือยกเลิกใบอนุญำต หนงัสือรับรอง 
หนงัสือยินยอม สิทธิประโยชน์ใด ๆ  ท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ดรั้บจำกหน่วยงำนของรัฐ เจำ้หนำ้ท่ี บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ซ่ึงผูอ้อกหุน้กู้
จ  ำเป็นตอ้งมีไวห้รือใชใ้นกำรประกอบธุรกิจหลกัของผูอ้อกหุน้กู้ และกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลง กำรงดเวน้ หรือยกเลิกเช่นวำ่นั้น 
อำจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทำงลบอย่ำงร้ำยแรง เป็นตน้ 

- ขอ้ 11 กำรประชุมผูถ้ือหุ้นกู ้มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรประชุมของผูถ้ือหุ้นกู้และมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุน้กูโ้ดย
วิธีกำรลงมติเป็นหนงัสือแทนกำรประชุมผูถ้ือหุ้นกู้เพ่ิมเติมนอกจำกท่ีก ำหนดในขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน 
ก.ล.ต. 

 ทั้งน้ี โปรดพิจำรณำขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของร่ำงขอ้ก ำหนดสิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นเอกสำรแนบ 1 ของเอกสำรฉบบัน้ี 
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ความเส่ียงทั่วไป 
ความเส่ียงเก่ียวกับผู้ออกหุ้นกู้  

รำยละเอียดปรำกฏตำมส่วนท่ี 2.1 กำรประกอบธุรกิจ หวัขอ้ที่ 3 ปัจจยัควำมเส่ียง ของเอกสำรฉบบัน้ี โดยควำมเส่ียงเก่ียวกบัผูอ้อกหุน้กู ้
มีดงัน้ี 

- ควำมเส่ียงในกำรลงทุนของผูอ้อกหุน้กู ้
- ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจ 

o ควำมเส่ียงดำ้นวตัถุดิบท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรผลิตไฟฟ้ำ 
o ควำมเส่ียงดำ้นควำมพร้อมใชง้ำนของโรงไฟฟ้ำ 
o ควำมเส่ียงจำกภยัธรรมชำติ 
o ควำมเส่ียงดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม 

- ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
o ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องทำงกำรเงิน 
o ควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน 
o ควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ีย 

- ควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรือกำรลงทุนของผูถ้ือหลกัทรัพย์ 
o ควำมเส่ียงจำกผูอ้อกหุน้กูมี้ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ซ่ึงถือหุน้มำกกวำ่ร้อยละ 50 
o ควำมเส่ียงดำ้นกำรบริหำรจดักำรในบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัจำกกำรถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75 
o ควำมเส่ียงดำ้นกำรบริหำรจดักำรในบริษทัร่วมท่ีประกอบธุรกิจหลกัจำกกำรถือหุน้ไม่ถึงร้อยละ 50 

- ควำมเส่ียงและผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โรคระบำดของเช้ือไวรัสสำยพนัธ์ุใหม่ COVID-19 
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 นั้น ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ไดรั้บผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน รวมถึงกำรผลิต
และขำยไฟฟ้ำอย่ำงมีนยัส ำคญั เน่ืองจำกผูอ้อกหุ้นกู้มีสัญญำกำรขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย คิดเป็น  
ร้อยละ 98 ของก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำของผูอ้อกหุ้นกู้ และมีสัญญำกำรขำยไฟฟ้ำกบักลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรม คิดเป็นร้อยละ 2 
ของก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำของผูอ้อกหุน้กู ้ซ่ึงมีกำรกระจำยตวัอยู่ในหลำยกลุ่มอุตสำหกรรม 

- ควำมเส่ียงใหม่ท่ีอำจจะเกิดข้ึนในอนำคต 
 
ความเส่ียงของตราสาร 

ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Credit Risk) ผูถ้ือหุ้นกู้มีควำมเส่ียงท่ีอำจจะไม่ไดรั้บช ำระดอกเบ้ียหรือเงินตน้ ในกรณีท่ีธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของ 
ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่เป็นไปตำมท่ีคำดหมำยหรือ ทรัพยสิ์นของผูอ้อกหุน้กูมี้ไม่เพียงพอต่อกำรช ำระหน้ี ก่อนกำรตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนควรพิจำรณำฐำนะกำรเงิน
และควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู ้ออกหุ้นกู้จำกข้อมูลท่ีระบุไว้ในเอกสำรฉบับน้ี  ในกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของหุ้นกู้   
ผูล้งทุนสำมำรถดูกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือที่จดัท ำโดยสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือประกอบกำรตดัสินใจลงทุนได ้ถำ้กำรจดัอนัดบั
ควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกู้ต  ่ำ แสดงว่ำควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของหุ้นกู้หรือผูอ้อกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บควรจะสูงดว้ยเพ่ือชดเชย
ควำมเส่ียงท่ีสูงของหุน้กูด้งักล่ำว ผูล้งทุนควรติดตำมขอ้มูลข่ำวสำรของผูอ้อกหุน้กูร้วมถึงกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถอื 
ไดจ้ำกเวบ็ไซตข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ หรือสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย 

ควำมเส่ียงดำ้นรำคำ (Price Risk) รำคำตลำดของหุ้นกู้นั้นอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลำยประกำร ยกตวัอย่ำงเช่น ระดบั
อตัรำดอกเบ้ียในตลำดกำรเงิน นโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย สภำวะเศรษฐกิจโดยรวม อตัรำเงินเฟ้อ อำยุของหุ้นกู ้หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือ
ส่วนขำดของหุน้กู ้ดงันั้น ผูถ้ือหุน้กูอ้ำจไดรั้บผลกระทบจำกควำมผนัผวนของรำคำหุน้กู ้ในกรณีท่ีมีกำรซ้ือขำยตรำสำรก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน 

ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง (Liquidity Risk) ผูถ้ือหุน้กูอ้ำจไม่สำมำรถขำยหุน้กูใ้นตลำดรองก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กูไ้ดท้นัทีในรำคำท่ี
ตนเองตอ้งกำร เน่ืองจำกกำรซ้ือขำยเปลี่ยนมือของตรำสำรในตลำดรองอำจมีไม่มำก ทั้งน้ี ผูอ้อกหุ้นกู้ไม่ไดน้ ำหุ้นกู้ไปซ้ือขำยในตลำดรองใด ๆ  
อย่ำงไรก็ดี ผูถ้ือหุน้กูส้ำมำรถซ้ือขำยหุน้กูไ้ดท่ี้ธนำคำรพำณิชย ์บริษทัหลกัทรัพย ์หรือนิติบุคคลอื่นใด ท่ีมีใบอนุญำตคำ้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตรำสำรแห่งหน้ี 
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ข้อมูลผู้ออกตราสาร 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) ("บริษัท") ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษทั ช.กำรช่ำง จ ำกดั (มหำชน) ("กลุ่ม ช.การช่าง") จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือ

วนัท่ี 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2554 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท ดว้ยวตัถุประสงคใ์หเ้ป็นบริษทัแกนน ำของกลุ่ม ช.กำรช่ำง ท่ีมุ่งเนน้กำรลงทุนในธุรกิจ
ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนประเภทต่ำงๆ บริษทัได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนเม่ือวนัท่ี 6 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2556 และ 
หุ้นสำมญัของบริษทัไดรั้บกำรจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และเร่ิมท ำกำรซ้ือขำย ในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 18 
กรกฎำคม พ.ศ. 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน 5,500 ลำ้นบำท เรียกช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ และเม่ือวนัท่ี 10 เมษำยน พ.ศ. 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน
จดทะเบียนเป็น 9,240 ลำ้นบำท โดย ณ ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียนเรียกช ำระแลว้ 7,370 ลำ้นบำท  

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัโดยกำรถือหุ้นในบริษทัอื่นท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนประเภทต่ำงๆ ทั้งภำยในและ
ต่ำงประเทศ โดยรำยไดห้ลกัของบริษทัท่ีแสดงตำมงบกำรเงินรวมมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ (รวมเงินส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ) และ
รำยไดค้่ำบริหำรโครงกำร 

ปัจจุบนับริษทัลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจ ำนวน 6 บริษทัในโครงกำรไฟฟ้ำ 3 ประเภท ไดแ้ก่ โครงกำร
ไฟฟ้ำพลงัน ้ ำ โครงกำรไฟฟ้ำระบบโคเจนเนอเรชัน่ และโครงกำรไฟฟ้ำ พลงัแสงอำทิตย์ โดยเป็นกำรลงทุนท่ีเป็นบริษทัย่อยรวม 3 บริษทั ไดแ้ก่ 
บริษทั เซำทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ำกดั ("SEAN") ในสัดส่วนร้อยละ 61.33 ซ่ึง SEAN ลงทุนอีกทอดหน่ึงใน บริษทั ไฟฟ้ำน ้ำงึม 2 จ ำกดั ("NN2") 
ในสัดส่วนร้อยละ 75.00 โดย NN2 มีสถำนะเป็นบริษทัแกนของบริษทั บริษทั บำงปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ำกดั ในสัดส่วนร้อยละ 65.00 บริษทั 
บำงเขนชยั จ ำกดั ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 และกำรลงทุนท่ีเป็นบริษทัร่วมรวม 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ไซยะบุรี พำวเวอร์ จ ำกดั ("XPCL")  
โดยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 37.50 บริษทั เชียงรำย โซล่ำร์ จ  ำกดั โดยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 30.00 และบริษทั นครรำชสีมำ โซล่ำร์ จ  ำกดั  
โดยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 30.00 

โครงกำรไฟฟ้ำท่ีบริษทัเขำ้ลงทุนส่วนใหญ่เปิดเดินเคร่ืองเชิงพำณิชยแ์ลว้ โดยในปี 2562 โรงไฟฟ้ำไซยะบุรีไดเ้ปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 29 ตุลำคม พ.ศ. 2562 รวมถึงโรงไฟฟ้ำแสงอำทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคำและพ้ืนดินภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบำงเขนชยั BKC 
จ ำนวน 6 โครงกำร ไดท้ยอยผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหก้บัผูป้ระกอบกำรภำคเอกชนแลว้ตั้งแต่เดือนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 

 วัตถุประสงค์การใช้เงิน 
ผูอ้อกหุ้นกู้มีควำมประสงคท่ี์จะน ำเงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในคร้ังน้ีไปใช้เพ่ือช ำระคืนหุ้นกู้ท่ีจะครบก ำหนดใน

ไตรมำสที่สองของปี 2564 จ  ำนวนประมำณ 1,000 – 2,000 ลำ้นบำท เพื่อซ้ือสินทรัพยห์รือลงทุนในกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ 
จ ำนวนประมำณ 1,000 – 2,000 ลำ้นบำท และ/หรือ เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร จ ำนวนประมำณ 1,000 ลำ้นบำท โดยผูอ้อกหุน้กูค้ำด
วำ่จะน ำเงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้กูใ้นคร้ังน้ีไปใชต้ำมวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งินดงักล่ำวขำ้งตน้ภำยในเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานย้อนหลัง 2 ปี  
และไตรมาสล่าสุดหรือเท่าท่ีมีผลการด าเนินงานจริง  

หน่วย ลำ้นบำท (เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน) 

ข้อมูล รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 

รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

งวด 9 เดือนส้ินสุด ณ 
วันที่ 30 กันยายน  

พ.ศ. 2563 

รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 
สินทรัพยร์วม 62,503 64,191 64,080 62,503 
หน้ีสินรวม 30,981 28,644 29,286 30,981 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 31,522 35,547 34,794 31,522 
รำยไดร้วม 9,116 8,843 5,739 9,116 
ค่ำใชจ่้ำยรวม 6,614 7,019 4,887 8,517 
ก ำไรสุทธิ 1,364 1,083 380  
ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทั 599 769 397 599 
อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อก ำไรก่อนดอกเบ้ียจ่ำยภำษเีงินได ้ 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (Net Debt to EBITDA Ratio) (เท่ำ) 

5.21 5.15 5.43 5.21 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ีย  
(Interest Coverage Ratio : ICR)* (เท่ำ) 

4.17 3.70 3.99 4.17 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกพนั  
(Debt Service Coverage Ratio : DSCR)** (เท่ำ) 

1.72 1.63 3.80 1.72 

อตัรำหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุน้รวม  
(Debt to Equity : D/E Ratio) (เท่ำ) 

0.98 0.81 0.84 0.98 

อตัรำส่วนตัว๋เงินจ่ำยต่อหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย  
(BE Size to Interest Bearing Debt Ratio) (เท่ำ)  

- - - - 

อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียท่ีครบก ำหนด 
ภำยใน 1 ปีต่อหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียทั้งหมด (เท่ำ) 

0.05 0.10 0.24 0.05 

อตัรำส่วนเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินต่อหน้ีสินรวม (เท่ำ) 0.46 0.23 0.22 0.46 
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ*** (เท่ำ) 0.76 0.62 0.65 0.76 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (Current Ratio) (เท่ำ) 2.52 1.95 1.06 2.52 
อตัรำก ำไรขั้นตน้ (%) 32.50 25.60 20.00 32.50 
อตัรำก ำไรก่อนดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (%) 50.30 48.60 46.70 50.30 

หมายเหตุ 
* อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ีย ค ำนวณจำก ก  ำไรก่อนดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 12 เดือน (ไม่รวมกำรเปล่ียนแปลงของ 

เงินลงทุนระยะสั้น) / ตน้ทุนทำงกำรเงิน 12 เดือน 
** อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกพนั ค ำนวณจำก (เงินสดสุทธิจำกกำรกจิกรรมด ำเนินงำน + เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (ไม่รวมกำรเปล่ียนแปลงของ  

เงินลงทุนระยะสั้น) + เงินสดรับจำกกำรออกหุน้กู ้ + เงินสดรับจำกกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั + เงินสดตน้งวด) / (ดอกเบ้ียจ่ำย + เงินตน้ของหน้ีสินท่ีครบ
ก  ำหนด) 

*** ข้อ 6.2(ฒ) ของร่ำงข้อก  ำหนดสิทธิก  ำหนดให้ผูอ้อกหุ้นกูต้้องด ำรงอัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ตำมงบกำรเงินรวมของผูอ้อกหุ้นกู ้
ในอตัรำส่วนไม่เกนิกว่ำ 3:1 (สำมต่อหน่ึง) ณ วนัส้ินงวดบญัชีของไตรมำสท่ีสองและ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของแต่ละปี  โดย "หน้ีสิน" "ส่วนของผูถื้อหุน้" และ "งบกำรเงินรวม"  
มีควำมหมำยเช่นเดียวกบับทนิยำมของค ำดงักล่ำวท่ีก  ำหนดไวใ้นขอ้ก  ำหนดสิทธิ 
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ประวัติการผิดนัดช าระหนีด้อกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี ้หรือผิดนัดช าระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัต้ังขึน้โดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปี 

 ไม่มี  มี   
 
 

ข้อมูลผู้ติดต่อ  
 

1. ผูล้งทุนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพ่ิมเติมและรับหนงัสือช้ีชวนไดท่ี้ 
1.1 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ส ำนกังำนใหญ่ : เลขท่ี 1 ซอยรำษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนรำษฎร์บูรณะ แขวงรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140 
สถำนที่ติดต่อ : เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท ์:  0-2470-3274 และ 0-2470-3074 

1.2 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศพัท ์:  1558 กด#9 

1.3 บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 252/6 อำคำรส ำนกังำนเมืองไทยภทัร คอมเพลก็ซ์ 1 ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดำภเิษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง 

กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศพัท ์:  0-2305-9442 
และท่ีธนำคำรเกียรตินำคินภทัร จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะหน่วยงำนขำยของบริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินำคินภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
สถำนที่ติดต่อ : เลขท่ี 209 อำคำรเคเคพี ทำวเวอร์ ถนนสุขมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท ์: 0-2165-5555 

2. หำกผูล้งทุนมีขอ้ร้องเรียน สำมำรถติดต่อไดท่ี้ 
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 587 อำคำรวริิยะถำวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสำรวนิิจฉยั แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  
โทรศพัท ์:  0-2691-9720 
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ส่วนที่ 2.1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CKP”) ก่อตั้ งโดยกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) (“กลุ่ม ช.การช่าง”) จดทะเบียนจัดตั้งเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2554 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ดว้ยวตัถุประสงค์ให้เป็นบริษทัแกนน าของกลุ่ม ช.การช่าง ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนเม่ือวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 
2556 และหุ้นสามัญของบริษทัได้รับการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  และเร่ิมท าการซ้ือขาย 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) เม่ือวนัที่ 18 กรกฎาคม 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน 
5,500 ลา้นบาท เรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ และเม่ือวนัที่ 10 เมษายน 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น 9,240 ลา้นบาท โดย ณ ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ 8,129 ลา้นบาท (ขอ้มูล ณ วนัที่ 25 
มิถุนายน 2563) 

ปัจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ในโรงไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ 
โรงไฟฟ้าพลงัน ้า โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ และโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ โดยแบ่งเป็นการลงทุนใน
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม รวม 6 บริษทั (ขอ้มูล ณ วนัที่ 25 มิถุนายน 2563) ดงัน้ี 

- การลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เป็นบริษทัยอ่ย รวม 3 บริษทั ประกอบดว้ย 
1) บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั (“NN2”) ซ่ึงมีสถานะเป็นบริษทัแกนของบริษทั ในสัดส่วนการถือหุ้น

ที่ร้อยละ 46 โดยเป็นการลงทุนผ่านบริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (“SEAN”) 
2) บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (“BIC”) ในสัดส่วนการถือหุน้ที่ร้อยละ 65 
3) บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (“BKC”) ในสัดส่วนการถือหุน้ที่ร้อยละ 100 

- การลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เป็นบริษทัร่วม รวม 3 บริษทั ประกอบดว้ย 
1) บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (“XPCL”) ในสัดส่วนการถือหุน้ที่ร้อยละ 37.5 
2) บริษทั เชียงราย โซลาร์ จ ากดั (“CRS”) ในสัดส่วนการถือหุน้ที่ร้อยละ 30 
3) บริษทั นครราชสีมา โซลาร์ จ ากดั (“NRS”) ในสัดส่วนการถือหุน้ที่ร้อยละ 30 

1.2 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยทุธ์ในการด าเนินงาน 

วิสัยทศัน์ : เป็นบริษทัชั้นน าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการด าเนินงาน
อนัมีประสิทธิภาพ 

พนัธกิจ : 1) สร้างผลตอบแทนที่ดี มัน่คงและเป็นธรรมแก่ผูถ้ือหุน้ 
2) ใหค้วามส าคญัอยา่งต่อเน่ืองกบัส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน 
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เป้าหมายการด าเนินงาน : บริษทัมีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
ประเภทต่างๆ ทั้ งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  โดยมีวัตถุประสงค์           
เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศจาก
โครงการด้านพลงังานที่หลากหลายด้วยความเข้มแข็งของฐานเงินลงทุน    
และความร่วมมือระหว่างพนัธมิตรในเครือที่พร้อมสร้างผลตอบแทนสูงสุด
ใหก้บัผูถ้ือหุน้อยา่งย ัง่ยนื 

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคญั 

ปี 2554 - วนัที่ 8 มิถุนายน 2554 จดทะเบียนจัดตั้งบริษทัดว้ยเงินทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษทัเป็นแกนน าของกลุ่ม ช.การช่าง ที่มุ่งเน้นการลงทุน 
ในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ  

ปี 2555 - วันที่  10 พฤษภาคม 2555 บริษัทซ้ือหุ้นสามัญของ SEAN เพิ่มเติมจาก บริษัท          
ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BECL)1 จ านวน 110,112,500 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 16.7 ของทุนจดทะเบียน  ท าให้บริษัทถือหุ้นใน SEAN รวมเป็นจ านวน 
361,168,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.7 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระเต็ม
มูลค่าแลว้ 

- วนัที่ 26 มิถุนายน 2555 บริษทัซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลงัแสงอาทิตยจ์ากบริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“CK”) จ านวน 2 บริษทัไดแ้ก่ 
1) BKC จ  านวน 2,342,498 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 
2) NRS จ านวน 664,500 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและ 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 85.06 

- วนัที่ 31 สิงหาคม 2555 บริษทัซ้ือหุน้สามญัของ SEAN เพิ่มเติมจาก บริษทั ทีม คอนซัลต้ิง 
เอนจิเนียร์ จ ากดั2 จ  านวน 8,809,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 ของทุนจดทะเบียน 
ท าใหบ้ริษทัถือหุ้นใน SEAN รวมเป็น 369,977,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของทุน
จดทะเบียนและเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

- วันที่ 26 ธันวาคม 2555 บริษัทซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
ในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์ละโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่จาก CK จ  านวน 2 
บริษทัไดแ้ก่ 
1) CRS จ  านวน 875,250 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและ 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 95  

                                                             
1 ปัจจุบนั คอื บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ  ากดั (มหาชน) (“BEM”) 
2 ปัจจุบนั คอื บริษทั ทมี คอนซลัติ้ง เอนจิเนียร่ิง แอนด ์แมเนจเมนท ์จ  ากดั (มหาชน) (TEAM) 
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2) BIC จ  านวน 63,019,999 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

ปี 2556 - วนัที่ 2 มกราคม 2556 บริษทัซ้ือหุ้น BIC เพิ่มเติมจาก บริษทั ที่ดินบางปะอิน จ ากดั
จ านวน 26,029,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียน ท าใหบ้ริษทัถือหุ้น
ใน BIC รวมเป็น 89,049,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและ 
เรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

- วนัที่ 11 มกราคม 2556 บริษทัลดทุนจดทะเบียนจาก 9,200 ลา้นบาท เป็น 3,066.7 
ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 306.7 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยเป็น
การลดทุนเพื่อคืนทุนที่ลดลงใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ตามสัดส่วน ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 
บริษทัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็น 4,600 ลา้นบาท จ าหน่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วน และลดมูลค่าที่ตราไวต่้อหุ้นจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท 
พร้อมกนัน้ีไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 4,600 ลา้นบาทเป็น 5,500 ลา้นบาท 
โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 180 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท เพื่อเสนอ
ขายต่อประชาชนทัว่ไป 

- วนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและเปลี่ยน
ช่ือเป็น บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

- วนัที่ 18 กรกฎาคม 2556 หุน้สามญัของบริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ปี 2557 - วนัที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2557 มีมติอนุมติัให้บริษทั
น าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ านวน  170 ล้านบาท  เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม           
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 

- วนัที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 มีมติอนุมติัให้ 
BIC ท ารายการที่ เกี่ยวโยงกันว่าจ้าง CK ซ่ึงเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                 
เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (“BIC2”)      
ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,310 ลา้นบาท โดยมีก  าหนดเวลาการก่อสร้าง 29 เดือนนับจาก
วนัที่ 1 มกราคม 2558 

ปี 2558 - วันที่ 24 เมษายน 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ในอัตราหุ้นละ  
0.1 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 110 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายเงินปันผลคร้ังแรกของบริษทั 

- วนัที่ 29 พฤษภาคม 2558 บริษทัลดมูลค่าที่ตราไวต่้อหุน้จากเดิม 5 บาท เป็น 1 บาท 
และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 3,740 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 9,240 ลา้นบาท แบ่งเป็น 
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1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,870 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้กับผูถ้ือหุ้นเดิม 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ส่งผลให้บริษทัมีทุนจดทะเบียน
และช าระแลว้จ านวน 7,370 ลา้นบาท 

2) หุน้สามญัจ านวน 1,870 ลา้นหุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั (“CKP-W1”) จ านวน 1,870 
ลา้นหน่วย 

- วนัที่ 4 มิถุนายน 2558 หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,870 ลา้นหุ้น เร่ิมท าการซ้ือขาย 
ในตลาดหลกัทรัพย ์

- วันที่  9 มิ ถุ นายน 2558 CKP-W1 จ านวน 1,870 ล้านหน่ วย เ ร่ิ มท าการซ้ื อขาย 
ในตลาดหลกัทรัพย ์

- วันที่ 9 มิถุนายน 2558 บริษัทซ้ือหุ้น XPCL จาก CK ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของ 
ทุนจดทะเบียน คิดเป็น 805,830,000 หุน้ มูลค่ารวมประมาณ 4,344 ลา้นบาท 

ปี 2559 - วนัที่ 19 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัประจ าปี 2559 มีมติอนุมติัดงัน้ี 

1) อนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท
หรือในเงินสกุลอื่นในจ านวนเทียบเท่า 

2) อนุมติัให้ NN2 เขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัเพื่อว่าจ้างบริษทั ช.การช่าง (ลาว) 
จ ากดั (“CHK”) เป็นผูด้  าเนินงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง 230 กิโลโวลต/์500 กิโลโวลต ์ในวงเงินรวม 799.85 ลา้นบาท 
และ 39.11 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อรองรับการส่งไฟฟ้าจาก
โครงการต่างๆ ท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(“กฟผ.”) ก  าหนดระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จภายในปี 2561 

- วนัที่ 16 พฤษภาคม 2559 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 ในอตัรา 
หุน้ละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 164.4 ลา้นบาท 

- วนัที่ 17 มิถุนายน 2559 บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกู ้ คร้ังท่ี 1/2559 ให้แก่ผูล้งทุน
สถาบัน และ/หรือ ผู ้ลงทุนรายใหญ่ ในวงเงินรวม 4,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี โดยเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั  
มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนดไถ่ถอน 

- วนัที่ 14 กนัยายน 2559 NN2 ไดล้งนามสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบักลุ่มสถาบนัการเงิน
ผูใ้ห้กู ้เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกูย้ืมระยะยาวเดิมและก่อหน้ีเพิ่ม เพื่อใชใ้นการปรับปรุง
และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของ NN2 ลดลง  
และมีสภาพคล่องมากข้ึน 
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ปี 2560 - วนัที่ 18 พฤษภาคม 2560 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ในอตัรา
หุน้ละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 442.2 ลา้นบาท 

- วนัที่ 29 มิถุนายน 2560 BIC2 เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์ โดย BIC2 มีก  าลงัการผลิต
ติดตั้ง 120 เมกะวตัต์ มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จ  านวน 90 เมกะวตัต์ ระยะเวลา  
25 ปีนับจากวันเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ และจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้แก่
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมที่อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

- วนัที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นของ NN2 คร้ังท่ี 1/2560 มีมติอนุมติัให้ 
NN2 ออกและเสนอขายหุน้กูเ้พื่อช าระคืนหน้ีเงินกูก้บัสถาบนัการเงินในวงเงินและ
มูลค่าคงค้างของหุ้นกู ้ไม่เกินภาระหน้ีเงินกู ้ยืมระยะยาวท่ี NN2 มีอยู่กับสถาบนั
การเงิน เป็นสุกลเงินบาท และ /หรือ เงินสกุลต่างประเทศจ านวนเทียบเท่า  
โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกนัหรือ 
หลายคราวกไ็ด ้

- ในเดือนกรกฎาคม 2560 BIC ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนส าหรับการลงทุน 
ในโครงการ BIC2 จนเต็มมูลค่าแล้ว ท าให้ ณ ปัจจุบัน BIC มีทุนจดทะเบียน 
เรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้เป็นจ านวน 2,705 ลา้นบาท 

- วนัที่ 5 ตุลาคม 2560 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2560 ชนิดระบุช่ือผูถ้ือ 
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ ใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั และ
ผูล้งทุนรายใหญ่ ในวงเงิน 6,000 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

o หุน้กูอ้าย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.59 ต่อปี จ านวน 1,000 ลา้นบาท 
o หุน้กูอ้าย ุ7 ปี อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.48 ต่อปี จ านวน 1,400 ลา้นบาท และ 
o หุน้กูอ้าย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.69 ต่อปี จ านวน 3,600 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั (“ทริสเรทต้ิง”) ไดจ้ดัอนัดบัเครดิตองคก์รของ NN2 ที่
อนัดบั “A/Stable” และจดัอนัดบัเครดิตหุน้กูข้อง NN2 ทีอ่นัดบั “A-/Stable” 

ปี 2561 - วนัที่ 30 มีนาคม 2561 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 ชนิดระบุช่ือผูถ้ือ 
ประเภทไม่มีประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ทยอยช าระคืนเงินตน้ มีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้และผู ้
ออกหุ้นกูมี้สิทธ์ิในการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด จ านวน 3,000 ลา้นบาท อายุ 12 ปี 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.98 ต่อปี โดยทริสเรทต้ิงไดจ้ัดอนัดบัเครดิตองค์กรของ NN2 
ที่อนัดบั “A/Stable” และจัดอนัดบัเครดิตหุ้นกูข้อง NN2 ที่อนัดบั“A-/Stable” ทั้งน้ี 
NN2 ไดน้ าเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวช าระคืนหน้ีเงินกูส้กุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลดตน้ทุนทางการเงิน 

- วนัที่ 10 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัประจ าปี 2561 มีมติอนุมติั
การซ้ือหุ้นของ XPCL สัดส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็น
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มูลค่ารวมประมาณ 2,065.0 ลา้นบาท จาก BEM รวมถึงอนุมติัการช าระเงินค่าหุ้น
ตามสัดส่วนการถือหุน้ใน XPCL จนกว่าโครงการไซยะบุรีจะก่อสร้างแลว้เสร็จ เป็น
จ านวนประมาณ 399.2 ลา้นบาท 

- วนัที่ 8 พฤษภาคม 2561 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 ในอตัรา
หุ้นละ 0.0225 บาท เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 165.8 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงิน
ปันผลร้อยละ 57.9 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- วนัที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ BKC มีมติอนุมติัการลงทุนใน
โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคาและพื้นดิน เพื่อผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัผูป้ระกอบการภาคเอกชน จ านวน 6 โครงการ ที่ก  าลงัการผลิต
ติดตั้งรวม 6.7 เมกะวตัต ์โดยไดเ้ร่ิมทยอยก่อสร้างตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2561 และคาด
ว่าจะเร่ิมทยอยผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2562 

- วนัที่ 18 มิถุนายน 2561 บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 ชนิดระบุช่ือ 
ผูถ้ือประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั ไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั   
ในวงเงิน 6,500 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

o หุน้กูอ้าย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.56 ต่อปี จ านวน 4,000 ลา้นบาท และ 
o หุ้นกูอ้ายุ 10 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.06 ต่อปี จ านวน 2,500 ลา้นบาท โดย 

ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธ์ิในการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด 

โดยทริสเรทต้ิงไดจ้ัดอนัดับเครดิตองค์กรของบริษัทท่ีอนัดับ “A/Stable” และจัด
อนัดบัเครดิตหุน้กูข้องบริษทัท่ีอนัดบั “A-/Stable” โดยบริษทัไดน้ าเงินจากการออก
และเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวช าระคืนหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2559 ที่ออกและเสนอขายในปี 
2559 จ านวน 4,000 ล้านบาทและช าระค่าหุ้นของ XPCL ท่ีบริษัทซ้ือเพิ่มเติมจาก 
BEM ในสัดส่วนร้อยละ 7.5 จ านวน 2,065 ลา้นบาท โดยส่วนที่เหลือใชส้ าหรับการ
เพิ่มทุนใน XPCL ท่ีจะทยอยเรียกช าระจนกระทัง่การก่อสร้างโครงการแลว้เสร็จ 

- ในเดือนสิงหาคม 2561 NN2 ไดด้  าเนินการงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงแลว้เสร็จ เพื่อรองรับการส่งไฟฟ้าจากโครงการต่างๆ 
ท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 

- วนัที่ 19 ตุลาคม 2561 บริษทัไดรั้บคะแนน CG Score ในระดบั “ดีเลิศ” ในโครงการ
ส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจ าปี 2561 โดยสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย  

- ในเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2561 NN2 ด าเนินการซ่อมบ ารุงรักษาอะไหล่
ส าคญับางส่วน (Partial Overhaul) ตามแผน 
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1.4 พัฒนาการที่ส าคญัในรอบปี 2562 – 9 เดือนแรก ปี 2563 

1.4.1 CKP 

- วันที่ 11 เมษายน 2562 ทริสเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษทัที่อนัดับ “A/Stable” 
พร้อมทั้งคงอนัดบัเครดิตหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัของบริษทัท่ีอนัดบั “A-/Stable” 

- วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 บริษทัซ้ือหุ้นของ SEAN เพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 5.33 จากบริษทั  
พีที โฮลด้ิงส์ ลิมิเตด็ เป็นมูลค่ารวม 681.5 ลา้นบาท โดย SEAN เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ใน NN2 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัของบริษทั ส่งผลใหบ้ริษทัเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน 
SEAN จากร้อยละ 56.0 เป็นร้อยละ 61.33 ของทุนจดทะเบียน และเพิ่มสัดส่วนการลงทุน
ทางออ้มใน NN2 จากร้อยละ 42.0 เป็นร้อยละ 46.0 

- วนัที่ 21 พฤษภาคม 2562 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 
0.0280 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 206.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.7 ของ
ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 มีผูม้าใชสิ้ทธิตาม CKP-W1 จ  านวน 594.2 ลา้นหุน้ คิดเป็นเงินจ านวน 
3,565.4 ลา้นบาท โดยบริษทัไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
และภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้บริษทัมีทุนจดทะเบียนเพิ่มข้ึนเป็น 7,964.2 ลา้นบาท 

- วนัที่ 30 กนัยายน 2562 มีผูม้าใชสิ้ทธิตาม CKP-W1 จ  านวน 165.1 ลา้นหุน้ คิดเป็นเงินจ านวน 
990.9 ลา้นบาท โดยบริษทัไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และ
ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้บริษทัมีทุนจดทะเบียนเพิ่มข้ึนเป็น 8,129.4 ลา้นบาท 

- วนัที่ 25 ตุลาคม 2562 บริษทัไดรั้บคะแนน CG Score ในระดบั “ดีเลิศ” ในโครงการส ารวจ
การก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจ าปี 2562 โดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- วันที่ 28 เมษายน 2563 ทริสเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษทัท่ีอนัดับ “A/Stable” 
พร้อมทั้งคงอนัดบัเครดิตหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัของบริษทัท่ีอนัดบั “A-/Stable” 

- วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการปี 2562 
เน่ืองจากมีความจ าเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ออกไปจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.0300 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 243.9 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการ
จ่ายเงินปันผลร้อยละ 42.8 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- วนัที่ 19 มิถุนายน 2563 บริษทัไดล้งนามในสัญญาสินเช่ือจ านวน 4,000 ลา้นบาทกบัสถาบนั
การเงิน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการบริหารจัดการสภาพ
คล่องของบริษทั โดยบริษทัยงัไม่ไดมี้การเบิกใชว้งเงินดงักล่าว 
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- วนัที ่3 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 อนุมติัการขยายวงเงินการออก
และเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทั เป็นจ านวนเงินคงคา้งไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท จากวงเงินเดิม
ไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการบริหาร
จดัการสภาพคล่องของบริษทั 

- วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ทริสเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่อันดับ “A/Stable” 
พร้อมทั้งคงอนัดบัเครดิตหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัของบริษทัท่ีอนัดบั “A-/Stable” 

1.4.2 NN2 

- วนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2562 ทริสเรทต้ิงคงอนัดบัเครดิตองค์กรของ NN2 ที่อนัดบั “A/Stable” 
พร้อมทั้งปรับเพิ่มอนัดบัเครดิตหุน้กูทุ้กชุดของ NN2 เป็นอนัดบั “A/Stable” 

- วนัที่ 7 มีนาคม 2562 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2562 ชนิดระบุช่ือผูถ้ือ ประเภท 
ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้จ  านวนรวม 6,000 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

o หุ้นกูอ้ายุ 3 ปี ประเภททยอยช าระคืนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.18 ต่อปี จ านวน 
3,200 ลา้นบาท 

o หุน้กูอ้าย ุ4 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.44 ต่อปี จ านวน 800 ลา้นบาท และ 
o หุ้นกูอ้ายุ 8 ปี ประเภททยอยช าระคืนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.88 ต่อปี จ านวน 

2,000 ลา้นบาท โดยผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธ์ิในการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด 

โดย NN2 ไดน้ าเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวช าระคืนหน้ีเงินกูจ้ากสถาบัน
การเงินท่ีเหลือทั้งหมด เพื่อลดตน้ทุนทางการเงิน 

- NN2 เข้าท าสัญญาเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงกับรัฐบาลลาว  หลังการปรับปรุงระดับ
แรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงแลว้เสร็จ โดยสัญญามีผลนับตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2562 

- วนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2563 ทริสเรทต้ิงคงอนัดบัเครดิตองค์กรของ NN2 ที่อนัดบั “A/Stable” 
พร้อมทั้งคงอนัดบัเครดิตหุน้กูทุ้กชุดของ NN2 ที่อนัดบั “A/Stable” 

- วนัที่ 5 มีนาคม 2563 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2563 ชนิดระบุช่ือผูถ้ือ ประเภท 
ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้จ  านวนรวม 600 ลา้นบาท อาย ุ5 ปี อตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 2.45 โดยขายใหก้บัผูล้งทุนในวงจ ากดั (Private Placement) เพื่อทดแทนหุ้นกูชุ้ดเดิม
ที่ครบก าหนดและเพื่อลดตน้ทุนทางการเงิน 

- วนัที่ 7 สิงหาคม 2563 NN2 ไดล้งนามในสัญญาสินเช่ือจ านวน 1,000 ลา้นบาทกบัสถาบนั
การเงิน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษทั โดย NN2 ยงั
ไม่ไดมี้การเบิกใชว้งเงินดงักล่าว 

- วันที่ 11 กันยายน 2563 ทริสเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ที่อันดับ “A/Stable” 
พร้อมทั้งคงอนัดบัเครดิตหุน้กูทุ้กชุดของ NN2 ที่อนัดบั “A/Stable” 
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- วนัที่ 30 กนัยายน 2563 NN2 ออกและเสนอขายหุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2563 ชนิดระบุช่ือผูถ้ือ ประเภท 
ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้จ  านวนรวม 1,000 ลา้นบาท เพื่อทดแทนหุน้กูชุ้ด
เดิมที่ครบก าหนดและเพื่อลดตน้ทุนทางการเงิน แบ่งเป็น 

o หุน้กูอ้าย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.20 จ านวน 400 ลา้นบาท และ 
o หุน้กูอ้าย ุ5 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.60 จ านวน 600 ลา้นบาท 

1.4.3 BIC 

- วนัที่ 2 มิถุนายน 2562 โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (BIC1) ด าเนินการ
ซ่อมบ ารุงใหญ่ (Major Overhaul) ตามแผน 

1.4.4 BKC 

- ในปี 2562 BKC ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาและแบบติดตั้งบน
พื้นดินจ านวน 6 โครงการ ไดแ้ก่ 

o โ ร งไฟ ฟ้ าพลัง แส งอ า ทิ ตย์แบบ ติดตั้ ง บนหลังค า ท่ี อ  า เ ภอภ า ชี  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา (“โรงไฟฟ้าภาชี โซลาร์”) ก  าลงัการติดตั้ ง 0.89 เมกะวตัต์ เร่ิม
จ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 

o โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคาท่ีอ  าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 
(“โรงไฟฟ้าบางเลน โซลาร์”) ก  าลงัการติดตั้ง 0.97 เมกะวตัต ์เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั
ผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนพฤษภาคม 2562 

o โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอ  าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 
(“โรงไฟฟ้าพุทธมณฑลสาย 5 โซลาร์”) ก  าลงัการติดตั้ง 0.97 เมกะวตัต์ เร่ิมจ าหน่าย
ไฟฟ้าใหก้บัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนมิถุนายน 2562 

o โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ งบนหลังคาท่ีอ  าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ามหาชยั โซลาร์”) ก  าลงัการติดตั้ง 0.72 เมกะวตัต ์เร่ิมจ าหน่าย
ไฟฟ้าใหก้บัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนมิถุนายน 2562 

o โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคาท่ีอ  า เภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ากระทุ่มแบน โซลาร์”) ก  าลังการติดตั้ ง 0.51 เมกะวัตต์  
เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนกรกฎาคม 2562 

o โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินที่อ  าเภอคลองเปรง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
(“โรงไฟฟ้าคลองเปรง โซลาร์”) ก  าลงัการติดตั้ง 2.67 เมกะวตัต์ เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า
ใหก้บัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนกนัยายน 2563 

1.4.5 XPCL 

- วนัที่ 29 ตุลาคม 2562 โรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย  ์ เพื่อจ าหน่าย
ไฟฟ้าตามก าหนดเวลาตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้ามีก  าลงัการผลิตติดตั้ง 1,285 
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เมกะวตัต ์จ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. รวม 1,220 เมกะวตัต ์และจ าหน่ายไฟฟ้ารวม 60 เมกะ
วตัตใ์หก้บัรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 

- วนัที่ 9 สิงหาคม 2563 โรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีเดินเคร่ืองเต็มก  าลงัการผลิตเป็นคร้ังแรก 
ตามปริมาณน ้าไหลผ่านโรงไฟฟ้าท่ีสูงข้ึนในฤดูฝน 

1.5 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

1.5.1 นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

บริษทัประกอบธุรกิจ Holding Company โดยลงทุนในบริษทัที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานประเภทต่างๆ ซ่ึงบริษทัมีรายไดห้ลกัตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัจากเงินปันผลรับ
จากการลงทุนถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

ทั้งน้ี บริษทัมีกลไกการดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดว้ยการใหบ้ริการแบบรวม
ศูนยป์ฏิบติัการ (Shared Service Center) ซ่ึงเป็นการปฏิบติังานเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทย่อย
และบริษทัร่วมดงักล่าว ท าใหบ้ริษทัสามารถก าหนดวิธีการปฏิบติังานให้มีมาตรฐาน มีการแบ่งแยก
หน้าที่ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เป็นเทคนิคการบริหารที่สามารถสร้างความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านของผู ้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว และท าให้           
การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1.5.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษทัมีมูลค่าการลงทุนรวมในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของ
บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การด ารงสถานะบริษัทจดทะเบียนของ 
Holding Company ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือ         
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของ      
กลุ่มบริษทัดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกจิหลกั ลกัษณะธุรกจิ สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%) 

ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 

บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากดั ลง ทุนใน ธุ รกิจ ผ ลิตไฟ ฟ้ าจาก 

พลงัน ้า 

61.33% ▪ บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 33.34% 
▪ บริษัท ชลาภัค ดีเวลลอปเม้นท์ จ  ากดั 

5.33% 
บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั1 ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้า 46.00%2 ▪ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี  

จ  ากดั 75.00% 
▪ บริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 25.00% 

                                                             
1 บริษทัแกนของ CKP 
2 ค านวณจากสดัส่วนการถือหุ้นของ SEAN โดย CKP 
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กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกจิหลกั ลกัษณะธุรกจิ สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%) 

ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ า
จากระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

65.00% ▪ บริษัท  โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  
จ  ากดั (มหาชน) 25.00% 

▪ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
8.00% 

▪ ผูถื้อหุน้รายย่อยอ่ืนๆ 2.00% 
บริษทั บางเขนชยั จ  ากดั ผ ลิ ต แ ล ะ จ า ห น่ า ย ไ ฟ ฟ้ า จ า ก            

พลงัแสงอาทิตย ์
100.00% - 

บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้า 37.50% ▪ บริษทั นที ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั 25.00% 
▪ บริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 20.00% 
▪ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 12.50% 
▪ บริษทั พี.ที. จ  ากดัผูเ้ดียว 5.00% 

บริษทั นครราชสีมา โซลาร์ จ  ากดั ผ ลิ ต แ ล ะ จ า ห น่ า ย ไ ฟ ฟ้ า จ า ก           
พลงัแสงอาทิตย ์

30.00% บริษทั คอนสแตนท์ เอนเนอร์จี ไทยแลนด์ 
วนั จ ากดั 70.00% 

บริษทั เชียงราย โซลาร์ จ  ากดั ผ ลิ ต แ ล ะ จ า ห น่ า ย ไ ฟ ฟ้ า จ า ก              
พลงัแสงอาทิตย ์

30.00% บริษทั คอนสแตนท ์เอนเนอร์จี ไทยแลนด์ 
ทู จ ากดั 70.00% 

บริษทั ซีเคพี โซลาร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกจิผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100.00% - 
บริษทั วิส โซลิส จ ากดั* พฒันาธุรกจิผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100.00% - 
บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกจิผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100.00% - 

บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกจิผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100.00% - 

บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกจิผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100.00% - 

 หมายเหตุ : * ยงัไม่มีการด าเนินงาน 

1.6 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
บริษัทมีโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของผู ้ถือหุ้น  ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ซ่ึงเป็นวันปิดสมุด
ทะเบียนผูถ้ือหุน้ล่าสุดของบริษทั1 คือ 

 

                                                             
1 ขอ้มูลจาก www.set.or.th. 
6 สดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนของ BEM เม่ือวนัที่ 26 มิถุนายน 2563 
7 สดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนของ TTW เม่ือวนัที่ 3 กนัยายน 2563 

                 
                      
        (BEM)

                   
               (TTW)

                        
       (CK)                

31.90%

16.64% 24.98%

26.49%

31.32%(6) 19.40%(7)

18.47%(7)

http://www.set.or.th/
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ผูถ้ือหุน้ใหญ่ 3 รายของบริษทั ไดแ้ก่ CK (ถือหุน้สัดส่วนร้อยละ 31.90) BEM (ถือหุน้สัดส่วนร้อยละ 16.64) 
และ TTW (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 24.98) ซ่ึงบริษทัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ทั้งสามบริษทัรวมทั้งบริษทัถือว่าเป็น
บริษทัในกลุ่ม ช.การช่าง ทั้งหมด 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (“Holding Company”) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยรายไดห้ลกัของบริษทัที่แสดงตามงบการเงินรวม   
มาจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ า (รวมเงินส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า) และรายไดค้่าบริหารโครงการ ทั้งน้ี    
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีก  าลงัการผลิตติดตั้งรวม 2,167 เมกะวตัต์ โดยจัดประเภทการลงทุนในธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้าออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดงัน้ี 

1. โรงไฟฟ้าพลงัน ้า ก  าลงัการผลิตติดตั้งรวม 1,900 เมกะวตัตไ์ดแ้ก่  
- โรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 (“โรงไฟฟ้าน ้างึม 2”) และ 
- โรงไฟฟ้าพลงัน ้า ไซยะบุรี (“โรงไฟฟ้าไซยะบุรี”) 

2. โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 238 เมกะวตัต ์ไดแ้ก่  
- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (“BIC1”) และ  
- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 (“BIC2”) 

3. โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ก  าลงัการผลิตติดตั้งรวม 29 เมกะวตัต ์ไดแ้ก่  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั (“โรงไฟฟ้าบางเขนชยั โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เชียงราย โซลาร์ (“โรงไฟฟ้าเชียงราย โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา โซลาร์ (“โรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (“โรงไฟฟ้าภาชี โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเลน จงัหวดันครปฐม (“โรงไฟฟ้าบางเลน โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์พุทธมณฑลสาย 5 จงัหวดันครปฐม (“โรงไฟฟ้าพุทธมณฑลสาย 5 โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์มหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ามหาชยั โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์กระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ากระทุ่มแบน โซลาร์”) และ 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คลองเปรง จงัหวดัฉะเชิงเทรา (“โรงไฟฟ้าคลองเปรง โซลาร์”) 

  



ส่วนท่ี 2.1 การประกอบธุรกจิ หวัขอ้ท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

 

  หนา้ท่ี 2 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในช่วง 9 เดือนปี 2562 และ 2563 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายได้ 
ก าลงัการ
ผลติติดตั้ง 
(เมกะวตัต์) 

ด าเนิน 
การโดย 

% การถือ
หุ้น 

9 เดือนปี 
2562 

% ของ
รายได้รวม 

9 เดือนปี 
2563 

% ของ
รายได้รวม 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 
โรงไฟฟ้าพลงัน ้า 615.0 SEAN 61.3% 2,392.0 35.6% 1,526.2 25.5% 
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น 237.5 BIC 65.0% 3,806.8 56.6% 3,598.5 60.1% 
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 14.7 BKC 100.0% 105.8 1.6% 113.6 1.9% 
รวมรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้ 6,304.6 93.8% 5,238.3 87.5% 
ส่วนแบ่งก  าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั และ บริษทัร่วม 
โรงไฟฟ้าพลงัน ้า 1,285.0 XPCL 37.5% (37.0) (0.5%) 230.6 3.9% 
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 8.0 CRS 30.0% 17.2 0.3% 18.6 0.3% 
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 6.0 NRS 30.0% 12.0 0.2% 12.7 0.2% 
รวมส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และ บริษัทร่วม  (7.8) (0.1%) 261.9 4.4% 

รายไดอ่ื้น 
รายไดค่้าบริหารโครงการ บริษทั 114.9 1.7% 122.6 2.0% 
รายไดด้อกเบ้ียรับและอ่ืนๆ* บริษทัและบริษทัย่อย 311.6 4.6% 363.3 6.1% 
รวมรายได้อื่น 426.5 6.3% 485.9 8.1% 

รายได้รวม 6,723.2 100.0% 5,986.1 100.0% 

หมายเหตุ : * ไม่รวมก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในช่วงปี 2560-2562 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายได้ 
ก าลงัการผลติ
ติดตั้ง (เมกะ

วตัต์) 

ด าเนิน 
การโดย 

% การ
ถือหุ้น 

รายได้ปี 
2560 

% ของ
รายได้รวม 

รายได้ปี 
2561 

% ของ
รายได้รวม 

รายได้ปี 
2562 

% ของ
รายได้รวม 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 
โรงไฟฟ้าพลงัน ้า 615.0 SEAN 61.3% 3,318.3 47.8% 3,949.3 43.3% 3,048.0 32.9% 
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น 237.5 BIC 65.0% 3,315.5 47.8% 4,864.6 53.3% 5,030.2 54.2% 
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 14.7 BKC 100.0% 139.9 2.0% 136.0 1.5% 144.8 1.6% 
รวมรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้ 6,773.7 97.7% 8,949.9 98.1% 8,223.0 88.7% 

ส่วนแบ่งก  าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั และ บริษทัร่วม 
โรงไฟฟ้าพลงัน ้า 1,285.0 XPCL 37.5% (25.9) (0.4%) (33.7) (0.4%) 392.2 4.2% 
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 8.0 CRS 30.0% 17.4 0.3% 16.9 0.2% 24.0 0.3% 
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 6.0 NRS 30.0% 13.7 0.2% 23.5 0.3% 16.9 0.2% 
รวมส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั และ บริษัทร่วม 5.2 0.1% 6.7 0.1% 433.1 4.7% 
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รายได้ 
ก าลงัการผลติ
ติดตั้ง (เมกะ

วตัต์) 

ด าเนิน 
การโดย 

% การ
ถือหุ้น 

รายได้ปี 
2560 

% ของ
รายได้รวม 

รายได้ปี 
2561 

% ของ
รายได้รวม 

รายได้ปี 
2562 

% ของ
รายได้รวม 

รายไดอ่ื้น 
รายไดค่้าบริหารโครงการ บริษทั 105.0 1.5% 119.9 1.3% 153.9 1.7% 
รายไดด้อกเบ้ียรับและอ่ืนๆ* บริษทัและบริษทัย่อย 51.2 0.7% 45.0 0.5% 463.3 5.0% 
รวมรายได้อื่น 156.2 2.3% 164.9 1.8% 617.2 6.7% 

รายได้รวม 6,935.1 100.0% 9,121.5 100.0% 9,273.3 100.0% 

หมายเหตุ : * ไม่รวมก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน ้า 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี ประกอบดว้ย 

- โรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 (“โรงไฟฟ้าน ้างึม 2”) 
- โรงไฟฟ้าพลงัน ้า ไซยะบุรี (“โรงไฟฟ้าไซยะบุรี”) 

2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน ้า 

โรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 

บริษทัถือหุน้ในโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 สัดส่วนร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 
(โดยการลงทุนผ่านบริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี ก  าจดั) ในบริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั (“NN2”) 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป. ลาว”) ไดรั้บสัมปทาน
จากรัฐบาล สปป. ลาว ในการออกแบบ พฒันา ก่อสร้างและด าเนินการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 เป็น
ระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์

โรงไฟฟ้าน ้างึม 2 ตั้งอยู่บนล าน ้างึมระหว่างภูเขาภูแซและภูฮวด แขวงไซสมบูน สปป. ลาว อยู่ห่าง
จากโรงไฟฟ้าน ้างึม 1 ข้ึนไปทางตน้น ้าในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร และ
อยูห่่างจากเมืองเวียงจนัทน์ สปป. ลาว ในแนวตรงเป็นระยะทาง 90 กิโลเมตร มีก  าลงัการผลิตติดตั้ง
จ านวน 615 เมกะวตัต์ เร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก (“Initial Operation Date” หรือ “IOD”) 
เ ม่ือวันที่  26 มีนาคม 2554 และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ (“Commercial Operation Date”  หรือ 
“COD”) เม่ือวนัที่ 1 มกราคม 2556 โดยจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมดใหแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงมีระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเร่ิมเดินเคร่ือง 
เชิงพาณิชย ์

รายไดค้า่ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าก  าหนดปริมาณไฟฟ้าท่ี กฟผ. จะรับซ้ือในแต่ละปีจ านวน 2,310 ลา้นกิโลวตัต-์
ชัว่โมง (“ลา้นหน่วย”) โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 
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(ก) พลังงานไฟฟ้าหลกั (“Primary Energy” หรือ “PE”) จ านวน 2,218 ล้านหน่วยต่อปี สามารถ     
ผลิตไดไ้ม่เกิน 16 ชัว่โมงต่อวนั โดยค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะช าระเป็นสกุลเงินบาทและ
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

(ข) พลังงานไฟฟ้ารอง (“Secondary Energy” หรือ “SE”) จ านวน 92 ล้านหน่วยต่อปี เป็นไฟฟ้า        
ที่ผลิตได้เฉพาะในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม ของทุก ปี โดยค่าพลังงานไฟฟ้า      
ประเภทน้ีจะช าระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด 

(ค) พลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน (“Excess Energy” หรือ “EE”) เป็นไฟฟ้าส่วนเกินทีเ่กิดข้ึนเม่ือปริมาณ
น ้ามีมากกว่าท่ีคาดการณ์ ท าใหใ้นเดือนนั้น ๆ สามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากกว่าจ านวนตามขอ้ (ก) 
และขอ้ (ข) ซ่ึงไดแ้จง้ล่วงหนา้ต่อ กฟผ. ส่วนเกินจากที่ไดแ้จง้จะนบัเป็นพลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน 
โดยคา่พลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะช าระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด 

นอกจากน้ี ในกรณีที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าจ านวน PE หรือ SE ต่อปีที่ก  าหนดในสัญญา       
จะสามารถเก็บสะสมจ านวนหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตเกินนั้นในบญัชีไฟฟ้าส ารอง (“Reserve Account”) 
และสามารถน าหน่วยไฟฟ้าดงักล่าวมาใชใ้นอนาคตได ้ ในกรณีที่ปีใดไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจ าหน่าย
ใหแ้ก่ กฟผ. ไดค้รบตามเง่ือนไขสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยโครงการน ้างึม 2 สามารถเกบ็สะสมจ านวน
หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตเกินใน Reserve Account ได้ไม่เกิน 10 ปี โดยมีก  าหนดช าระยอดใน Reserve 
Account ทั้งหมด 3 คร้ัง คือในปี 2565 ปี 2575 และปีส้ินสุดสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

ในกรณีท่ีปริมาณน ้าในอ่างเกบ็น ้ามีนอ้ยจนท าใหไ้ม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ท่ากบัจ านวน PE หรือ SE 
ต่อปีท่ีก  าหนดในสัญญา โครงการน ้ างึม 2 สามารถน าจ านวนหน่วยไฟฟ้าส่วนที่ยงัไม่ไดผ้ลิตนั้ น
สะสมเพิ่มในปริมาณไฟฟ้าท่ีจะผลิตในปีต่อไปได ้

 โรงไฟฟ้าพลงัน ้า ไซยะบุรี 

บริษทัถือหุน้ใน บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (“XPCL”) สัดส่วนร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกช าระแลว้ โดย XPCL เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนใน สปป. ลาว และไดรั้บสัมปทานจากรัฐบาล 
สปป. ลาวในการออกแบบ พฒันาก่อสร้างและด าเนินการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า ไซยะบุรี เป็นระยะเวลา 
31 ปี นบัตั้งแต่วนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์

โรงไฟฟ้าไซยะบุรีเป็นโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าประเภทฝายทดน ้าขนาดใหญ่บนล าน ้ าโขง (Run-of-
River) ไดรั้บการออกแบบงานก่อสร้างโดยวิศวกรรมศาสตร์ดา้นไฟฟ้าพลงัน ้า เพื่อหลีกเลี่ยง ป้องกนั 
และลดผลกระทบทั้งทางด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม และครอบคลุมถึงการรักษาทรัพยากรปลา  
การระบายตะกอน การเดินเรือ ตลอดจนการป้องกนัการกดัเซาะตลิ่งและการรักษาคุณภาพน ้าดว้ย 
และในดา้นความปลอดภยั ไดอ้อกแบบและก่อสร้างประตูระบายน ้าลน้และประตูระบายตะกอนท่ีมี
ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัได้เลือกใช้
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าที่ผลิตโดยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัจากผูผ้ลิตที่มีความเช่ียวชาญสูงและ
เป็นที่ยอมรับจากทัว่โลก  
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โรงไฟฟ้าไซยะบุรีมีลกัษณะเป็นฝายทดน ้าท่ีมีความสูงไม่มาก ปล่อยน ้าไหลผ่านเท่ากบัปริมาณน ้ าท่ี
ไหลเขา้ในแต่ละวนั ซ่ึงมีความแตกต่างจากโรงไฟฟ้าน ้ างึม 2 ท่ีเป็นโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าประเภท
เขื่อนกกัเกบ็ โดยโรงไฟฟ้าตั้งอยู่บนล าน ้าโขงตอนล่าง อยูใ่นอาณาเขตของ สปป. ลาว ทั้งหมด ห่าง
จากแขวงหลวงพระบางไปทางใต้ประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ประมาณ 160 กิโลเมตร เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์ม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2562 มีก  าลงัการผลิตติดตั้ ง
จ านวน 1,285 เมกะวตัต์ โดยมีก  าลงัการผลิตที่จ  าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จ านวน 1,220 เมกะวตัต์ 
ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะเวลา 29 ปี นับจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์และจ าหน่ายไฟฟ้า
จ านวน 60 เมกะวตัต์ให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (“EdL”) ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง EdL 
และ XPCL เป็นระยะเวลาเท่ากบัระยะเวลาของสัมปทานทีไ่ดรั้บจากรัฐบาล สปป. ลาว 

รายไดค้า่ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้า ไซยะบุรี 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าก  าหนดปริมาณไฟฟ้าท่ี กฟผ. จะตอ้งรับซ้ือในแต่ละปีจ านวน 5,709 ลา้นหน่วย 
โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

(ก) พลงังานไฟฟ้าหลกั (PE) จ านวน 4,299 ลา้นหน่วยต่อปี สามารถผลิตไดไ้ม่เกิน 16 ชัว่โมงต่อวนั
ในวนัจันทร์ถึงวนัเสาร์ โดยค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะช าระเป็นสกุลเงินบาทและดอลลาร์
สหรัฐฯ 

(ข) พลงังานไฟฟ้ารอง (SE) จ านวน 1,410 ลา้นหน่วยต่อปี สามารถผลิตไดไ้ม่เกิน 5.35 ชัว่โมงใน
วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ และไม่เกิน 8 ชัว่โมงในวนัอาทิตย ์โดยค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะช าระ
เป็นสกุลเงินบาททั้งหมด 

นอกจากน้ี หากปริมาณน ้ ามีมากกว่าที่คาดการณ์ สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน (EE) โดยค่า
พลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะช าระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด 

2.1.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน ้า 

การพฒันาโรงไฟฟ้าพลงัน ้าจะตอ้งอาศยัภูมิประเทศท่ีมีความเหมาะสม โดยประเทศในแถบภูมิภาค
อาเซียน เช่น สปป. ลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน มีศักยภาพสูงในการพัฒนาโครงการและสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตกลับมายงั
ประเทศไทยได ้

ข้อมูลจากแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ .  2561-2580 (Thailand Power 
Development Plan 2018 หรือ PDP 2018) ณ เดือนเมษายน 2562 ประเทศไทยได้ร่วมลงนามใน
บนัทึกความเขา้ใจ (“Memorandum of Understanding” หรือ “MOU”) เพื่อความร่วมมือในการพฒันา
พลงังานไฟฟ้าและขายใหก้บัประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น ไดแ้ก่ 

• สปป. ลาว จ านวน 9,000 เมกะวตัต ์และไม่ระบุวนัส้ินอาย ุMOU 
• ประเทศเมียนมาร์ ไม่ระบุปริมาณรับซ้ือไฟฟ้า และมีอาย ุMOU ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
• ประเทศกมัพูชา ไม่ระบุปริมาณรับซ้ือไฟฟ้า และไม่ระบุวนัส้ินอาย ุMOU 
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ภายใตบ้นัทึกความเขา้ใจระหว่างประเทศไทยกบั สปป. ลาว ปัจจุบนั กฟผ. มีการรับซ้ือไฟฟ้าแลว้
รวมทั้งหมดคิดเป็นประมาณ 5,936 เมกะวตัต ์

บริษัทมีความเช่ือมั่นในศกัยภาพการแข่งขันของโรงไฟฟ้าพลังน ้ า จากประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญของบุคลากรในการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงัน ้าขนาดใหญ่ และความร่วมมือกนัในกลุ่มบริษทั 
ส่งผลใหส้ามารถควบคุมการก่อสร้างใหอ้ยู่ในระยะเวลา งบประมาณ และเปิดเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์
ตามที่ก  าหนดได ้

 2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน ้า 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้า 

เขื่อนของโรงไฟฟ้าน ้างึม 2 มีลกัษณะเป็นเขื่อนแบบกกัเก็บ โดยจะเกบ็น ้าไวใ้นอ่างเก็บน ้า (Reservoir) 
ที่สร้างอยู่ในระดับที่สูงกว่าอาคารโรงไฟฟ้า (Power House) เม่ือปล่อยน ้ าลงมาตามอุโมงค์ส่งน ้ า            
น ้ า ซ่ึ งมีแรงดันสูงจะผลักดันให้ใบพัดของ เค ร่ืองกังหัน  (Turbine) หมุนด้ว ยความเ ร็วสูง                       
เพลาของเคร่ืองกงัหนัที่ต่อเขา้กบัเพลาของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) จะเกิดการหมุนและท าให้
เกิดการเหน่ียวน าในเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าก่อใหเ้กิดเป็นกระแสไฟฟ้า 

อาคารโรงไฟฟ้าติดตั้งเคร่ืองกงัหันน ้ าชนิด Francis Turbine แบบแกนตั้ง จ  านวน 3 ชุด ซ่ึงเป็นเคร่ือง
กงัหนัท่ีท างานแบบแรงโตเ้หมาะส าหรับเข่ือนพลงัน ้าท่ีมีความสูงน ้าระดบัปานกลางลกัษณะเดียวกบั
เขื่อนของโรงไฟฟ้าน ้ างึม 2 ส่วนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเป็นเคร่ืองชนิด Synchronous จ  านวน 3 ชุด            
ก าลงัการผลิตชุดละ 205 เมกะวตัต ์และมีก  าลงัการผลิตติดตั้งรวมทั้งส้ิน 615 เมกะวตัต ์

ในขณะที่โรงไฟฟ้าไซยะบุรีมีลกัษณะเป็นฝายทดน ้ าขนาดใหญ่ (Run-of-River) ซ่ึงมีปริมาณน ้ าที่
ไหลเขา้เท่ากบัปริมาณน ้ าที่ไหลออกจากโครงการ ไม่มีการกกัเก็บหรือเบ่ียงน ้ าออกจากแม่น ้ าโขง 
โดยน ้ าจะไหลและผลกัดนัให้ใบพัดของเคร่ืองกังหันหมุน และขบัเคลื่อนเพลาของเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าที่ต่ออยู่กับเคร่ืองกังหัน การหมุนดังกล่าวท าให้เกิดการเหน่ียวน าในเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ก่อใหเ้กิดเป็นกระแสไฟฟ้า 

อาคารโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าไซยะบุรีติดตั้งเคร่ืองกงัหนัน ้าชนิด Kaplan ที่มีรอบการหมุนต ่าและมี
การออกแบบให้ปลาตามธรรมชาติสามารถผ่านได้ และติดตั้ งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจ านวน 8 ชุด 
ประกอบดว้ย กงัหนัน ้าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าก  าลงัการผลิต 175 เมกะวตัต ์จ านวน 7 ชุด และกงัหนั
น ้าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าก าลงัการผลิต 60 เมกะวตัต ์จ านวน 1 ชุด มีก  าลงัการผลิตติดตั้งรวมทั้ งส้ิน 
1,285 เมกะวตัต ์

แหล่งพลงังานที่ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้า 

แหล่งพลงังานในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าน ้างึม 2 คือ น ้าท่ีมาจากล าน ้างึม ซ่ึงมีตน้ก  าเนิดมาจาก   
ที่ราบสูงเชียงขวาง มีความยาวตลอดล าน ้ าประมาณ 354 กิโลเมตร โดยอ่างเก็บน ้ าครอบคลุมพื้นท่ี   
107 ตารางกิโลเมตร และมีความจุน ้ าสูงสุดที่  4,886 ล้านลูกบาศก์เมตรท่ีระดับน ้ าสูงสุด 375           
เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ขณะที่แหล่งพลงังานในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าไซยะบุรี คือ น ้ าจาก
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แม่น ้ าโขง ซ่ึงมีความยาวตลอดล าน ้ าประมาณ 4,350 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีของ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน สปป. ลาว ประเทศไทย ประเทศกมัพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

แมว้่าน ้าท่ีน ามาใชใ้นการผลิตไฟฟ้าดงักล่าวจะไม่มีตน้ทุนค่าใชจ่้าย เพราะเป็นน ้าท่ีไดม้าจากธรรมชาติ 
แต่ปริมาณน ้าในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ไดข้ึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ
และฤดูกาล ทั้ งน้ี ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าน ้ างึม 2 และโรงไฟฟ้าไซยะบุรีได้
ท  าการศึกษาค่าสถิติปริมาณน ้ าฝนเฉลี่ยยอ้นหลังประมาณ 50-60 ปี พบว่าปริมาณน ้ าฝนมีมาก
เพียงพอเพื่อใชใ้นการผลิตไฟฟ้าไดต้ามปริมาณท่ีไดท้  าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ในแต่ละปี 

ปริมาณน ้าไหลเขา้อ่างเกบ็น ้าของโรงไฟฟ้าน ้างึม 2 ในช่วงปี 2560 ถึง 9 เดือนปี 2563 มีดงัน้ี 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ระดับน า้ 
ณ ส้ินเดือน 
(เมตรจาก
ระดับทะเล
ปานกลาง) 

ปริมาณน า้
ไหลเข้า 
(ล้าน

ลูกบาศก์
เมตร) 

ระดับน า้ 
ณ ส้ินเดือน 
(เมตรจาก
ระดับทะเล
ปานกลาง) 

ปริมาณน า้
ไหลเข้า 
(ล้าน

ลูกบาศก์
เมตร) 

ระดับน า้ 
ณ ส้ินเดือน 
(เมตรจาก
ระดับทะเล
ปานกลาง) 

ปริมาณน า้
ไหลเข้า 
(ล้าน

ลูกบาศก์
เมตร) 

ระดับน า้ 
ณ ส้ินเดือน 
(เมตรจาก
ระดับทะเล
ปานกลาง) 

ปริมาณน า้
ไหลเข้า 
(ล้าน

ลูกบาศก์
เมตร) 

มกราคม 370.9 131 364.3 143 367.0 174 353.8 74 
กุมภาพนัธ์ 368.7 93 364.2 112 363.9 152 353.1 60 
มีนาคม 361.7 123 359.9 107 358.1 147 352.0 105 
เมษายน 356.4 132 354.5 150 351.3 116 352.3 160 
พฤษภาคม 351.1 176 349.8 320 345.3 141 351.3 164 
มิถุนายน 345.5 298 352.7 802 343.4 203 350.5 304 
กรกฎาคม 356.1 1,341 372.2 2,550 347.7 388 351.0 431 
สิงหาคม 362.7 1,162 375.3 3,636 358.8 1,177 362.7 1,390 
กนัยายน 363.0 736 372.6 1,694 361.4 654 365.6 565 
ตุลาคม 363.1 482 370.9 494 359.7 249   
พฤศจิกายน 363.2 254 370.4 302 357.5 147   
ธันวาคม 364.1 178 368.4 226 355.2 142   
รวม  5,104  10,535  3,689  3,253 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บริษัท ไฟฟ้าน า้งึม 2 จ ากัด 
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ปริมาณน ้าเฉลี่ยต่อเดือนที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าไซยะบุรี นบัตั้งแต่เร่ิมซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยมี์ดงัน้ี 

หน่วย : ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที 
 ปี 2562 ปี 2563 

มกราคม  1,545 
กุมภาพนัธ์  1,300 
มีนาคม  1,411 
เมษายน  1,784 
พฤษภาคม  1,788 
มิถุนายน  2,304 
กรกฎาคม  3,014 
สิงหาคม  5,337 
กนัยายน  4,248 
ตุลาคม 1,820  
พฤศจิกายน 1,572  
ธันวาคม 1,842  

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากัด 

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี ประกอบดว้ย 

- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (“BIC1”) 
- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 (“BIC2”) 

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

บริษัทถือหุ้นใน  บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด (“BIC”) สัดส่วนร้อยละ 65 ของทุน 
จดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ โดย BIC เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ าดว้ยระบบโคเจน
เนอเรชัน่ท่ีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ประกอบดว้ย 2 โครงการ คือ BIC1 และ BIC2 สถานที่ตั้ง
ของทั้ง 2 โครงการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ  าเภอบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยธุยา 
โดย BIC1 มีก  าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 117.5 เมกะวตัต ์และก าลงัการผลิตไอน ้า 20 ตนัต่อชัว่โมง มี
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จ านวน 90 เมกะวตัต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมเดินเคร่ือง
เชิงพาณิชย ์ โดยจ าหน่ายไฟฟ้าที่เหลือและไอน ้ าให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน BIC1 เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นวนัที่ 28 มิถุนายน 2556 ขณะที่ BIC2 มี
ก  าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 120 เมกะวตัต์ มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จ านวน 90 เมกะวตัต์ เป็น
ระยะเวลา 25 ปีนับจากวันท่ีเ ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ และจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนที่ เหลือให้แก่
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเช่นเดียวกนั BIC2 เร่ิมเดินเคร่ือง 
เชิงพาณิชยใ์นวนัที่ 29 มิถุนายน 2560 
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รายไดค้่าไฟฟ้าของ BIC1 และ BIC2 ทีจ่  าหน่ายให ้กฟผ. 

(ก) ค่าพลงัไฟฟ้า (Capacity Payment) ก าหนดจากตน้ทุนของโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยง
ไดใ้นอนาคต (Long Run Avoided Capacity Cost) จากการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน
รายเลก็ (“Small Power Producer” หรือ “SPP”) รวมค่าระบบส่ง 

(ข) ค่าพลงังานไฟฟ้าฐาน (Energy Payment) ก  าหนดจากค่าเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า         
ค่าด าเนินการ ค่าบ ารุงรักษา และค่าใชจ่้ายในการเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยง
ไดใ้นอนาคตจากการรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กที่ผลิต
ไฟฟ้าดว้ยระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

(ค) ค่าการประหยดัการใชเ้ช้ือเพลิง (Fuel Savings) ก าหนดจากประโยชน์ที่ได้รับจากการประหยดั
เช้ือเพลิงท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็สามารถประหยดัไดด้ว้ยระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

รายไดค้่าไฟฟ้าของ BIC1 และ BIC2 ทีจ่  าหน่ายใหลู้กคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

สัญญาจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย         
โดยก าหนดราคาค่าไฟฟ้าและส่วนลดอา้งอิงกบัอตัราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) 
ส าหรับกิจการขนาดใหญ่ 

รายไดค้่าไอน ้าของ BIC1 ที่จ  าหน่ายใหลู้กคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

สัญญาจ าหน่ายไอน ้ าให้แก่ลูกค้าผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย
เช่นเดียวกนักบัสัญญาจ าหน่ายไฟฟ้า โดยก าหนดราคาไอน ้าจากตน้ทุนท่ีลูกคา้หลีกเลี่ยงไดห้ากซ้ือ
จากบริษทั (Avoided Cost Basis) ราคาไอน ้ามกัปรับเพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนของดชันีต่าง ๆ 
รวมถึงค่าเช้ือเพลิงและดชันีราคาผูบ้ริโภค 

2.2.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

ในการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ บริษทัมุ่งเน้นการจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ให้ 
กฟผ. และจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน ้าใหผู้ป้ระกอบการอื่น ๆ ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีมีความมัน่คง
ในดา้นรายไดม้ากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัการจ าหน่ายไฟฟ้าใหผู้ป้ระกอบการอื่น  ๆเพียงอยา่งเดียว 

ตั้งแต่ปี 2535 เป็นตน้มา รัฐบาลไดมี้การประกาศรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่
แบบ Firm Type ขนาดก าลงัผลิตที่จ  าหน่ายเขา้สู่ระบบไม่เกิน 90 เมกะวตัต์ ท  าให้มีผูพ้ฒันาโรงไฟฟ้า
ประเภทดงักล่าวหลายราย โดยขอ้มูล ณ เดือนตุลาคม 2563 โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่มีสถานะ
ดงัน้ี 
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สถานะ 
จ านวน
โครงการ 

ก าลังการผลิตติดตั้ง 
(เมกะวตัต์) 

ปริมาณขายตามสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้ากับ
รัฐบาล (เมกะวตัต์) 

เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ 76 9,611 6,302 
ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าแลว้ แต่ยงั
ไม่เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์

 
3 

 
326 

 
270 

ยกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 3 235 162 
ยกเลิกแบบค าขอ 1 206 32 
รวม 83 10,378 6,766 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ณ เดือนตุลาคม 2563 

จากความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีสม ่าเสมอทั้ งจาก กฟผ. และลูกค้าผู ้ประกอบการอุตสาหกรรม                
ท าให้บริษทัเช่ือมัน่ในโอกาสและศกัยภาพในการแข่งขนัของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ของ
บริษทั โดยบริษทัท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและไอน ้าในระยะยาว เพื่อรับประกนัความมัน่คงในการขาย
ไฟฟ้าและไอน ้าใหแ้ก่ลูกคา้ นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การเตรียมความพร้อมอยา่งต่อเน่ืองในดา้นต่าง ๆ 
ที่มีความส าคญั เช่น ความสามารถในการจดัหาเช้ือเพลิง การเช่ือมต่อกบัจุดรับซ้ือไฟฟ้าของลูกคา้ 
ท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าและไอน ้า เป็นตน้ 

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่จะน าก๊าซธรรมชาติมาเป็นเช้ือเพลิงในการเผา
ไหม ้เพื่อท าใหเ้กิดแรงดนัความร้อนไปขบัเคลื่อนกงัหนัก๊าซ (Gas Turbine) การหมุนของกงัหนัก๊าซ
ดงักล่าวจะหมุนให้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ผลิตไฟฟ้า จากนั้นไอร้อนท่ีเกิดจากการเผาไหม้
ในเคร่ืองกงัหนัก๊าซซ่ึงมีความร้อนสูงจะผ่านไปยงัหมอ้ไอน ้า (Heat Recovery Steam Generator หรือ 
HRSG) ท  าให้ไดไ้อน ้ าแรงดนัสูง (High Pressure Steam) ซ่ึงไอน ้ าท่ีไดจ้ะถูกน าไปขบัเคลื่อนกงัหนั
ไอน ้ า (Steam Turbine) การหมุนของกงัหันไอน ้ าจะหมุนขบัให้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้า และ 
ไอน ้ าส่วนท่ีเหลือจะถูกน าไปขายให้กับลูกค้าผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมท่ีต้องการไอน ้ าใน
กระบวนการผลิตต่อไป 

แหล่งพลงังานที่ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่จะใชก้๊าซธรรมชาติและน ้ าประปาเป็นวตัถุดิบ    
ในการผลิต โดย BIC1 และ BIC2 ไดท้  าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบั บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
(“ปตท.”) เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2554 และวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ตามล าดับ และได้ท  าสัญญา        
ซ้ือขายน ้ าประปา กบั บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (“TTW”) เม่ือวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2554 
และวันที่  27 มกราคม 2558 ตามล าดับ โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 25 ปีนับจากวันท่ีเร่ิม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์
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2.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี ประกอบดว้ย 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั (“โรงไฟฟ้าบางเขนชยั โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (“โรงไฟฟ้าภาชี โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเลน จงัหวดันครปฐม (“โรงไฟฟ้าบางเลน โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์พุทธมณฑลสาย 5 จงัหวดันครปฐม (“โรงไฟฟ้าพุทธมณฑลสาย 5 โซลาร์”) 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์มหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ามหาชยั โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์กระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ากระทุ่มแบน โซลาร์”) 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คลองเปรง จงัหวดัฉะเชิงเทรา (“โรงไฟฟ้าคลองเปรง โซลาร์”) 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เชียงราย โซลาร์ (“โรงไฟฟ้าเชียงราย โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา โซลาร์ (“โรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์”) 

2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั (“โรงไฟฟ้าบางเขนชยั โซลาร์”)  

บริษทัถือหุน้ใน บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (“BKC”) สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระ
แลว้ โดย BKC ลงทุนในโรงไฟฟ้าบางเขนชยั โซลาร์ ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอปักธงชยั จังหวดันครราชสีมา 
ใชเ้ทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตยแ์บบฟิล์มบาง (“Thin Film”) มีก  าลงัการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวตัต์ และ
ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับผู ้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (“Very Small Power 
Producer” หรือ “VSPP”) กบั กฟภ. เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2552 เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิม
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และต่อสัญญาไดอ้ีกคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกว่าจะมีการ
ยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ.  ตกลงที่จะซ้ือไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด  
8 เมกะวตัต์ โดย โรงไฟฟ้าบางเขนชยั โซลาร์ ไดรั้บส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (“Adder”) ในอตัรา  
8 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง (“หน่วย”) เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัที่เร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย ์และไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2555  

นอกจากน้ี BKC ไดล้งทุนในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยช์นิด Monocrystalline โดยเป็นแบบติดตั้งบน
หลงัคา 5 โครงการ และแบบติดตั้งบนพื้นดินอีก 1 โครงการ รวมก าลงัการผลิตติดตั้ง 6.73 เมกะวตัต์ 
เพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชน โดยทุกโครงการมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
เป็นระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัทีเ่ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไดแ้ก่ 

• โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลังคาท่ีอ  าเภอภาชี จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(“โรงไฟฟ้าภาชี โซลาร์”) ก  าลงัการผลิตติดตั้ง 0.89 เมกะวตัต ์ 

• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคาท่ีอ  าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
(“โรงไฟฟ้าบางเลน โซลาร์”) ก  าลงัการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวตัต ์
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• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคาท่ีอ  าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
(“โรงไฟฟ้าพุทธมณฑลสาย 5 โซลาร์”) ก  าลงัการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวตัต ์

• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคาท่ีอ  า เภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ามหาชยั โซลาร์”) ก  าลงัการผลิตติดตั้ง 0.72 เมกะวตัต ์

• โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอ  าเภอกระทุ่มแบน จังหวดัสมุทรสาคร 
(“โรงไฟฟ้ากระทุ่มแบน โซลาร์”) ก  าลงัการผลิตติดตั้ง 0.51 เมกะวตัต ์

• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนพื้นดินท่ีอ  าเภอคลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(“โรงไฟฟ้าคลองเปรง โซลาร์”) ก  าลงัการผลิตติดตั้ง 2.67 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เชียงราย โซลาร์ (“โรงไฟฟ้าเชียงราย โซลาร์”)  

บริษัทถือหุ้นใน CRS สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ โดย CRS ลงทุนใน
โรงไฟฟ้าเชียงราย โซลาร์ ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอแม่จัน จังหวดัเชียงราย ใชเ้ทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์
แบบ Polycrystalline Cells มีก  าลงัการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวตัต์ และไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มากกบั กฟภ. เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ และต่อสัญญาไดอ้ีกคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตาม
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ. ตกลงที่จะซ้ือไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวตัต์ โดย 
โรงไฟฟ้าเชียงราย โซลาร์ ไดรั้บ Adder ในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัที่
เร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 17 
มกราคม 2556 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา โซลาร์ (“โรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์”) 

บริษัทถือหุ้นใน NRS สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว โดย NRS ลงทุนใน
โรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่อ  าเภอด่านขนุทด จังหวดันครราชสีมา ใชเ้ทคโนโลยเีซลล์
แสงอาทิตยแ์บบ Thin Film มีก  าลงัการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวตัต ์และไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มากกบั กฟภ. เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ และต่อสัญญาไดอ้ีกคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตาม
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ. ตกลงที่จะซ้ือไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 6 เมกะวตัต์ โดย 
โรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์ ไดรั้บ Adder ในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจาก
วนัทีเ่ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ และไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 
8 มีนาคม 2555 

รายไดค้่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยท์ี่จ  าหน่ายไฟฟ้าให ้กฟภ. 

ก. อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าที่จ  าหน่ายให้ กฟภ. อยู่ในระดบัแรงดนั 11-13 กิโลโวลต์ โดยราคาและ              
ค่าไฟฟ้าผนัแปรขายส่ง (Ft) จะเป็นไปตามประกาศของ กฟผ. 

ข. ส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ือง
เชิงพาณิชย ์
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รายไดค้่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยท์ี่จ  าหน่ายไฟฟ้าให้ผูป้ระกอบการเอกชน 

อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าที่จ  าหน่ายให้กบัผูป้ระกอบการเอกชนจะมีการเจรจากบัลูกคา้แต่ละราย โดย
ก าหนดราคาค่าไฟฟ้าและส่วนลดอา้งอิงกบัอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. 

2.3.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

ศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยข์องประเทศไทยมีค่อนขา้งมาก ดว้ยภูมิประเทศที่อยู่ใน
เขตเส้นศูนยสู์ตร ท าให้ไดรั้บพลงัแสงอาทิตยโ์ดยเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าเขตอื่น ๆ  ของโลก ซ่ึงการศึกษา
จากขอ้มูลดาวเทียมประกอบการตรวจวดัภาคพื้นดินของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน พบว่าพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพดา้นพลงัแสงอาทิตยข์องประเทศไทย ซ่ึงมีความเขม้รังสีแสงอาทิตย์
เฉลี่ยทั้ งปีประมาณ 18.2 เมกะจูลต่อตารางเมตร ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
บางส่วนอยู่ในพื้นท่ีภาคกลางตอนล่าง ซ่ึงส่งผลให้ประเทศไทยมีศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าจาก      
พลงัแสงอาทิตยไ์ดถ้ึง 10,000 เมกะวตัต ์

ในปี 2558 กระทรวงพลงังานไดจ้ดัท าแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2558-
2579 (“Alternative Energy Development Plan”  หรือ “AEDP 2015” ) เพื่อ เน้น ส่งเส ริมการผลิต
พลงังานจากวตัถุดิบพลงังานทดแทนท่ีมีอยู่ภายในประเทศให้ไดเ้ต็มศกัยภาพ มีเป้าหมายท่ีจะเพิ่ม
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงัแสงอาทิตยเ์ป็น 6,000 เมกะวตัตภ์ายในปี 2579 จาก 2,962 เมกะวตัต์
ในปี 2561 

ขอ้มูลพลงังานไฟฟ้าที่ผลิตดว้ยพลงัแสงอาทิตยท์ี่ขายเขา้ระบบระหว่างปี 2559 - กรกฎาคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : เมกะวตัต์ 

พลังงานทดแทน 2559 2560 2561 2562 
กรกฎาคม 

2563 
แสงอาทิตย*์ 2,446 2,697 2,6962 2,983 2,983 

หมายเหตุ :  * ก าลังการผลิตติดตั้ง 
ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2563 

2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นไฟฟ้าโดยใช้เซลล์
แสงอาทิตย ์ (Solar Cell) ซ่ึงวิธีดงักล่าวจะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้เป็น
ไฟฟ้าไดโ้ดยตรง กล่าวคือ เม่ือแสงอาทิตย์ที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานมากระทบกับ       
สารกึ่งตวัน า (Semi-Conductor) ที่มีความสามารถในการดูดคลื่นพลงังานแสงอาทิตย ์ เซลล์ดงักล่าว    
จะเปลี่ยนพลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) แต่แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิต   
ข้ึนจากเซลลแ์สงอาทิตยเ์พียงเซลลเ์ดียวจะมีค่าต ่ามาก การน ามาใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยจึ์งตอ้งน า
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เซลล์หลาย ๆ  เซลล์มาต่อกนัแบบอนุกรม เพื่อเพิ่มค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าใหสู้งข้ึน เซลล์ท่ีน ามาต่อกนั   
ในจ านวนและขนาดท่ีเหมาะสมน้ี เรียกว่า แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Module หรือ Solar Panel) 

ไฟฟ้าที่ผลิตไดจ้ากเซลล์แสงอาทิตยจ์ะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดนัไฟฟ้าต ่า จึงตอ้งส่งไฟฟ้าที่
ผลิตไดด้งักล่าวผ่านอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัไฟฟ้าต ่า 
หลงัจากนั้นจะส่งผ่านไปยงัหมอ้แปลงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแรงดนัไฟฟ้าใหสู้งข้ึน และส่งผ่านไปยงัสายส่ง
ไฟฟ้าของ กฟภ. เพื่อจ าหน่ายใหก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้าต่อไป 

แหล่งพลงังานที่ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

แหล่งพลงังานส าคญัที่ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คือแสงอาทิตย ์ซ่ึงไดม้าจาก
ธรรมชาติ ไม่มีตน้ทุนค่าใช้จ่าย และเป็นพลงังานที่สะอาด อย่างไรก็ตาม การน าแสงอาทิตยม์าใช้มี
ขอ้จ ากดัอยู่บา้ง เน่ืองจากแสงอาทิตยมี์เฉพาะในตอนกลางวนั ตลอดจนมีความเขม้แสงไม่แน่นอน 
ข้ึนอยูก่บัแต่ละสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศรวมถึงฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา 

ดงันั้น บริษทัไดท้  าการศึกษาว่าบริเวณท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์ต่ละแห่งจะมีปริมาณ
ความเขม้ของแสงอาทิตยท์ี่เพียงพอที่จะผลิตไฟฟ้าหรือไม่ ก่อนที่จะตดัสินใจเลือกท าเล หรือสถานที่
ท่ีจะเป็นท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยด์งักล่าว 

2.4 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2563 ลดลงจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (“Gross 
Domestic Product” หรือ “GDP”) หดตวัลง 

2.4.1 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ 

ในปี 2563 ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2563 เวลา 14.14 น. ที่ระดบั 
30,342 เมกะวตัต์ เพิ่มข้ึน 2,305 เมกะวตัต์หรือลดลงร้อยละ 6.0 จากความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุด
ของปี 2562 ซ่ึงเกิดเม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.27 น. ที่ระดบั 32,273 เมกะวตัต์ โดยความ
ตอ้งการพลงัไฟฟ้าในปี 2563 เพิ่มข้ึนสูงในช่วงไตรมาสแรกของปีเน่ืองจากอุณหภูมิท่ีสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ขณะที่ความต้องการพลังไฟฟ้าในไตรมาสสองค่อยๆ ลดลงตามการชะลอตัวของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และคาดว่าจะปรับตวัเพิ่มข้ึนในช่วงคร่ึง
หลงัของปี 2563 
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ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดรายเดือนช่วงปี 2560-2563 มีดงัน้ี 

 

 
หมายเหตุ: ข้อมูลจากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ ตุลาคม 2563 

2.4.2 ก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

ก าลงัการผลิตรวมของระบบ ณ เดือนสิงหาคม 2563 แบ่งตามประเภทของโครงการไฟฟ้า และการ
ผลิตไฟฟ้าสะสมในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2563 แบ่งตามประเภทเช้ือเพลิงท่ีใชผ้ลิต มีดงัน้ี 

 

ก าลงัการผลิตรวม 

 

การผลิตไฟฟ้าสะสม 

  
หมายเหตุ: ข้อมูลจากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนตุลาคม 2563 

สัดส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการจดัหาเช้ือเพลิง 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และนโยบายของภาครัฐ โดยนับตั้ งแต่ปี 2558 สัดส่วนการใช้                    
ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง  ขณะที่สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน                 
ในการผลิตไฟฟ้า และการน าเขา้ไฟฟ้าจากต่างประเทศมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน 

 

 

 

        เมกะวตัต์
ณ วนัท่ี   พฤษภาคม 2  2 เวลา    2  น 

        เมกะวตัต์
ณ วนัท่ี    มีนาคม 2    เวลา       น 
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น าเข้าและ
แลกเปลีย่น
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49,597
เมกะวัตต์

ก าซ
ธรรมชาติ
   

ถ่านหินน าเข้า
   

น า้มันเตา
  

พลงัน า้
  

น าเข้า
   

พลงังานหมุนเวยีน
   

140,263
กกิะวตัต์ ช่ัวโมง
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สัดส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2550 – เดือนสิงหาคม 2563 มีดงัน้ี 

 
หมายเหตุ: ข้อมูลจากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลงังาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง 

และการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เผยแพร่ ณ เดือนตุลาคม 2563 

2.4.3 การจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า 

กฟผ. เป็นผูรั้บผิดชอบในการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการใชไ้ฟฟ้าของ    
ทั้งประเทศ โดยมีแหล่งผลิตคือโครงการไฟฟ้าต่าง ๆ ของ กฟผ. และผูผ้ลิตเอกชน ทั้งโครงการไฟฟ้า
ในประเทศและโครงการไฟฟ้าใน สปป. ลาว และประเทศมาเลเซีย หลงัจากนั้นจึงขายไฟฟ้าใหแ้ก่     
ผูซ้ื้อ คือ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และลูกคา้ตรง (โรงงาน
อุตสาหกรรมบางแห่งที่ก  าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ) ทั้ งน้ี กฟผ. จะท าการส่งพลังงานไฟฟ้า        
ผ่านสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่าง ๆ โดย กฟน. และ กฟภ. จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในระบบจ าหน่าย 
(Distribution) และการขายปลีก (Retail) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป โดยรับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. ที่จุด
เช่ือมต่อและส่งเขา้สถานีไฟฟ้ายอ่ยเพื่อกระจายใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าต่อไป 

 

 

 

 

 

67% 70% 72% 72%
66% 67% 66% 65% 67% 63% 60% 57% 57% 56%

21%
21% 20% 18%

19% 19% 20% 20% 18%
19%

18%
18% 17% 18%

2%
1% 0%

0%
1% 1% 1% 1% 0%

0%
0%

0% 1% 0%

5% 5% 5%
3%

5% 5% 3% 3% 2%
2%

2%
4% 3% 2%

3% 2% 2% 4% 7% 6% 7% 7% 8% 10% 12% 13% 12% 13%

2% 1% 2% 2% 2% 3% 4% 5% 5% 6% 7% 9% 10% 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 ส ค    

ก าซธรรมชาติ ถ่านหิน น า้มันเตา พลงัน า้ น าเข้า พลงังานหมุนเวยีน
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สัดส่วนการจ าหน่ายไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2563 แบ่งตามประเภทผูซ้ื้อ มีดงัน้ี 

ผู้ซ้ือ 
ปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า 

(กิกะวตัต์-ช่ัวโมง) 
ร้อยละ 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 90,693 71.8 
การไฟฟ้านครหลวง 34,568 27.4 
ลูกคา้ตรง 1,000 0.8 
รวม 126,261 100.0 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนตุลาคม 2563 

2.4.4 การคาดการณ์ก าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 
ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1 (Power Development Plan: PDP 2018 Revision 1) 

เดือนตุลาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
พ.ศ. 2561-2580 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 (Thailand Power Development Plan 2018 Revision 1 หรือ 
PDP 2018 Revision 1) ที่จัดท าโดยกระทรวงพลังงาน โดยแผนดงักล่าวค านึงถึงความมัน่คงของ
ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ความมัน่คงและความเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 คาดการณ์ว่า ณ ส้ินปี 2580 
ประเทศไทยจะมีก าลังผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 77,211 เมกะวัตต์ โดยเป็นก าลังผลิตของโรงไฟฟ้า
พลงังานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าพลงัน ้าแบบสูบกลบั โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โรงไฟฟ้าความ
ร้อนร่วม โรงไฟฟ้าถ่านหิน / ลิกไนต์ การซ้ือไฟฟ้าจากต่างประเทศ โรงไฟฟ้าใหม่ / ทดแทน และ
แผนอนุรักษพ์ลงังาน ในช่วงปี 2561-2580 รวม 56,431 เมกะวตัต ์

เป้าหมายสัดส่วนการผลิตพลงังานไฟฟ้าแยกตามประเภทเช้ือเพลิงตามร่างแผนพฒันาก าลงั
ผลิตไฟฟ้า ณ ปี 2580 เปรียบเทียบกบัการคาดการณ์สัดส่วน ณ ปี 2563 มีดงัน้ี 

ประเภทเช้ือเพลงิ 
คาดการณ์สัดส่วน ณ ปี 2563 

(เมกะวัตต์) 
สัดส่วนตามเป้าหมาย ณ ปี 2580 

(เมกะวัตต์) 

รับซ้ือไฟฟ้าพลงัน ้าจากต่างประเทศ 3,948 6,888 
พลงังานหมุนเวียน 11,875 29,004 
กา๊ซ 29,331 32,112 
ถ่านหิน / ลิกไนต์ 6,110 4,843 
ดีเซล / น ้ามนัเตา 380 65 
อ่ืน ๆ 300 4,300 
รวม 51,943 77,211 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากแผนพัฒนาก  าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1 เผยแพร่ ณ เดือนตุลาคม 2563 
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2.5 การได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“Thailand Board of Investment” หรือ “BOI”) ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
โรงไฟฟ้าบางปะอนิ 
โคเจนเนอเรช่ัน 
โครงการ 1 

โรงไฟฟ้าบางปะอนิ 
โคเจนเนอเรช่ัน 
โครงการ 2 

โรงไฟฟ้าบางเขนชัย 
โซลาร์ 

โรงไฟฟ้าภาชี
โซลาร์ 

โรงไฟฟ้าบางเลน 
โซลาร์ 

โรงไฟฟ้า 
พุทธมณฑลสาย 5 

โซลาร์ 

โรงไฟฟ้ามหาชัย 
โซลาร์ 

โรงไฟฟ้า 
กระทุ่มแบน โซลาร์ 

โรงไฟฟ้าคลองเปรง 
โซลาร์ 

โรงไฟฟ้า 
เชียงราย โซลาร์ 

โรงไฟฟ้า
นครราชสีมา โซลาร์ 

บตัรส่งเสริมเลขที่ 1565(2)/2554 1132(2)/2558 1089(1)/2555 61-1228-1-00-1-0 61-1295-1-00-1-0 61-1294-1-00-1-0 61-1293-1-00-1-0 61-1292-1-00-1-0 62-0417-1-00-1-0 2071(1)/2554 1300(1)/2554 
ลงวนัที่ 18 พฤษภาคม 2554 2 กุมภาพนัธ์ 2558 23 มกราคม 2555 16 ตุลาคม 2561 5 พฤศจิกายน 2561 5 พฤศจิกายน 2561 5 พฤศจิกายน 2561 5 พฤศจิกายน 2561 25 เมษายน 2562 30 สิงหาคม 2554 11 มีนาคม 2554 
ประเภทกจิการ กจิการ

สาธารณูปโภคและ
บริการพื้นฐาน 

กจิการ
สาธารณูปโภคและ
บริการพื้นฐาน 

กจิการ
สาธารณูปโภคและ
บริการพื้นฐาน 

กจิการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
พลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ 

กจิการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
พลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ 

กจิการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
พลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ 

กจิการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
พลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ 

กจิการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
พลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ 

กจิการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
พลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ 

กจิการ
สาธารณูปโภคและ
บริการพื้นฐาน 

กจิการ
สาธารณูปโภคและ
บริการพื้นฐาน 

1. ได้รับอนุญาตให้น าคนต่าง
ด้ า ว ที่ เ ป็ น ช่ า ง ฝี มื อ ห รื อ
ผู ้ช า น า ญ ก า ร เ ข ้ า ม า ใ น
ราชอาณาจกัรได้ตามจ านวน
และก  าหนดระยะเวลาเท่าที่
ค ณะ ก ร รม ก า รพิ จ า รณา
เห็นสมควร 

ไดรั้บอนุมตั ิ ไดรั้บอนุมตั ิ ไดรั้บอนุมตั ิ ไดรั้บอนุมตั ิ ไดรั้บอนุมตั ิ ไดรั้บอนุมตั ิ ไดรั้บอนุมตั ิ ไดรั้บอนุมตั ิ ไดรั้บอนุมตั ิ ไดรั้บอนุมตั ิ ไดรั้บอนุมตั ิ

2. ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ถื อ
กรรมสิทธ์ิในที่ ดินได้ตาม
จ า น วนที่ ค ณะ กร รมก าร
พิจารณาเห็นสมควร 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไดรั้บอนุญาต ไดรั้บอนุญาต 

3. ได้รับการยกเว ้น / ลดหย่อน 
อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร 
ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมตัิ 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน

วนัที่ 18 
พฤศจกิายน 2559) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัที่ 2 สิงหาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัที่ 23 กรกฎาคม 

2561) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัที่ 16 เมษายน 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัที่ 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัที่ 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัที่ 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัที่ 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัที่ 25 ตลุาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 

2558) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัที่ 11 กนัยายน 

2556) 
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โรงไฟฟ้าบางปะอนิ 
โคเจนเนอเรช่ัน 
โครงการ 1 

โรงไฟฟ้าบางปะอนิ 
โคเจนเนอเรช่ัน 
โครงการ 2 

โรงไฟฟ้าบางเขนชัย 
โซลาร์ 

โรงไฟฟ้าภาชี
โซลาร์ 

โรงไฟฟ้าบางเลน 
โซลาร์ 

โรงไฟฟ้า 
พุทธมณฑลสาย 5 

โซลาร์ 

โรงไฟฟ้ามหาชัย 
โซลาร์ 

โรงไฟฟ้า 
กระทุ่มแบน โซลาร์ 

โรงไฟฟ้าคลองเปรง 
โซลาร์ 

โรงไฟฟ้า 
เชียงราย โซลาร์ 

โรงไฟฟ้า
นครราชสีมา โซลาร์ 

4. ได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิ ที่
ไดรั้บจากการประกอบกจิการ
ที่ไดรั้บการส่งเสริม 

8 ปี 
(ไม่เกนิ 4,098 
ลา้นบาท) 

8 ปี 
(ไม่เกนิ 5,108  
ลา้นบาท) 

8 ปี 8 ปี 
(ไม่เกนิ 33  
ลา้นบาท) 

8 ปี 
(ไม่เกนิ 38  
ลา้นบาท) 

8 ปี 
(ไม่เกนิ 35  
ลา้นบาท) 

8 ปี 
(ไม่เกนิ 27 
ลา้นบาท) 

8 ปี 
(ไม่เกนิ 21 
ลา้นบาท) 

8 ปี 
(ไม่เกนิ 106 
ลา้นบาท) 

8 ปี 8 ปี 

5. ระยะเวลาที่สามารถน าผล
ขาดทุนในระยะเวลาที่ได้รับ
การส่งเสริมไปหักออกจาก
ก  าไรสุทธิที่ เก ิดขึ้ นภายหลัง
ระยะเวลาที่ได้รับการยกเวน้
ภาษีเงินได ้

5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 

6. ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงิน
ปันผลจากกจิการที่ได้รับการ
ส่งเสริมไปรวมเพื่อเสียภาษี
เงินได ้

8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 

7. ไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินได้
นิติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิ ที่
ไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อย
ละ 50 ของอตัราปกติ 

ไม่มี ไม่มี 5 ปี 
(นบัจากวนัทีพ่น้
ก  าหนดในขอ้ 6) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 5 ปี 
(นบัจากวนัทีพ่น้
ก  าหนดในขอ้ 6) 

5 ปี 
(นบัจากวนัทีพ่น้
ก  าหนดในขอ้ 6) 

8. ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และ
ค่าน ้ าประปาจ านวนสองเท่า
ของค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

ไม่มี ไม่มี 10 ปี 
(นบัจากวนัที่เร่ิมมี
รายไดจ้ากการ
ประกอบกจิการ) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 10 ปี 
(นบัจากวนัที่เร่ิมมี
รายไดจ้ากการ
ประกอบกจิการ) 

10 ปี 
(นบัจากวนัที่เร่ิมมี
รายไดจ้ากการ
ประกอบกจิการ) 

9. ให้หักเงินลงทุนในการติดตั้ง
หรือกอ่สร้างส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

ไม่มี ไม่มี ร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุน 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุน 

ร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุน 

10. ได้รับอนุญาตให้น าหรือส่ง
เงินออกนอกราชอาณาจกัร
เป็นเงินตราต่างประเทศ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไดรั้บอนุญาต ไดรั้บอนุญาต 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

(ก) ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัการลงทุนในตราสารหนีข้องบริษัท 

1.  ความเส่ียงทัว่ไปของตราสารหนี ้

1.1 ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk) 
หมายถึง ความเส่ียงท่ีผูอ้อกตราสารจะไม่สามารถจ่ายดอกเบ้ียหรือไม่สามารถคืนเงินตน้ไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ ใน
การประเมินความเส่ียงดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร ผูล้งทุนสามารถศึกษาความเส่ียงดา้นเครดิตของผูอ้อกหุ้น
กูไ้ดจ้ากรายงานการจดัอนัดบัเครดิต (credit rating) ท่ีจดัท าโดยสถาบันจดัอนัดบัเครดิต (Credit Rating 
Agency: CRA) ประกอบการตดัสินใจลงทุนได ้ถา้ credit rating ของตราสารต ่า แสดงวา่ความเส่ียงดา้นเครดิต
ของผูอ้อกตราสารหรือตราสารสูง ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บควรจะสูงดว้ยเพื่อชดเชยความเส่ียงท่ีสูงของตรา
สารดงักล่าว 
อยา่งไรก็ตาม ก่อนการลงทุนผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษทัผูอ้อกตราสาร นอกจากการ
พิจารณา credit rating ของตราสารหรือผูอ้อกตราสาร และผูล้งทุนควรติดตามขอ้มูลข่าวสารของบริษทัผูอ้อก
ตราสารรวมถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการจดัอนัดบั credit rating ไดจ้ากเวบ็ไซต์ของสถาบนัจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ 
1.2 ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk) 
หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือผูถื้อตราสารตอ้งการขายตราสารก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนอาจขายไดต้  ่า
กวา่มูลค่าท่ีตราไวห้รือราคาท่ีซ้ือมา ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด กล่าวคือ หาก
อตัราดอกเบ้ียของตลาดสูงข้ึน ราคาของตราสารจะลดลง ทั้งน้ี โดยทัว่ไปราคาของตราสารท่ีมีอายคุงเหลือยาว
กวา่จะไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาดมากกวา่ 
1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือผูถื้อตราสารประสงคจ์ะขายตราสารในตลาดรองก่อนครบก าหนดไถ่ถอน ผู ้
ถือตราสารอาจไม่สามารถขายตราสารไดท้นัทีในราคาท่ีตนเองตอ้งการ เน่ืองจากการซ้ือขายเปล่ียนมือของตรา
สารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งน้ีหากผูอ้อกตราสารไม่ไดน้ าตราสารไปซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (BEX)  ผูถื้อตราสารสามารถซ้ือขายตราสารในตลาดรองไดก้บัผูค้า้ตราสารหน้ีรายใดๆ (ถา้มี) 

2.  ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัลกัษณะพเิศษของหุ้นกู้ทีเ่สนอขายในคร้ังนี ้

2.1  ความเส่ียงจากการทีผู้่ออกหุ้นกู้อาจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที ่3 ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 
ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิท่ีจะท าการไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดท่ี 3 ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ณ วนัครบรอบปีท่ี 4 (ส่ี) นบัแต่วนั
ออกหุน้กู ้หรือในวนัก าหนดช าระดอกเบ้ียใด ๆ ภายหลงัจากนั้น ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
ทั้งน้ี การไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดท่ี 3 ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้จะท าให้ผูถื้อหุ้นกูมี้ความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถ
คาดการณ์กระแสเงินสดรับจากหุ้นกูชุ้ดท่ี 3 ท่ีแน่นอนได ้นอกจากน้ีในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ชุดท่ี 3 ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ผูถื้อหุ้นกูอ้าจไม่สามารถน าเงินท่ีไดรั้บจากการไถ่ถอนหุ้นกูชุ้ดท่ี 3 
นั้นไปลงทุนต่อในตราสารอ่ืน ๆ ท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีเท่ากบัหรือใกลเ้คียงหุน้กูชุ้ดท่ี 3 ได ้ 
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ทั้งน้ี โปรดพิจารณาขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูใ้นขอ้ 9.4 ของ
ร่างขอ้ก าหนดสิทธิ ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบบัน้ีน 
  

(ข) ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัท 

บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงทั้งจากมุมมองของ Holding Company และจากธุรกิจ 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
และมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงพิจารณาแผนการบริหารความเส่ียงประจ าปี 
ตลอดจนประเมินและติดตามความเส่ียงต่างๆ ผ่านคณะท างานซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากทุกสายงานของบริษทั
และบริษทัย่อย  โดยรายงานผลการประเมินความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส ท าให้ทราบถึง
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อบริษทั นอกจากนั้น ในการพิจารณาลงทุนโครงการต่างๆ 
บริษทัจะพิจารณาความเส่ียงในแต่ละขั้นของโครงการอยา่งรอบคอบ เร่ิมตั้งแต่การคดัเลือกโครงการ การพฒันา
โครงการก่อสร้าง จนถึงการด าเนินการ โดยพิจารณาความเส่ียงทางดา้นเทคนิค การเงิน กฎหมาย ส่ิงแวดลอ้ม และ
สงัคม ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนดงักล่าว 

ความเส่ียงส าคญัและแนวทางการบริหารความเส่ียง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ความเส่ียงในการลงทุนของบริษัท 

บริษทัด าเนินธุรกิจเป็น Holding Company  คือการลงทุนในกิจการอ่ืน โดยบริษทัไม่มีการประกอบธุรกิจ
หลักของตนเอง ดังนั้ น กระแสเงินสดและผลการด าเนินงานของบริษัทจึงข้ึนอยู่กับเงินปันผลรับจาก
โครงการท่ีเขา้ไปลงทุนเป็นหลกั โดยในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ร้อยละ 58 ของรายไดต้ามงบการเงินเฉพาะ
กิจการมาจากเงินปันผลรับ หากกิจการท่ีบริษทัถือหุ้นไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงต่างๆ จะส่งผลให้ผล
ประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามท่ีคาดการณ์ไว ้โดยบริษทัมี
แนวทางในการบริหารจดัการ ดงัน้ี 

 การคดัเลอืกโครงการ 

คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นถึงความส าคญัในการคดัเลือกโครงการลงทุน จึงไดก้ าหนดนโยบายการลงทุน
ในบริษทัอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีชดัเจน เพ่ือเป็นการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบั 
ท่ียอมรับได้ และมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยฝ่ายพัฒนาโครงการและบริหารทรัพย์ สินท าหน้าท่ี 
ในการวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาคดัเลือกโครงการ ทั้งดา้นผลตอบแทน
จากการลงทุนและความเส่ียง โดยอาจมีการแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก เพ่ือให้ค  าปรึกษาเฉพาะดา้น
และตอ้งน าเสนอขอ้มูลการลงทุนใหค้ณะกรรมการบริษทัเพื่อท าการอนุมติั  

 การบริหารโครงการทีอ่ยู่ระหว่างก่อสร้าง 
บริษทัใหค้วามส าคญักบัโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ซ่ึงอาจเกิดความเส่ียงจากการก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามแผนงานท่ีวางไว ้อนัเน่ืองมาจากปัญหาเชิงเทคนิคทางวิศวกรรม การติดตั้งเคร่ืองจกัรของผูรั้บเหมา 
ปัญหาจากภยัธรรมชาติ เป็นตน้ บริษทัจึงไดค้ดัเลือกผูรั้บเหมาท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจก่อสร้าง และ 
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มีประสบการณ์การบริหารจดัการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และโครงการพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบน
หลงัคาและพ้ืนดิน เน่ืองจากเป็นผูรั้บเหมาท่ีมีประสบการณ์ในการก่อสร้าง และท่ีผ่านมามีผลงานเป็นท่ี 
น่าพอใจ อีกทั้งรูปแบบของสัญญาวา่จา้งเหมาคงท่ีแบบเบ็ดเสร็จ (Fixed Cost Lump Sum Turnkey) ท าให้
ช่วยลดความเส่ียงเร่ืองตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ีอาจสูงข้ึนได ้นอกจากน้ีบริษทัท าสัญญาประกนัภยัโครงการท่ีอยู่
ระหวา่งก่อสร้างโดยครอบคลุมความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งในส่วนงานก่อสร้าง และส่วนงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
ท าใหม้ัน่ใจวา่โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างของบริษทัจะแลว้เสร็จตามแผนท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีโครงการ
ท่ีบริษทัเขา้ลงทุนส่วนใหญ่ไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ โดยในปี 2562 โรงไฟฟ้าไซยะบุรี ภายใตก้าร
ด าเนินงานของ XPCL ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 รวมถึงโรงไฟฟ้า
แสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาและพ้ืนดินภายใตก้ารด าเนินงานของบางเขนชยั BKC จ านวน 6 โครงการ
ไดท้ยอยผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัผูป้ระกอบการภาคเอกชนแลว้ตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2562  

การตดิตามผลการด าเนินงาน 

บริษทัก าหนดกลไกในการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัลงทุนไวใ้นนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน 
(Control Policy) โดยบริษทัแต่งตั้ งตวัแทนเพ่ือไปด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลยพินิจของตวัแทนของ
บริษัทอย่างชัดเจน อีกทั้ งกิจการท่ีบริษัทลงทุนจะต้องรายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอ เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ทุกไตรมาส อีกทั้งบริษทัย่อยจะตอ้งน าเสนอขอ้มูลต่อบริษทัในกรณีท่ีจะลงทุนในโครงการใหม่ รวมถึง 
ตอ้งรายงานความคืบหน้าของโครงการท่ีเขา้ไปลงทุนดว้ย นอกจากน้ีส านักตรวจสอบภายในของบริษทั 
จะท าการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัย่อยเพ่ือให้ความเช่ือมัน่ว่ามีความรัดกุมเพียงพอ
เหมาะสมและมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ท าให้บริษัทสามารถติดตามฐานะทางการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของกิจการท่ีบริษัทลงทุนได้อย่างใกล้ชิด เพ่ือเป็นการลดและบริหารความเส่ียง 
จากการลงทุนดงักล่าว  

2. ความเส่ียงในการด าเนินธุรกจิ 

บริษทัมีรายไดห้ลกัจากเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีเขา้ไปลงทุน ดงันั้น การเปล่ียนแปลง
ของผลประกอบการของกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนย่อมมีผลโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัท 
ในรูปของรายไดเ้งินปันผลท่ีบริษทัจะไดรั้บ ปัจจยัความเส่ียงดงัต่อไปน้ีอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของกิจการท่ีบริษทัลงทุนได ้

2.1 ความเส่ียงด้านวตัถุดบิทีม่คีวามส าคญัต่อการผลติไฟฟ้า 

บริษัทลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหลายประเภท ซ่ึงใช้ว ัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า 
แตกต่างกันไป โดยโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าและโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยเ์ป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียน ท่ีใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ท าให้อาจเกิดความเส่ียงดา้นวตัถุดิบในแง่ของ
ความพร้อมใชง้านท่ีไม่อาจคาดการณ์ได ้เช่น ความผนัผวนของสภาพภูมิอากาศ  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
ความเขม้ของแสงอาทิตย ์การเปล่ียนแปลงของปริมาณน ้ าฝนในแต่ละช่วงเวลาท่ีไม่สามารถคาดการณ์
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ไดอ้ยา่งแน่นอน เป็นตน้ ส าหรับโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ซ่ึงใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้า อาจมีความเส่ียงหากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติหรือผูจ้ดัส่งก๊าซธรรมชาติไม่สามารถ
จดัหาเช้ือเพลิงใหไ้ดต้ามความตอ้งการผลิตไฟฟ้า ส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามสญัญาซ้ือ
ขายไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าน ้ างึม 2 เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าแบบมีอ่างเก็บน ้ า โรงไฟฟ้าน ้ างึม 2 โดยไดศึ้กษาปริมาณน ้ าท่ี
เกิดข้ึนจริงยอ้นหลงั 50 ปีเพื่อน าไปค านวณหาความสามารถในการผลิตไฟฟ้า จึงเช่ือไดว้า่สามารถผลิต
ไฟฟ้าและปฏิบติัไดต้ามขอ้ตกลงในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า นอกจากน้ีมีการรวบรวมขอ้มูลระดบัน ้ าเพ่ือท า
การตรวจสอบและประเมินสถานการณ์น ้ าในเข่ือนอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ือง ส าหรับใชใ้นการจดัท าขอ้มูลการ
เสนอขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ทั้งน้ี ตั้งแต่เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์
โรงไฟฟ้าน ้ างึม 2 สามารถบริหารงานไดต้ามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าก าหนด  

โรงไฟฟ้าไซยะบุรี เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าแบบน ้ าไหลผ่าน โดยไม่ไดมี้การกกัเก็บน ้ า ปล่อยให้น ้ าไหล
ผา่นเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าตลอดเวลา โดยไดศึ้กษาปริมาณน ้ าโขงยอ้นหลงั 60 ปี เพ่ือน าไปค านวณหาก าลงั
การผลิตของโรงไฟฟ้ารวมถึงปริมาณพลังงานไฟฟ้าเฉล่ียรายปี โดยความสามารถในการผลิต
กระแสไฟฟ้าแต่ละช่วงเวลาจะผนัแปรตามปริมาณน ้ าท่ีไหลผ่าน ท่ีมีเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าและ
พยายามหลีกเล่ียงการระบายน ้ าส่วนเกินลน้ท้ิงไปโดยไม่เกิดประโยชน์ผ่านทางระบายน ้ าลน้ (Spillway) 
นอกจากน้ี สญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ยงัสอดคลอ้งกบัรูปแบบการผลิตไฟฟ้าพลงัน ้ าแบบน ้ าไหลผา่น 
ท าใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่ โรงไฟฟ้าไซยะบุรีสามารถบริหารงานไดต้ามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าก าหนด 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ไดแ้ก่ BKC CRS และ NRS  ไดศึ้กษาพ้ืนท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าโดยค านึงถึงค่า
ความเขม้แสงท่ีเหมาะสม รวมถึงพิจารณาค่าเฉล่ียขอ้มูลความเขม้ของแสงอาทิตยใ์นอดีตของพ้ืนท่ีก่อน
การลงทุน รวมทั้งการท าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยเ์ป็นแบบ Non-Firm ท าใหไ้ม่
มีค่าปรับหากโรงไฟฟ้าไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดจ้ากความผนัผวนของแสงอาทิตย ์ 

โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ไดแ้ก่ BIC1 และ BIC2 ได้ท าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ กับ  
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์โดยมี 
ขอ้ก าหนดให้ ปตท. ช าระค่าชดเชยหากไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติไดต้ามสัญญา ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา 
ปตท. สามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้บริษทัไดต้ามสัญญา ท าให้สามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้า  

2.2 ความเส่ียงด้านความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า 

กระบวนการผลิตไฟฟ้ามีความเส่ียงท่ีอุปกรณ์เคร่ืองจกัรอาจไม่พร้อมใชง้าน หรือไม่สามารถใชง้าน 
ไดเ้ต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุและส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ลดต ่ าลง หรือกระบวนการผลิตอาจหยุดชะงัก รวมถึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงไฟฟ้า 
และเป็นอนัตรายต่อบุคลากร ส่งผลให้รายไดล้ดลงและมีค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีเสียหาย
เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีหากมีการหยดุผลิตไฟฟ้านอกเหนือจากการบ ารุงรักษาตามปกติโดยไม่มีการแจง้ให ้
ผูซ้ื้อไฟฟ้าทราบล่วงหน้า อาจท าให้โรงไฟฟ้าตอ้งเสียค่าปรับซ่ึงมีการบริหารจดัการในเร่ืองดงักล่าว 
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โดยจดัให้มีแผนการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนัเป็นรายปี เพ่ือเป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรต่างๆ  
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้และมีการก ากบัติดตามให้มีการซ่อมบ ารุงตามแผนการซ่อมบ ารุง รวมทั้ง
จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเ พ่ือเ พ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการเ พ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบติังาน     

โรงไฟฟ้าน ้ างึม 2 ท าสัญญาว่าจ้าง กฟผ. เป็นผูใ้ห้บริการตามสัญญาเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา  
โดยมีระยะเวลาสัญญา 25 ปี และมีแผนการบ ารุงรักษา  Partial Overhaul และ Major Overhaul ทุก 6 ปี
และ 12 ปีตามล าดบั อีกทั้งยงัมีการวา่จา้งท่ีปรึกษาอิสระเพ่ือวดัประสิทธิภาพและความมัน่คงดา้นต่างๆ 
ของโรงไฟฟ้า โดยมีการติดตามรายงานอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือเสริมสร้างความพร้อมใชง้านของโรงไฟฟ้า  

โรงไฟฟ้าไซยะบุรี บริหารงานการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาดว้ยบุคลากรของโรงไฟฟ้าเอง โดยสรรหา
บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เขา้ประจ าต าแหน่งอยา่งครบถว้นในช่วงหลายปีท่ี
ผา่นมา  เพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการปฎิบติังานตั้งแต่ช่วงทดสอบเดินเคร่ือง Commissioning ส าหรับ
ดา้นอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้ายงัมีการรับประกัน 2 ปีจากผูรั้บเหมา  อีกทั้ งแผนการซ่อมบ ารุงยงัมีการ
จดัเตรียมโดยอา้งอิงตามคู่มือบ ารุงรักษาท่ีผูผ้ลิตหรือผูรั้บเหมาแนะน าพร้อมทั้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าอยา่งเคร่งครัด 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ BKC วา่จา้งบริษทั โซลาร์คอน จ ากดั และบริษทั เค.จี. วศิวกรรม จ ากดั เป็นผู ้
เดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า ในขณะท่ี CRS และ NRS วา่จา้ง บริษทั Assyce Fotovoltaica 
(Thailand) จ ากดั เป็นผูเ้ดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า ซ่ึงมีประสบการณ์และความช านาญเก่ียวกบั
การบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์โดยมีแผนการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 
เพ่ือให้แน่ใจวา่อยูใ่นสภาพพร้อมท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและรับประกนัความพร้อมของโรงไฟฟ้า
ตามสญัญาดว้ย  

โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ไดแ้ก่ BIC1 และ BIC2 รับผิดชอบงานดา้นเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา
โดยบุคลากรผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นการผลิตไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โดยมีการ
ตรวจสอบการและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาท่ีผูผ้ลิตก าหนดไว ้นอกจากน้ียงัวา่จา้ง GE 
International Operations, Inc และ GE PACKAGED POWER, INC (บริษทัในเครือ GE) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิต
เคร่ืองกงัหันก๊าซรายใหญ่และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า เป็นผูใ้ห้บริการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองกังหันก๊าซของ BIC โดยสัญญาดังกล่าวครอบคลุมเคร่ืองกังหันก๊าซส ารอง 
ในกรณีท่ีเคร่ืองหลกัตอ้งส่งไปซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพ่ือไม่ใหเ้กิดการสูญเสียรายไดใ้นช่วงเวลาดงักล่าว
อีกดว้ย 

นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนไดท้ าสญัญาประกนัภยัเพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน
ครอบคลุมอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และทรัพยสิ์นของโรงไฟฟ้า (Property Damage) การหยุดชะงกัของ 
การประกอบธุรกิจและการสูญเสียรายได ้(Business Interruption) รวมถึงการประกนัความเสียหายท่ีเกิด
กบับุคคลภายนอก (Public Liabilities) อีกดว้ย 
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2.3 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาต ิ 

โครงการไฟฟ้าท่ีบริษทัเขา้ลงทุนไดมี้การบริหารจดัการความเส่ียงจากภยัธรรมชาติโดยเลือกสถานท่ีตั้ง
โรงไฟฟ้ามีความเส่ียงต ่าและมีระบบการจดัการท่ีเหมาะสม ประกอบกบัมีการออกแบบโครงสร้างและ
จดัเตรียมมาตรการเพื่อรองรับสภาวะภยัธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

โรงไฟฟ้าน ้ างึม 2 ไดถู้กออกแบบให้สามารถรองรับการสั่นไหวจากการเกิดแผ่นดินไหวไดสู้งถึง 0.32 
ตามหน่วย Ground Acceleration นอกจากน้ียงัมีการป้องกนัน ้ าลน้เข่ือนดว้ยการออกแบบให้มีช่องทาง
ระบายน ้ าลน้ (Spillway) ท าหนา้ท่ีหลกัในการระบายน ้ าในกรณีเกิดสภาวะน ้ าหลาก สามารถระบายน ้ า
ไดสู้งสุดเท่ากบั 6,545 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซ่ึงเพียงพอต่อการระบายน ้ าหลากในรอบ 100 ปี (4,655 
ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที) 

โรงไฟฟ้าไซยะบุรีได้มีการศึกษาและออกแบบโครงสร้างท่ีมีความแข็งแรงพิเศษ สามารถรองรับ
แผ่นดินไหวท่ีอาจเกิดข้ึน ภายใตม้าตรฐานสากล (The International Commission on Large Dams 
(ICOLD) อีกทั้งการออกแบบยงัเพ่ิมความมัน่ใจดว้ยระบบประตูระบายน ้ าลน้ 7 ช่องทาง ขนาดกวา้ง 19 
เมตร สูง 23 เมตร และ ประตูระบายน ้ าระดบัต ่าส าหรับตะกอน 4 ช่องทาง ขนาดกวา้ง 12 เมตร สูง 16 
เมตร สามารถระบายปริมาณน ้ าหลากสูงสุดท่ีเป็นไปไดสู้งสุดถึง 47,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซ่ึง
มากกวา่ขอ้มูลน ้ าหลากในรอบ 30 ปี (24,963 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที) ถึง 2 เท่า  

ดงันั้น จึงเช่ือมัน่ไดว้า่ความแข็งแรงของโครงสร้างของทั้งสองโรงไฟฟ้าสามารถรองรับภยัธรรมชาติ 
จากแผน่ดินไหวและกรณีน ้ าหลากไดอ้ยา่งปลอดภยั  

ทั้งน้ีสถานการณ์น ้ าในแม่น ้ าโขงในปี 2562 มีปริมาณน ้ าฝนน้อย ซ่ึงมีปริมาณน ้ าฝนต ่ากว่าสถิติท่ีเคย
บนัทึกไวใ้นรอบ 100 ปี ประกอบกบัเข่ือนจีนในแม่น ้ าโขงตอนบนมีการปล่อยน ้ าลดลง จึงท าใหป้ริมาณ
น ้ าในแม่น ้ าโขงตอนล่างมีอตัราการไหลลดนอ้ยลง อยา่งไรก็ตาม โรงไฟฟ้าไซยะบุรีไดมี้แผนรองรับทุก
สภาวการณ์ในปัจจุบนั และด าเนินการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยท่ี์สอดคลอ้งกบัสภาวะธรรมชาติของแม่น ้ า
โขง ซ่ึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนท่ีอยูเ่หนือและทา้ยโรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ไดแ้ก่ BIC1 และ BIC2 ตั้งอยูใ่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงเป็นบริเวณ
ท่ีราบลุ่มและมีความเส่ียงดา้นอุทกภยั โดยมีส่วนร่วมกบันิคมอุตสาหกรรมบางปะอินในการก่อสร้างเข่ือน
คอนกรีตลอ้มรอบนิคมอุตสาหกรรมโดยมีความสูง 6 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ซ่ึงสูงกวา่ระดบัอุทกภยั
คร้ังใหญ่ท่ีเกิดข้ึนจึงท าใหม้ัน่ใจไดว้า่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัอีก  

โรงไฟฟ้าท่ีบริษทัเขา้ลงทุนไดท้ าสัญญาประกนัภยัเพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสินทรัพย ์
ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ครอบคลุมความเสียหายของโรงไฟฟ้า (Property Damage)  
การหยดุชะงกัของการประกอบธุรกิจ (Business Interruption) รวมถึงการประกนัความเสียหายท่ีเกิดกบั
บุคคลภายนอก (Public Liabilities) อีกดว้ย 

2.4 ความเส่ียงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าท าให้มีความเส่ียงดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและชุมชนบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า 
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ซ่ึงโรงไฟฟ้าทั้ งหมดท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการท างาน 
ของพนักงาน ตลอดจนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จึงก าหนดมาตรการป้องกนัอนัตรายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
ทั้งในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าและบริเวณโดยรอบ โดยโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้มีการก าหนดแนว
ปฏิบติัดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั รวมทั้ งจัดส่งพนักงานเขา้รับการอบรมในเร่ืองดงักล่าว  
มีระบบการติดตามตรวจสอบและรายงานผลให้ฝ่ายบริหารรับทราบอย่างสม ่ าเสมอ นอกจากน้ี 
ยงัไดน้ าระบบการจดัการตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018) มา
ใช้ในการบ ริหารจัดการกระบวนการด า เ นิน ธุร กิจ เ พ่ือ เ พ่ิมประสิท ธิภาพในการท าง าน  
โดยมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภยัและให้ความส าคญักับส่ิงแวดลอ้มทั้ งภายในโรงไฟฟ้าและบริเวณ
โดยรอบโรงไฟฟ้า โดยเดือนกนัยายน 2563 บริษทัไม่ไดรั้บรายงานการเกิดอุบติัเหตุขั้นร้ายแรงของ
พนกังาน หรือเหตุการณ์ท่ีท าใหส่้งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโรงไฟฟ้า  

โรงไฟฟ้าไซยะบุรีเปิดด าเนินการเม่ือเดือนตุลาคม 2562 โดยไดใ้ห้ความส าคญักบัการบริหารจดัการ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและชุมชนอยา่งมาก มีการออกแบบก่อสร้างตามหลกัวิศวกรรมศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือหลีกเล่ียง ป้องกนัและลดผลกระทบทั้งทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม และครอบคลุมถึง
การรักษาทรัพยากรปลา การจดัการระบายตะกอน การเดินเรือ ตลอดจนการป้องกนัการกดัเซาะตล่ิงและการรักษา
คุณภาพน ้ าดว้ย นอกจากน้ี ผูรั้บเหมา มีมาตรการจดัอบรมเร่ืองความปลอดภยัให้กบัพนกังานก่อนเขา้
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีก่อสร้าง มีการส่ือสารวิธีการปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
มีการบริหารจดัการคุณภาพน ้ าด่ืม และน ้ าส าหรับใชใ้นการก่อสร้าง เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยัใน
การท างานของโรงไฟฟ้าและการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี รวมถึงมีการจดัอบรมเพ่ิมเติมให้กบัพนกังาน
ในดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยัในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ   

3. ความเส่ียงทางการเงนิ 

3.1 ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทางการเงนิ 

บริษัทมีแผนการลงทุนอย่างต่อเน่ือง ดังนั้ น สภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นส่ิงส าคัญ เพ่ือให ้
การด าเนินงานของโครงการระหวา่งก่อสร้างไม่หยดุชะงกัและสามารถรองรับการพฒันาโครงการใหม่ๆ
ต่อไปได้ นอกจากนั้น บริษทัย่อยมีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชยแ์ละหุ้นกูจ้  านวนมาก เน่ืองจากการ
ก่อสร้างโครงการจ าเป็นต้องมีการลงทุนในช่วงเร่ิมต้นค่อนข้างสูง โดย ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563   
งบการเงินรวมของบริษทัแสดงเงินกูย้มืระยะยาวและหุ้นกูร้วม จ านวน  27,745 ลา้นบาท สัญญาเงินกูย้ืม
เหล่าน้ีมีเง่ือนไขการกูย้ืมท่ีรัดกุม โดยเฉพาะการด ารงอตัราส่วนทางการเงินและเง่ือนไขในการจ่ายเงิน
ปันผล ตามรายละเอียด ในหัวขอ้นโยบายการจ่ายเงินปันผลและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 19 
และขอ้ 20 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู้ ซ่ึงหากบริษทัย่อยไม่สามารถปฏิบติัตาม
เง่ือนไขของสญัญาเงินกูไ้ดจ้ะมีผลกระทบต่อเงินปันผลท่ีบริษทัจะไดรั้บ นอกจากน้ี ยงัมีขอ้ก าหนดสิทธิ
ของหุน้กูโ้ดยเฉพาะการด ารงอตัราส่วนทางการเงินท่ีรัดกมุอีกดว้ย 

ส าหรับการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้ นและการวางแผนโครงสร้างเงินทุนในระยะยาว บริษัท 
ไดจ้ดัท าประมาณการกระแสเงินสดและปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนบริหาร
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สัญญาเงินกู้ยืมและประสานงานกบัธนาคารผูใ้ห้กู้อย่างใกลชิ้ดเพ่ือลดโอกาสในการผิดเง่ือนไขของ
สัญญาเงินกู้ นอกจากนั้ น บริษัทมีนโยบายบริหารเงินสดส่วนเกินโดยลงทุนในเงินฝากธนาคาร 
และเงินลงทุนระยะสั้ นซ่ึงมีสภาพคล่องสูงกับสถาบันการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ อีกทั้ งจัดเตรียม 
วงเงินสินเช่ือและรักษาความสมัพนัธ์กบัธนาคารพาณิชยต์่างๆกรณีมีความตอ้งการใชเ้งินอีกดว้ย 

3.2 ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

บริษัทมีความเส่ียงท่ีงบการเงินรวมของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 
ของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีการเปล่ียนแปลงระหวา่งเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินบาทส าหรับรายได ้
และรายจ่ายของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ส่วนท่ีเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ถึงแมว้า่บริษทัจะไดบ้ริหาร
ความเส่ียงในกระแสเงินสดในรูปแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) กล่าวคือ มีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าบางส่วน
เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และในขณะเดียวกนัก็มีรายการท่ีตอ้งช าระดว้ยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
แลว้ก็ตาม  

นอกจากน้ี บริษทัมีการพิจารณาใชก้ารบญัชีส าหรับการป้องกนัความเส่ียง (Hedge Accounting) ตาม
ความเหมาะสม เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอนัเก่ียวเน่ืองกบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าท่ี
คาดการณ์ในอนาคตซ่ึงส่วนหน่ึงอยูใ่นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยก าหนดใหร้ายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
ดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง (Hedged Item) และเงินกูย้ืมระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง (Hedging Instrument) ดว้ยหลกัการของการบญัชี
ป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด ส่งผลให้สามารถลดความผนัผวนของก าไรขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนได ้โดยส่วนท่ีมีประสิทธิผล (Effective Portion) ของการเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนแทนการรับรู้โดยผ่านก าไรขาดทุนของบริษทั และจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
เม่ือรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

3.3 ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

จากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาว
ทั้งหมด 27,745 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้กูจ้  านวน 21,326 ลา้นบาท และเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินจ านวน 
6,419 ลา้นบาท โดยหุ้นกูมี้อตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ีจึงไม่มีความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย 
ขณะท่ีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 23 ของเงินกูย้ืมระยะยาวทั้งหมด มีอตัราดอกเบ้ีย
แบบลอยตวั ดงันั้น หากอตัราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั ก็จะส่งผลกระทบต่อตน้ทุน
ทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การบริหารความเส่ียง
จากอตัราดอกเบ้ียดว้ยการติดตามแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอยา่งสม ่าเสมอ การบริหาร
สัดส่วนของเงินกู้ยืมท่ีมีอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัวและแบบคงท่ีให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ การบริหารจัดการปรับปรุงตน้ทุนทางการเงินอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการพิจารณาเขา้ท า
สัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเม่ือมีความเหมาะสมตามสภาพ
ตลาด โดยมิไดมี้จุดประสงคเ์พ่ือการเก็งก าไรแต่อยา่งใด 
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4 ความเส่ียงทีม่ผีลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

4.1 ความเส่ียงจากบริษัทมผู้ีถือหุ้นรายใหญ่ซ่ึงถอืหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 

ณ วนัท่ีปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุดของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 บริษทัมีผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ  
กลุ่มบริษทั ช.การช่าง ได้แก่ บริษทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 31.90 บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด 
(มหาชน) ร้อยละ 24.98 และบริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 16.64  ถือหุ้น
รวมกนัทั้งส้ินเป็นจ านวนร้อยละ 73.52 ซ่ึงสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมากกวา่ร้อยละ 50 ท าให้คะแนนเสียง
ของกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่มีเสถียรภาพ และมีอ านาจในการควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดท่ี้ตอ้งใช้มติเสียง
ส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดตอ้งให้ไดรั้บเสียง 3 
ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงันั้น ผูถื้อหุน้รายอ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ
และถ่วงดุลเร่ืองท่ีกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได ้อย่างไรก็ตาม บริษทั ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงลว้นเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีระบบการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิ
บาล และปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ยอ่มมีจุดประสงคใ์หบ้ริษทัสามารถด าเนินกิจการเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุ้นทุก
ฝ่ายอยา่งสม ่าเสมอในระยะยาว  

ทั้งน้ี กรณีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษทักบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติั
รายการท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑ์และขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงมีขอ้มูลสารสนเทศการท ารายการ 
ท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นทุกฝ่าย และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณีตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยในขั้นตอนการลงคะแนนผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วน 
ไดเ้สียในรายการนั้นรวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งของผูถื้อหุ้นดงักล่าวไม่สามารถออกเสียงได ้ดงันั้น บริษทัจึงสามารถ
ให้ความมัน่ใจได้ว่าการพิจารณาการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันทั้ งท่ีผ่านมาและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
จึงมีความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายอยา่งถูกตอ้งครบถว้น  

นอกจากน้ี บริษทัให้ความส าคญัในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยก าหนดให้คณะกรรมการตอ้ง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงทุกท่านลว้น
เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นกลางสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัมัน่ใจวา่สัดส่วนของกรรมการอิสระดงักล่าวจะสร้างการถ่วงดุล
อ านาจของกลุ่มผูถื้อใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมัน่ใจได้ว่าผูถื้อหุ้นรายย่อยและผูมี้ส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วนจะไดรั้บความคุม้ครองและเป็นธรรม 

4.2 ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการในบริษัทย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกัจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75 

บริษทัถือหุน้ในบริษทัยอ่ยในสดัส่วนไม่ถึงร้อยละ 75 จ านวน 3 บริษทั ไดแ้ก่ SEAN ท่ีบริษทัถือหุน้คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 61.33 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ และถือโดยออ้มใน NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ 
SEAN คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ และถือหุ้นใน BIC คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65  
ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ แมบ้ริษทัมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเกินก่ึงหน่ึงก็ตาม แต่
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เน่ืองจากบริษทัถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75 ในบริษทัต่างๆ ดงักล่าว ท าให้บริษทัยงัไม่สามารถควบคุมสิทธิ
ออกเสียงในวาระการประชุมท่ีส าคญัซ่ึงตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้น 
ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การเพ่ิมทุน ลดทุน การซ้ือหรือรับโอนกิจการอ่ืน 
การขายหรือโอนกิจการทั้ งหมด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้น 
องค์ประกอบของคณะกรรมการและผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั  ตลอดจนกลไกในการก ากบัและ
ควบคุมบริษทัยอ่ยต่างๆ จะเห็นไดว้า่บริษทัสามารถควบคุมเสียงขา้งมากในท่ีประชุมคณะกรรมการและ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ได ้ถึงแมว้า่ในการท ารายการท่ีส าคญับางรายการจะตอ้งไดรั้บเสียงสนบัสนุนจากผูถื้อหุ้น
กลุ่มอ่ืนก็ตาม บริษทัเช่ือวา่หากเป็นการอนุมติัรายการท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจแลว้ก็จะ
ไดรั้บเสียงสนบัสนุนจากผูถื้อหุน้กลุ่มอ่ืน 

4.3 ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการในบริษัทร่วมทีป่ระกอบธุรกจิหลกัจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 

บริษทัถือหุ้นในบริษทัร่วมในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 จ านวน 3 บริษทั ไดแ้ก่  
(1) XPCL ถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ (2) CRS ถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนจด
ทะเบียน และ (3) NRS ถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน แมบ้ริษทัมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นไม่ถึงก่ึงหน่ึงก็ตาม แต่บริษทัไดจ้ดัส่งบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการผูแ้ทนตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น อีกทั้ง เง่ือนไขการลงนามผูกพนับริษทัของแต่ละบริษทัร่วมดงักล่าวก าหนดให้ตอ้งมีกรรมการ
ผูแ้ทนของบริษทัอย่างน้อยหน่ึงคนเป็นกรรมการผูล้งลายมือช่ือจึงจะมีผลผูกพนับริษทัร่วมดังกล่าว 
ดงันั้น บริษทัจึงมัน่ใจไดว้า่บริษทัสามารถดูแลผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัได ้ 

 

5 ความเส่ียงและผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดของเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ COVID-19 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น บริษทัไม่ได้รับผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
รวมถึงการผลิตและขายไฟฟ้าอยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากบริษทัมีสัญญาการขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 98 ของก าลงัการผลิตไฟฟ้าของบริษทั และมีสัญญาการขายไฟฟ้ากบักลุ่ม
ลูกคา้อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 2 ของก าลงัการผลิตไฟฟ้าของบริษทั ซ่ึงมีการกระจายตวัอยูใ่นหลายกลุ่ม
อุตสาหกรรม 
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6 ความเส่ียงใหม่ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต 

บริษทัให้ความส าคญักบัความเส่ียงใหม่ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความยัง่ยืนของ
บริษทัโดยอาจเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษทัไดศึ้กษาและวิเคราะห์ประเด็นท่ีมี
ความส าคญัท่ีอาจส่งผลกบับริษทัซ่ึงอาจเป็นความเส่ียงใหม่ในอีก 5-10 ปี ขา้งหนา้  

 

ความเส่ียง ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ การจดัการความเส่ียง 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก ได้แ ก่  ป ริมาณน ้ า  
ระดับน ้ าทะเลสูงข้ึน อุณหภูมิสูงข้ึน 
ภยัธรรมชาติท่ีรุนแรงมากข้ึน  

 ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง 
ส่งผลต่อความมัน่คงระบบไฟฟ้า 

 การประมาณการปริมาณผลิตไฟฟ้า 
(Declaration) มีความทา้ทายมากข้ึน 
เพราะสภาพภูมิอากาศและปริมาณน ้ า
เปล่ียนแปลง 

 ศึกษาวจิยัปริมาณน ้ าและการเปล่ียนแปลง
ของภยัธรรมชาติและผลกระทบตอ่ความมัง่
คงในระบบไฟฟ้า 

 ประเมินความเส่ียงภยัธรรมชาติและ
คาดการณ์ความรุนแรงของ Climate Change 
ทุกโรงไฟฟ้าอยา่งละเอียด 

 ท าแผนการรับมือภยัธรรมชาติ ทั้งดา้นการ
ผลิต การซ่อมบารุง การท างานของอุปกรณ์ 
ความปลอดภยัของพนกังาน 

 ปรับปรุงโรงไฟฟ้าใหมี้ความสามารถทนรับ
สภาพภยัธรรมชาติหรือสภาพอากาศท่ี
แปรปรวนได ้เช่น ยกระดบัพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า
เพ่ือป้องกนั น ้ าท่วม ติดตั้งอุปกรณ์
เคร่ืองจกัรท่ีทนสภาพอากาศร้อน/หนาวจดั
ได ้และออกแบบระบบสาธารณูปโภคของ
โรงไฟฟ้าท่ีรับสภาพน ้ าท่วมได ้

 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวดัพฤติกรรมเข่ือน 
และระบบติดตามแบบ real time ผา่น Web 
based monitoring system เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่
ภายหลงัการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 
โครงสร้างโรงไฟฟ้ายงัมีการติดตามและ
ดูแลความปลอดภยัเชิงรุก (Proactive 
measure) ดว้ยทีมวศิวกรและผูเ้ช่ียวชาญ
อยา่งต่อเน่ือง 

การพฒันาเทคโนโลยดีา้นพลงังาน 
เช่น การใชพ้ลงังานทดแทน การกกั
เก็บพลงังาน (Energy Storage)  

 

 พฤติกรรมการใชพ้ลงังานของผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลง 

 รูปแบบการด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าอาจ
เปล่ียนไป 

 ศึกษาและประเมินความสามารถของการ
ด าเนินธุรกิจการใชพ้ลงังานทดแทน ทั้งดา้น
บุคคลากร งบประมาณ นโยบายและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 



ส่วนท่ี 2.1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ท่ี 3 ปัจจยัความเส่ียง 
 

 

  หนา้  12 
 

ความเส่ียง ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ การจดัการความเส่ียง 
 นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจะมี

การเปล่ียนแปลงเพ่ือรักษาความมัน่คง
ของระบบไฟฟ้า 

 โครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าอาจจะ
เปล่ียนแปลงตามตน้ทุน 

 ศึกษาและติดตามนโยบายดา้นพลงังาน
ทดแทนของประเทศต่างๆ 

 เพ่ือก าหนดเป้าหมายการลงทุน และขยาย
ฐานธุรกิจดา้นพลงังานทดแทน 

 ศึกษาและพฒันาเทคโนโลยแีละแนวโนม้
ราคาของอุปกรณ์/แบตเตอร่ีกกัเก็บพลงังาน
ไฟฟ้า 

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ีDigital 
Transformation 

 พฤติกรรมการใชพ้ลงังานของผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลง 

 การด าเนินธุรกิจตอ้งรวดเร็ว และ
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลย ี

  เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการท างาน 
 ศึกษาเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ

การด าเนินธุรกิจ 
 ปรับปรุงกระบวนการท างานใหส้ามารถ

ตอบสนองเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลง 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1  ลักษณะทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1.1    เงินลงทุน      

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกนั ตามงบการเงินเฉพาะของ
บริษทั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ลา้นบาท) 

สัดส่วน 
การลงทุน 
(ร้อยละ) 

มูลค่าตามบญัชี
วิธีราคาทุน 
(ลา้นบาท) 

บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย 
เอนเนอร์จี จ ากดั (SEAN) 

ถือหุน้ใน บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม2 จ  ากดั
(NN2) ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของ 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ ซ่ึง 
NN2 ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้
จากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า  

6,606.75 
  

61.33 9,930.91  

บริษทั บางปะอิน โคเจน
เนอเรชัน่ จ  ากดั (BIC) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจาก
โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

2,705.00 65.00 2,173.31 
 

บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 
(BKC) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์

 234.25  100.00    527.06 
  

บริษทั เชียงราย โซล่าร์ 
จ  ากดั (CRS) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์

 291.75  30.00    107.55  

บริษทั นครราชสีมา  
โซล่าร์ จ  ากดั (NRS) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์

 221.50  30.00      85.39  

บริษทั ซีเคพี โซลา่ร์ 
จ  ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 20.00  100.00 5.75 
  

บริษทั อพอลโล ่พาวเวอร์ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 1.00  100.00           0.25  

บริษทั วิส โซลิส จ ากดั  พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 1.00  100.00 0.25  

บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 1.00  100.00 0.25  

บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ  1.00  100.00 0.25 
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ลา้นบาท) 

สัดส่วน 
การลงทุน 
(ร้อยละ) 

มูลค่าตามบญัชี
วิธีราคาทุน 
(ลา้นบาท) 

บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 26,861.00 37.50 11,585.93 

4.1.2  สินทรัพย์ถาวรหลัก    

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยถ์าวรหลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 
มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีตามรายละเอียดดงัน้ี    

4.1.2.1 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

NN2 สปป.ลาว  18,340.46 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

 
4.1.2.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ล าดบั รายการ มูลค่าสุทธิตามบญัชี(ลา้นบาท) 1 

1 ที่ดิน                  261.08  

2 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์                      790.91  

3 โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่                   7,812.32 

4 อาคาร     1.39 

5 ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า   70.35 

6 อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง และอุปกรณ์ส านกังาน    65.79 

7 ยานพาหนะ   18.47  

8 สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง     4.95 

 รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์     9,025.26 
 

                                                             
1 มูลค่าสุทธิ  คือมูลค่าราคาทุนตามบญัชี หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม 
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ทั้งน้ี รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อยตามที่ไดแ้สดงไวข้า้งตน้สามารถ
แสดงรายละเอียดจ าแนกตามประเภทของสินทรัพยแ์ละจ าแนกตามบริษทัไดด้งัน้ี  

1)   ที่ดิน 

ณ วนัที่  30 กนัยายน 2563  มูลค่าตามบญัชีของที่ดินตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BIC นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
ต าบลคลองจิก อ  าเภอบางปะอิน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

     159.33 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

 
จงัหวดัปทุมธานี   5.77 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BKC อ าเภอปักธงชยั 
จงัหวดันครราชสีมา  
(จ านวน 547 แปลง) 

95.98 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้
(ที่ดินจ านวน 205 แปลง พื้นท่ี
ประมาณ 180 ไร่)  

รวม 261.08  

2) โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

ณ วนัที่  30 กนัยายน 2563 มูลคา่สุทธิตามบญัชีของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ตาม 
งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BKC จงัหวดันครราชสีมา   790.91 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

รวม  790.91   
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3) โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่  

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่
ตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  7,812.32 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

รวม   7,812.32   
 

4)   อาคาร  

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของอาคารตามงบการเงินรวมของบริษัท 
และบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1.39 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 1.39   

5) ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า  

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าตามงบการเงิน
รวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี  

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

บริษทั กรุงเทพมหานคร   46.66 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
NN2 สปป.ลาว   23.69 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BIC กรุงเทพฯ     0.00 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม   70.35 
 

 

 



ส่วนท่ี 2.1 การประกอบธุรกจิ หวัขอ้ท่ี 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกจิ 
 

 

  หนา้ 5 

 

6) อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน  

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของเคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงาน 
ตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

บริษทั กรุงเทพมหานคร  17.52 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

SEAN กรุงเทพมหานคร    0.07 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

NN2 สปป. ลาว 44.25 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BKC กรุงเทพมหานคร   2.44 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
และกรุงเทพมหานคร 

  1.51 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 65.79   
 

7) ยานพาหนะ  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของยานพาหนะตามงบการเงินรวมของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

SEAN กรุงเทพมหานคร    0.00 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

NN2 สปป. ลาว   18.47 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม   18.47   
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8) สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างตามงบการเงิน
รวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

บริษทั กรุงเทพมหานคร 0.41 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BKC กรุงเทพมหานคร 0.00 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  4.54 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 4.95   

 

4.1.3    สัญญาเช่าระยะยาว      

บริษทัและบริษทัยอ่ย ท าสัญญาเช่าระยะยาวที่มีอาย ุ3 ปีข้ึนไป เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจมีสาระส าคญัดงัน้ี 

ผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่า สัญญา พ้ืนท่ี อายสุัญญา เร่ิมตน้ ส้ินสุด 

บริษทั บริษทั ช.การช่าง 
จ  ากดั (มหาชน) 
(CK) 

สัญญาเช่าพ้ืนท่ีและใหบ้ริการ
เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอ านวย
ความสะดวกอาคารส านกังาน 
วิริยะถาวร ชั้น CH 

642.5 ตารางเมตร 
 

3 ปี 1 ก.ย. 63 31 ส.ค. 66 

บริษทั บริษทั ช.การช่าง 
จ  ากดั (มหาชน) 
(CK) 

สัญญาเช่าพ้ืนท่ีและใหบ้ริการ
เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอ านวย
ความสะดวก อาคารส านกังาน
วิริยะถาวร  ชั้นท่ี 20 

468.92 ตารางเมตร 
 

3 ปี 1 มิ.ย. 63 31 พ.ค. 66 

บริษทั บริษทั ช.การช่าง 
จ  ากดั (มหาชน) 
(CK) 

สัญญาเช่าพ้ืนท่ีและใหบ้ริการ
เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอ านวย
ความสะดวก อาคารส านกังาน
วิริยะถาวร  ชั้นท่ี 18 

479.43 ตารางเมตร 
 

3 ปี 1 เม.ย. 63 31 มี.ค. 66 

บริษทั บริษทั ช.การช่าง 
จ  ากดั (มหาชน) 
(CK) 

สัญญาเช่าพ้ืนท่ีและใหบ้ริการ
เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอ านวย
ความสะดวก อาคารส านกังาน
วิริยะถาวร  ชั้นท่ี 17 

301.84 ตารางเมตร 
 

3 ปี 1 ม.ค. 63 31 ธ.ค. 65 

NN2 กรมทรัพยสิ์น
กระทรวงการเงิน 
สปป. ลาว 

สัญญาเช่าสถานท่ีท าการส านกังาน   2,106 ตารางเมตร 25 ปี  1 ม.ค. 52 31 ธ.ค. 76 
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ผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่า สัญญา พ้ืนท่ี อายสุัญญา เร่ิมตน้ ส้ินสุด 

BIC บริษทั ท่ีดิน 
บางปะอิน จ ากดั 
(BLDC)  

บนัทึกขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ี AQMs 
 
 

96 ตารางเมตร 3 ปี 1 ม.ค.61   31 ธ.ค. 63 

BIC บริษทั ท่ีดิน 
บางปะอิน จ ากดั 
(BLDC) 

ขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ี (ปักเสาไฟฟ้า 
115 kv. , 22 kv. 10-1-33.94  ไร่  
และ วางท่อไอน ้า 0-0-50.25 ไร่) 

10 ไร่ 1 งาน 84.19 
ตารางวา 

3 ปี 1 ม.ค. 61 31 ธ.ค. 63 

BIC การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

สัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือกจิการกา๊ซ 
หรือน ้ามนัเช้ือเพลิง 

17,925 ตารางเมตร 3 ปี 1 มิ.ย. 61 31 พ.ค. 64 

BIC บริษทั ท่ีดิน 
บางปะอิน จ ากดั 
(BLDC) 

สัญญาเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือวางระบบ
สายไฟฟ้าใตดิ้น 115 กโิลโวลต ์

1 ไร่ 3 งาน 50 ตาราง
วา 

3 ปี 1 ม.ค. 63 31 ธ.ค. 65 

BIC บริษทั ท่ีดิน 
บางปะอิน จ ากดั 
(BLDC) 

บนัทึกขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ีเพ่ือวาง
ระบบสายไฟฟ้า 22 กโิลโวลต ์ (1-
10-58.50 และ 3-1-94 ไร่) 

4 ไร่ 1 งาน 52.50 
ตารางวา 

3 ปี 1 ม.ค. 63 31 ธ.ค. 65 

 
4.1.4  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า เกิดจากการรวมธุรกิจ โดยวดัมูลค่าตามมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพย์นั้ น ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจโดยมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสิทธิในการด าเนินการผลิต 
และจ าหน่ายไฟฟ้า ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 มีมูลค่า 8,854.47 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทั 4,191.43 ลา้นบาท และส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ย 4,663.04 ลา้นบาท โดยบริษทัคิดค่าตดัจ าหน่ายสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
โดยใช้วิ ธี เส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิท ธิด า เ นินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ เ หลื อ อยู่  
ของบริษทัย่อย นับจากวนัที่บริษทัมีอ  านาจควบคุมบริษัทย่อย หรือนับจากวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชย์ กรณีที่บริษัทเข้าลงทุนในบริษทัย่อยก่อนเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยอยู่ระหว่าง  
10 ถึง 27 ปี 

4.1.5  สัญญาที่เก่ียวข้อง 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสัญญาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี  

สัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน ้า น ้างึม 2 

NN2 ไดเ้ขา้ท าสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า กบัรัฐบาล สปป. ลาว ในวนัที่ 14 มิถุนายน 2549 
ระยะเวลาทั้งส้ิน 25 ปี นับจากวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์โดยสัญญาสัมปทานไดใ้ห้สิทธิต่าง ๆ  
แก่ NN2 เช่น สิทธิในการครอบครอง ใช ้และจัดหาผลประโยชน์จากโครงการ สิทธิในการผนัน ้ า 
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สร้างเข่ือน และใชน้ ้า ส าหรับน ้าในแม่น ้างึม ณ พื้นท่ีโครงการ สิทธิในการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าอื่น
ที่สนบัสนุนการพฒันาโครงการ เป็นตน้ 

ทั้งน้ี NN2 มีหน้าที่ในการจ่ายผลประโยชน์ค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee)ให้กบัรัฐบาล สปป.ลาว  
และน าส่งภาษีเงินไดต้ามอตัราที่ตกลงกนัในสัญญาสัมปทาน 

ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

• ในวนัที่ 30 มกราคม 2556 คณะกรรมการก ากบักิจการพลังงานไฟฟ้าไดอ้นุมัติใบอนุญาต 
ในการผลิตไฟฟ้าให้แก่ BIC1 และ BIC2 ส าหรับระยะเวลา 25 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมจ าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์ห้กบั กฟผ. เม่ือวนัที่ 28 มิถุนายน 2556 ส าหรับ BIC1 และ 29 มิถุนายน 
2560 ส าหรับ BIC2 

• ในวนัที่ 29 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานไฟฟ้าไดอ้นุมติัใบอนุญาต  
ในการผลิตไฟฟ้าให้แก่  BKC ส าหรับระยะเวลา 10 ปี  นับจากวันท่ีเ ร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชยใ์หแ้ก่ กฟภ. เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2555 

• ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานไฟฟ้าไดอ้นุมติัใบอนุญาตให้ผลิต
พลงังานควบคุมให้แก่ BKC ส าหรับโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ งบนหลังคา
จ านวน 5 โครงการ ระยะเวลา 4 ปีต่อโครงการ  

• ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานไฟฟ้าไดอ้นุมติัใบอนุญาตให้ผลิต
พลงังานควบคุมให้แก่ BKC ส าหรับโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ งบนหลังคา
จ านวน 1 โครงการ ระยะเวลา 4 ปีต่อโครงการ 

4.2     นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงาน (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) 

บริษทัมีนโยบายการลงทุนในบริษทัอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ 
เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการเติบโตทางธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งและเอื้อประโยชน์ (Synergy) ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

1. ส าหรับโครงการที่เป็นการพฒันาโครงการตั้งแต่เร่ิมตน้ (Green Field) บริษทัจะลงทุนในโครงการ 
ที่คาดว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนของโครงการ ( IRR) ร้อยละ 10-15 รวมทั้ งโครงการท่ีให้
ผลตอบแทนทางการเงินอื่นซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษทั 

ส าหรับการลงทุนในโครงการอื่นท่ีบริษทัซ้ือมาจากผูท่ี้พฒันาโครงการ (Brown Field) ผลตอบแทน
จากการลงทุนดงักล่าวท่ีบริษทัจะไดรั้บนั้นอาจเปลี่ยนแปลงลดลงจากอตัราผลตอบแทนขา้งตน้ ทั้งน้ี  
ข้ึนอยู่กับมูลค่าเงินลงทุนท่ีบริษัทซ้ือมาเป็นปัจจัยส าคัญ โดยการลงทุนของบริษัทที่ผ่านมา 
จะมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 7-10  

2. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเรียบร้อยแลว้และมีคู่สัญญาท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
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3. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีมีสัญญาการจดัหาเช้ือเพลิงซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้า
เรียบร้อยแลว้ อีกทั้งการจดัหาเช้ือเพลิงดงักล่าวจะตอ้งจัดหาไดอ้ยา่งเพียงพอส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า
ตลอดอายสุัญญาของโครงการดว้ย 

4. บริษทัจะลงทุนในโครงการที่สามารถจดัหาอุปกรณ์หลกัและอะไหล่ต่าง ๆ  ไดใ้นอตัราตน้ทุนที่สมเหตุสมผล 
และสามารถจดัใหมี้การบ ารุงรักษาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

5. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

6. บริษทัจะเป็นผูพ้ฒันาโครงการดว้ยตนเองในกรณีที่โครงการที่จะลงทุนมีขนาดของการลงทุนเหมาะสม
กบัศกัยภาพของบริษทั 

7. ในกรณีที่เป็นโครงการที่บริษทัจะตอ้งร่วมลงทุนกบัผูล้งทุนอื่น บริษทัจะเลือกลงทุนในโครงการ 
ที่มีศกัยภาพ และผูร่้วมลงทุนในโครงการดงักล่าวจะตอ้งมีนโยบายการด าเนินธุรกิจที่สอดคลอ้งกนั 

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายในการควบคุมหรือก าหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการ 
ตามสัดส่วนการถือหุน้และตามขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุน้ (ถา้มี) โดยกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัมีหน้าท่ี
ออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามแนวทางหรือมติที่คณะกรรมการ หรือที่ประชุม 
ผูถ้ือหุ้นของบริษทัไดอ้นุมติัไว ้ซ่ึงบริษทัไดก้  าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลยพินิจของตวัแทนของบริษทัอยา่ง
ชดัเจน และตวัแทนเหล่านั้นจะตอ้งมารายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัเหล่านั้นทุกเดือน เพื่อให้
บริษทัสามารถติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการท่ีบริษทัไดล้งทุนไปแลว้อยา่งใกลชิ้ด นอกจากน้ี 
บริษทัไดก้  าหนดขอบเขตหนา้ที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม โดย
คณะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งสามารถใช้ดุลยพินิจและออกเสียงในการประชุมของบริษัทย่อย 
และบริษทัร่วมไดใ้นเร่ืองการบริหารจัดการทัว่ไป แต่ในกรณีเร่ืองส าคญัคณะกรรมการและผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจ
ของตนมิได้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั หรือที่ประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษทั
เสียก่อน โดยเร่ืองส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี การพิจารณาเกี่ยวกบัการท ารายการกบับุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนัของบริษทัยอ่ยตาม
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั การพิจารณาเกี่ยวกบัการท ารายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษัทย่อย 
ตามประกาศการไดม้าจ าหน่ายไป การกระท าใด ๆ  ที่ท  าใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัยอ่ยไม่ว่าทอดใด  ๆ
ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัยอ่ย และการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย เป็นตน้  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  บริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมมิไดเ้ป็นคู่ความหรือมีขอ้พิพาททางกฎหมาย 
หรือมีคดีความท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลเสียหายหรือมีผลกระทบทางด้านลบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญทั้ งท่ีสามารถและไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้ 
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

(1)   ข้อมูลของบริษัท 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน)  
ช่ือภำษำอังกฤษ CK Power Public Company Limited  
ช่ือย่อในกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ “CKP” 

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (“Holding 
Company”)  ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
ประเภทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และให้บริการงานที่ปรึกษา
และบริหารอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า 

เลขทะเบียนบริษทั 0107556000167 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์ 02-691-9720-34  
โทรสาร 02-691-9723 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 9,240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

คิดเป็นทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท  
เรียกช าระแลว้ 8,129,382,729 หุน้ 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 8,129,382,729 บาท 
(ขอ้มูล ณ วนัที่ 25 มิถุนายน 2563) 

ขอ้จ ากดัการถือหุน้ต่างดา้ว ไม่เกินร้อยละ 49 
การถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายย่อย (% Free Float)  ร้อยละ 26.48 (ขอ้มูล ณ วนัที่ 25 มิถุนายน 2563) 
เวบ็ไซต ์ www.ckpower.co.th 
คณะกรรมการ directors@ckpower.co.th 
เลขานุการบริษทั compliance@ckpower.co.th 
นกัลงทุนสัมพนัธ์ ir@ckpower.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ckpower.co.th/
mailto:directors@ckpower.co.th
mailto:compliance@ckpower.co.th
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(2) ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป  

บริษัท บริษัท เซำท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ำกัด 
ช่ือภำษำอังกฤษ SouthEast Asia Energy Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ SEAN 

ประกอบธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลงัน ้า 
เลขทะเบียนบริษทั 0105547063036 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 20 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  

แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 660,675,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เรียกช าระแลว้เตม็จ านวนแลว้ 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 6,606,750,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้โดยบริษทั  ร้อยละ 61.33 
 

บริษัท บริษัท ไฟฟ้ำน ้ำงึม 2 จ ำกัด 
ช่ือภำษำอังกฤษ Nam Ngum 2 Power Company Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ NN2 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้า 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 215 ถนนลา้นชา้ง บา้นเชียงยนื เมืองจนัทบุรี นครหลวง

เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า เมืองฮ่ม ไซสมบูน นครหลวงเวียงจนัทน์  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 880,900,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เรียกช าระเตม็จ านวนแลว้ 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 8,809,000,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ถือโดย SEAN ร้อยละ 75 หรือ คิดเป็นถือโดยบริษทัร้อยละ 46 
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บริษัท บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ำกัด 
ช่ือภำษำอังกฤษ Bangpa-in Cogeneration Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ BIC 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าจากระบบโคเจนเนอเรชัน่ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105552021486 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร  
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 456 หมู่ที่ 2 ต าบลคลองจิก อ  าเภอบางปะอิน  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 270,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เรียกช าระเตม็จ านวนแลว้ 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 2,705,000,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 65  
 

บริษัท บริษัท บำงเขนชัย จ ำกัด 
ช่ือภำษำอังกฤษ Bangkhenchai Company Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ BKC 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์
เลขทะเบียนบริษทั 0105541054485 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร  
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 190 หมู่ 9 ต  าบลโคกไทย อ  าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 2,342,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระเตม็จ านวนแลว้ 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 234,250,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 100 
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บริษัท บริษัท ไซยะบุรี พำวเวอร์ จ ำกัด 
ช่ือภำษำอังกฤษ Xayaburi Power Company Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ XPCL 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้า  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 215 ถนนลา้นชา้ง บา้นเชียงยนื เมืองจนัทบุรี นครหลวง

เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า บนล าน ้าโขง แขวงไซยะบุรีและแขวงหลวงพระบาง 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 2,686,100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เรียกช าระแลว้เตม็จ านวน 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 26,861,000,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 37.5 
 

บริษัท บริษัท เชียงรำย โซล่ำร์ จ ำกัด 
ช่ือภำษำอังกฤษ Chiang Rai Solar Company Limited 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์
เลขทะเบียนบริษทั 0105553149036 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 23/30 อาคารสรชยั ชั้น 14 ซอยสุขมุวิท 63 ถนนสุขมุวิท 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 249-250 หมู่ที่ 6 ต  าบลท่าขา้วเปลือก อ  าเภอแม่จนั  

จงัหวดัเชียงราย 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 2,917,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 95.01 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 277,212,500 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 30  
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บริษัท บริษัท นครรำชสีมำ โซล่ำร์ จ ำกัด 
ช่ือภำษำอังกฤษ Nakhon Ratchasima Solar Company Limited 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์
เลขทะเบียนบริษทั 0105553011344 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 23/30 อาคารสรชยั ชั้น 14 ซอยสุขมุวิท 63 ถนนสุขมุวิท 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 90-91 ต  าบลตะเคียน อ  าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 2,215,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 85.06 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 188,425,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 30  
 

บริษัท บริษัท ซีเคพี โซล่ำร์ จ ำกัด 
ช่ือภำษำอังกฤษ CKP Solar Limited 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556138728 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 28.75 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 5,750,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 100 
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บริษัท บริษัท เฮลิออส พำวเวอร์ จ ำกัด 
ช่ือภำษำอังกฤษ Helios Power Limited 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556152585 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 100 
  
บริษัท บริษัท อพอลโล่ พำวเวอร์ จ ำกัด 

ช่ือภำษำอังกฤษ Apollo Power Limited 
ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556152534 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 100 
 

บริษัท บริษัท โซเล่ พำวเวอร์ จ ำกัด 
ช่ือภำษำอังกฤษ Sole Power Limited 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556152577 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 100 
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บริษัท บริษัท วิส โซลิส จ ำกัด 
ช่ือภำษำอังกฤษ Vis Solis Limited 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556152526 
xท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 100 

(3) บุคคลอ้ำงอิง 

นำยทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

  

  ผู้สอบบัญชี   บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก 
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์: 02-264-0777 / 02-661-9190  
โทรสาร : 02-264-0789-90 

  ที่ปรึกษำกฎหมำย  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคน็ซ่ี จ ำกัด 

  สถำบันกำรเงินที่ติดต่อเป็นประจ ำ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพยเ์กียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
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 6.2 ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

(1)  วัตถุประสงค์ในกำรออกหุ้นกู้  

 ผูอ้อกหุ้นกูมี้ความประสงค์ท่ีจะน าเงินท่ีไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นคร้ังน้ีไปใชเ้พื่อช าระ
คืนหุน้กูท้ี่จะครบก าหนดในไตรมาสที่สองของปี 2564 จ  านวนประมาณ 1,000 - 2,000 ลา้นบาท เพื่อซ้ือ
สินทรัพยห์รือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ จ านวนประมาณ 1,000 – 2,000 ลา้นบาท 
และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จ านวนประมาณ 1,000 ลา้นบาท โดยผูอ้อกหุน้กูค้าดว่าจะ
น าเงินท่ีไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังน้ีไปใชต้ามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินดงักล่าวขา้งตน้
ภายในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 

(2)  ประวัติกำรผิดนัดช ำระหน้ีเงินต้นหรือดอกเบ้ียของตรำสำรหน้ี หรือผิดนัดช ำระหน้ีเงินกู้ ยืมจำกธนำคำร
พำณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้นและกำร
ผิดเง่ือนไขกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลัง 

 - ไม่มี - 

(3)  ประวัติกำรผิดเง่ือนไขในกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดสิทธิของหุ้นกู้ 3 ปีย้อนหลัง 

 - ไม่มี - 
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ส่วนที ่2.2 

การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

(1) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท ประกอบดว้ย หุ้นสามญั
จ านวน 9,240,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เรียกช าระแลว้ 8,129,382,729.00 หุ้น 
 คิดเป็นเงิน 8,129,382,729 บาท  

(2) บริษทัไม่มีหุน้ประเภทอ่ืนนอกจากหุน้สามญั  

 7.2 ผู้ถือหุ้น  

 7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

 (ก)  รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 25 มิถุนายน 2563  ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียน 
ผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  2,592,961,348 31.896 
2 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน)  2,030,759,929 24.980 
3 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,352,522,013 16.637 
4 PT SOLE COMPANY LIMITED 214,824,730 2.643 
5 นางสาวชเวศรา พรพิบูลย ์ 131,800,000 1.621 
6 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 108,533,782 1.335 
7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 104,879,701 1.290 
8 นายสมบติั พานิชชีวะ 63,600,000 0.782 
9 นายมิน เธียรวร 63,400,000 0.744 
10 นายอุทยัพนัธ์ จินกลุพงศธ์ร 40,900,000 0.503 

รวม 6,704,181,503 82.431 

 สัดส่วนของหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท (Free Float) 

 ขอ้มูลผูถื้อหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นล่าสุดของบริษทั ณ วนัท่ี 25 มิถุนายน 2563  
ปรากฏสัดส่วนผูถื้อหุ้นสามญัรายย่อย (Non-Strategic shareholders) ร้อยละ 23.81 ของหุ้นท่ีออก
และจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 
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 การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 

รายช่ือผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 25 มิถุนายน 2563  มีกรรมการและผูบ้ริหารถือหุ้นบริษทัจ านวน 4 คน  
ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
สดัส่วนการถือหุน้ 

จ านวนหุน้ 
ร้อยละของ 

จ านวนหุน้ทั้งหมด 
นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์ 
(โดยคู่สมรส) 

ประธานกรรมการบริหาร 2,000,000 0.025 

ดร. จอน วงศส์วรรค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ        400,000 0.005 
ดร. วชิาญ อร่ามวารีกลุ  
 

ประธานกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

2,680 0.000 

ดร. มิชาเอล เอริค เรดเดอร์  รองกรรมการผูจ้ดัการ  
งานวศิวกรรม 

125,000 0.002 

รวม 2,527,680 0.032 

หมายเหตุ :  กรรมการและผู ้บริหารอ่ืนรวมถึงคู่สมรสและบุตรซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ 
หรือผูบ้ริหารดงักล่าวไม่มีการถือครองหุ้นบริษทั 

(ข) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ หรือ
การด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั  

   ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 2,592,961,348 31.896 
2 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 2,030,759,929 24.980 
3 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,352,522,013 16.637 

รวม 5,976,243,290 73.513 

หมายเหตุ :  
- บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้น 10 ล าดบัแรก ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ 
ท่ีถือ 

สดัส่วนการ
ถือหุน้ 

1 บริษทั มหาศิริ สยาม จ ากดั  242,745,365  14.33  
2 บริษทั ช.การช่าง โฮลด้ิง จ ากดั  181,787,530   10.73  
3 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั  117,743,888   6.95  



ส่วนท่ี 2.2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ท่ี 7 ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุ้น 
 

 

  หนา้ท่ี 3 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ 
ท่ีถือ 

สดัส่วนการ
ถือหุน้ 

4 บริษทั ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จ ากดั  86,048,212   5.08  
5 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   38,950,000 2.30 
6 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account  31,185,300 1.84 
7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 27,834,105 1.64 
8 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 22,051,900 1.30 
9 กองทุนเปิด ไทยพานิชยหุ์น้ระยะยาวปันผล 70/30 20,455,400 1.21 

  10 กองทุนเปิด  กรุงศรีหุน้ระยะยาวปันผล 19,705,100 1.16 
รวม 788,506,800 46.54 

- บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้น 10 ล าดบัแรก ณ วนัท่ี 3 กนัยายน 2563 
ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดงัน้ี 

ล าดั
บ 

รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ  สดัส่วนการ 
ถือหุน้ 

1 บริษทั มิตชุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  1,036,500,000   25.98  
2 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  774,077,400   19.40  
3 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  736,900,000   18.47  
4 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั  255,488,585   6.40  
5 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  139,904,800   3.51  
6 นายมิน เธียรวร  80,000,000   2.01  
7 AIA COMPANY LIMITED - EQDP - D FUND 1  65,742,100   1.65  
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED   40,911,900   1.03  
9 นาย ไพศาล ชาติพิทกัษ ์            32,500,000 0.81 
10 บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 24,360,700  0.61 

รวม 3,186,385,485 79.39 

- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีผู ้ถือหุ้น 10 ล าดับแรก  
ณ วนัท่ี 26  มิถุนายน 2563 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  4,787,121,829   31.32  
2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  1,256,259,584   8.22  
3 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 1,205,839,759   7.89  
4 ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  815,356,075  5.33  
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ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ สดัส่วนการถือหุน้ 
5 ส านกังานประกนัสงัคม 480,341,600 3.14 
6 นายวชิยั วชิรพงศ์ 396,888,857 2.42 
7 STATE STREET EUROPE LIMITED   305,512,331   2.00  
8 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 303,448,709   1.99  
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEE LIMITED  290,696,674 1.90 
10 นายมิน เธียรวร  200,000,000   1.31 

รวม 10,041,456,418 65.52 

7.2.2 รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซ่ึงประกอบธุรกจิหลกั 

 (ก) บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (SouthEast Asia Energy Limited) (“SEAN”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1 สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 405,213,999 61.333 
2 บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 220,225,000 33.333 
3 บริษทั ชลาภคั ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั2 35,236.000 5.333 
4 นายนพดล อินทรลิบ 1 0.000 

รวม 660,675,000 100.000 

หมายเหตุ :  1   ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 วนัท่ี 19  มีนาคม 2563  ทั้งน้ี ในปี 2563 SEAN ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 
  2  จดทะเบียนในเครือรัฐบาฮามาส (ประเทศบาฮามาส) 

(ข) บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั (Nam Ngum 2 Power Company Limited) (“NN2”) 

   ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1 สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั  660,675,000 75.000 
2 บริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 2 220,225,000 25.000 

รวม 880,900,000 100.000 

หมายเหตุ :  1   ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 วนัท่ี 19  มีนาคม 2563 ทั้งน้ี ในปี 2563 NN2 ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 
  2   จดทะเบียนใน สปป.ลาว และเป็นบริษทัยอ่ยของรัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว 

(ค) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (Bangpa-in Cogeneration Limited) (“BIC”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1  สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 175,824,998 65.000 
2 บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 67,625,001 25.000 
3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 21,640,000 8.000 
4 นางนภาพร ภู่วฒิุกลุ 5,410,000 2.000 
5 นายนพดล  อินทรลิบ 1 0.000 
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รวม 270,500,000 100.000 

หมายเหตุ :  1   ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 วนัท่ี 20 มีนาคม 2563 ทั้งน้ี ในปี 2563  BIC ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น             

(ง) บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (Bangkhenchai Company Limited) (“BKC”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1  สดัส่วนการถือหุน้ 
     1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 2,342,498 100.000 
     2 นายณรงค ์แสงสุริยะ 1 0.000 
     3 นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.000 

รวม 2,342,500 100.000 

หมายเหตุ :   1  ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 มีนาคม 2563 ทั้งน้ี ในปี 2563 BKC ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น             

(จ) บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จ ากดั (CKP Solar Limited) (“CKP Solar”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1 สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 199,998 100.000 
2 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.000 
3 นายนพดล  อินทรลิบ 1 0.000 

รวม 200,000 100.000 

หมายเหตุ :   ณ ปัจจุบนั CKP Solar  ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ 
         1    ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 วนัท่ี 22 เเมษายน 2563  ทั้งน้ี ในปี 2563 CKP Solar ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 

(ฉ) บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ ากดั (Helios Power Limited) (“Helios”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1  สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,998 100.000 
2 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.000 
3 นายนพดล  อินทรลิบ 1 0.000 

รวม 10,000 100.000 

หมายเหตุ :   ณ ปัจจุบนั Helios ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ 
        1       ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 วนัท่ี 22  เเมษายน 2563  ทั้งน้ี ในปี 2563 Helios ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 

(ช) บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ ากดั (Apollo Power Limited) (“Apollo”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1  สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,998 100.000 
2 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.000 
3 นายนพดล  อินทรลิบ 1 0.000 

รวม 10,000 100.000 

หมายเหตุ :    ณ ปัจจุบนั Apollo ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ 
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             1    ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 วนัท่ี 22  เเมษายน 2563  ทั้งน้ี ในปี 2563 Apollo ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 

(ซ) บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ ากดั (Sole Power Limited) (“Sole”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1  สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,998 100.000 
2 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.000 
3 นายนพดล  อินทรลิบ 1 0.000 

รวม 10,000 100.000 

หมายเหตุ :    ณ ปัจจุบนั Sole ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ  
         1  ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 วนัท่ี 22  เเมษายน 2563  ทั้งน้ี ในปี 2563 Sole ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 

(ฌ) บริษทั วสิ โซลิส จ ากดั (Vis Solis Limited) (“Vis Solis”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1  สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,998 100.000 
2 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.000 
3 นายนพดล  อินทรลิบ 1 0.000 

รวม 10,000 100.000 

หมายเหตุ :  ณ  ปัจจุบนั Vis Solis  ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ  
      1   ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 วนัท่ี 22  เเมษายน 2563  ทั้งน้ี ในปี 2563 Vis Solis ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 

  7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่การออกหลกัทรัพยแ์ละเสนอขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงาน
ของบริษทั    
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 7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

(1)  ตราสารหนี ้

- หุ้นกู้ 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563  มีมติอนุมติัให้บริษทัออกและ
เสนอขายหุน้กูไ้ดใ้นวงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง (Revolving basis)  

  ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีหุน้กูค้งคา้งทั้งหมด 2 ชุด รวมมูลค่าคงคา้งรวม 6,500 ลา้น
บาท รายละเอียดดงัน้ี 

เคร่ืองหมาย วนัออกหุ้นกู้ วนัครบก าหนด อตัราดอกเบีย้ มูลค่าคงค้าง 

CKP216A 18 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2564 ร้อยละ 2.56 ต่อปี 4,000 ลา้นบาท 

CKP286A 18 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2571 ร้อยละ 4.06 ต่อปี 2,500 ลา้นบาท 

- ตัว๋แลกเงนิ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไม่มีตัว๋แลกเงินคงคา้ง 

(2)  ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัให้บริษทัออกใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (CKP-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือได ้
จ านวน 1,870 ล้านหน่วย โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจอง 
ซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Rights Offering) ซ่ึงมีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน ในราคาใชสิ้ทธิ 6 บาทต่อหุ้น 
โดย CKP-W1 มีอาย ุ5 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย ทั้งน้ีสิทธิตาม CKP-W1 ดงักล่าว ไดส้ิ้นสุดแลว้ใน
วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563  

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไม่มีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมคงคา้ง 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท  

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั หลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ทั้ งน้ี  การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุน  
ความจ าเป็นของการใช้เงินลงทุน ภาระผูกพันตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ ปัจจัยและ 
ความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต โดยเม่ือคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ จ่ายเงินปันผล 
ประจ าปีแลว้ จะตอ้งน าเสนอเพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
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ระหวา่งกาลซ่ึงคณะกรรมการมีอ านาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลไดเ้ม่ือเห็นวา่บริษทัมีก าไรและ
กระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผล และใหร้ายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ
ในวาระการประชุมคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ้นหลงั ดงัน้ี 
 

ผลการด าเนินงานที่รายงานในงบการเงนิเฉพาะกจิการประจ าปี 2558 2559 2560 2561 25621 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.15 0.04 0.03 0.07 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.0223 0.0600 0.0225 0.0280 0.0300 
เงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 164.35 442.20 165.83 206.36 243.88 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิส าหรับปี (ร้อยละ)2 51.16 40.37 57.89  85.69 42.81 
หมายเหตุ   1   จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานปี 2562  แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ในอตัราหุ้นละ 0.0300 บาท เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
   2   ค  านวณจากจ านวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารดว้ยก าไรสุทธิต่อหุ้นท่ีรายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัประจ าปีนั้น 
                    

       7.4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินของ 
แต่ละบริษทัยอ่ย หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ทุนส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนด และภาระผูกพนัตาม
สญัญาเงินกู ้ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวของบริษทัยอ่ยจะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสด แผนการลงทุน 
ความจ าเป็นของการใชเ้งินลงทุน ปัจจยัและความเหมาะสมอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการของบริษทัย่อย 
จะพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทันั้นๆ อนุมติัในแต่ละปีเช่นกนั 
เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยมีอ านาจอนุมติัให้จ่ายเงิน
ปันผลไดเ้ม่ือเห็นวา่บริษทัมีก าไรและกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผล และใหร้ายงาน
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทันั้น  ๆรับทราบในวาระการประชุมคร้ังตอ่ไป ทั้งน้ี ภายหลงัการพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย 
(แลว้แต่กรณี) มติดงักล่าวจะตอ้งผา่นการพิจารณาอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร (ส าหรับ
การพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล) หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั (ส าหรับการพิจารณา
จ่ายเงินปันผลประจ าปี) แล้วแต่กรณี บริษัทย่อยจึงจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้น 
ตามท่ีไดรั้บอนุมติัได ้ 
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 8.  โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบดว้ย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ (คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ
บริหารความเส่ียง) และคณะผูบ้ริหาร  

  

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานทรัพยากรบุคคล 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานวิศวกรรม 

เคร่ืองกลและไฟฟ้า 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

งานวางแผนธุรกิจ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

งานวศิวกรรม 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานการเงินและบญัชี 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานควบคุมและ

ก ากบัดูแลธุรกิจ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบริหาร 

คณะกรรมการ 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านกัตรวจสอบภายใน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานส านกักรรมการ

ผูจ้ดัการ 



ส่วนท่ี 2.2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ หวัขอ้ท่ี 8 โครงสร้างการจดัการ 
 

 

          หนา้ท่ี 2 

8.1 คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย 

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท 

คณะกรรมการมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการควบคุมและบริหารจัดการบริษทั 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุม  
ผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
และผูถื้อหุน้ โดยจดัใหมี้โครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจน ถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได ้ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยบุคคลผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563
บริษทัมีกรรมการรวม 12 คน (เป็นกรรมการหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ของคณะกรรมการ 
ทั้งคณะ) แบ่งเป็น  

- กรรมการท่ีเป็นผู ้บริหาร 1 คน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นกรรมการผู ้จัดการ  คิดเป็น 
ร้อยละ 9 ของกรรมการทั้งคณะ  

- กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 11 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการ)  
คิดเป็นร้อยละ 91 ของจ านวนคณะกรรมการทั้งคณะ  

ทั้งน้ีการจดัโครงการสร้างกรรมการดงักล่าว ท าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงและสามารถ
ตรวจสอบไดร้ะหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  

รายช่ือคณะกรรมการและจ านวนคร้ังเขา้ประชุม มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ดร. ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 
นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการ 
ดร. จอน วงศส์วรรค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 
นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

กรรมการ 
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกลุ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
กรรมการอิสระ 

นายชยัวฒัน ์อุทยัวรรณ์ กรรมการบริหาร 
กรรมการ 

ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท์ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ 

นายแวน ฮวง ดาว1 กรรมการ 
นายเดวิด แวน ดาว2 กรรมการ 
นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการ 
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร 

กรรมการ 
นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร 

กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
เลขานุการบริษทั 

 หมายเหตุ:     รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)  

                  1 นายแวน ฮวง ดาว ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 
               2 นายเดวดิ แวน ดาว ตามท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2563  มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายเดวิด แวน ดาว เขา้รับต าแหน่งกรรมการ

    ทดแทนต าแหน่งเดิมท่ีวา่งลง ให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 

ทั้ งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการก าหนดให้ผูบ้ริหารระดับสูงท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกคร้ัง  
เพื่อน าเสนอขอ้มูลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการในการรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ภาพรวมแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงาน อุปสรรคหรือปัญหาในการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึน ความก้าวหน้าในการพฒันาโครงการ 

ในอนาคตของบริษัท รวมถึงประเด็นส าคัญอ่ืน ๆ เพื่อคณะกรรมการจะได้มีการติดตามและรับทราบ 

การด าเนินงานอย่างใกล้ชิด ซ่ึงคณะกรรมการจะใช้เป็นส่วนประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 

การบริหารงานและกลยทุธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษทัและบริษทัยอ่ยนั้น ๆ  ต่อไป 

8.1.2 กรรมการผู้มอี านาจลงลายมอืช่ือผูกพนับริษัท 

1.  นายธนวัฒน์  ตรีวิศวเวทย์ และ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ลงลายมือช่ือร่วมกัน  
และประทบัตราส าคญัของบริษทั หรือ 

2.     นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์หรือ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ
ร่วมกบั นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์หรือ นายณรงค ์แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร 
หรือ นายชัยวฒัน์ อุทัยวรรณ์ หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ รวมเป็นสองคนและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั 

8.1.3 กรรมการอสิระ 

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้ งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทั้ งหมด  
และตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการพิจารณาคดัเลือกแต่งตั้ งกรรมการอิสระของบริษัทจะค านึงถึง
ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
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ขายหุน้ท่ีออกใหม่ รวมถึงฉบบัท่ีไดมี้การแกไ้ข ตลอดจนกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัวา่ดว้ยคุณสมบติั
ของคณะกรรมการบริษทั โดยบริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระดงัน้ี 

1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี โดยให้นบัรวม
หุน้ท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย 
ล าดับเดียวกัน ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะได้พ้น 
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ 
ผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  
2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสีย ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงิน
และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ 
ในลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

5 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่  นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้ง
สามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอ้ย่างมีอิสระ ตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายโดยไม่ตอ้ง
ค านึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ  ท่ีจะมาบีบบงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามท่ีพึงจะเป็น 

6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้น 
ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด  ๆซ่ึงรวมถึงการใหก้ารบริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่  
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั 
ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

8 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง 
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พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั 
ท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามคุณสมบัติท่ีส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษทัมีกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนก าหนด ทั้งส้ิน 4 คน จากกรรมการทั้งคณะ 12 คน (คิดเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนทั้งหมด)  
โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
ดร. ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการ 
ดร. จอน วงศส์วรรค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ทั้งน้ี บริษทัไม่มีการแต่งตั้ งกรรมการอิสระระหว่างปี 2563 และกรรมการอิสระดังมีรายช่ือขา้งตน้
ทั้งหมดไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการใหบ้ริการทางวชิาชีพกบับริษทั 

8.1.4 ประธานกรรมการ 

บริษทัมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั และตอ้งเป็น
กรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับการบริหารงานของบริษัท เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในด้าน 
ความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงานประจ า โดยบริษัท 
ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับผู ้บริหารอย่างชัดเจน  
และมีการถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย 
และก ากับดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดับนโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารท าหน้าท่ีบริหารงาน 
ของบริษทัในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด โดย ดร. ทนง  พิทยะ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 
และด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบริษทั เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถสอดคลอ้งกบักลยทุธ์
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับ ซ่ึงเป็นท่ีเช่ือมั่นว่าจะสามารถ 
น าพาบริษทัไปสู่ความส าเร็จตามวสิยัทศัน์และพนัธกิจได ้

8.1.5 การแต่งตั้ง การลาออก และการพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งกรรมการซ่ึงเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด รวมถึงไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการ
กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด กล่าวคือกรรมการตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 
5 คน และจะประกอบด้วยกรรมการอิสระในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด  
ซ่ึงกรรมการไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  
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กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวท่ีตอ้งออกตามวาระให้คณะกรรมการ
เป็นผูเ้ลือกผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมคร้ังถดัไปดว้ยคะแนนเสียง  
3 ใน 4 ของกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการ 
ไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน และการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการ
ท่ีด ารงต าแหน่งนานท่ีสุดออกจากต าแหน่งในอตัรา  1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และเม่ือครบวาระ
ด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งไดอี้กตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

8.1.6 ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ของบริษัท ดงัน้ี  

1. จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบ
ระยะเวลาบญัชีของบริษทัโดยบริษทัจดัส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทัและหนังสือ 
นดัประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ดว้ย
ระยะเวลาไม่นอ้ยไปกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั 

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และควรต้องเป็นการประชุม 
เต็มคณะเม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนัยส าคัญ ซ่ึงรายการท่ีมีนัยส าคัญ 
หมายรวมถึง รายการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีผลกระทบส าคญั 
ต่อบริษทั รายการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีส าคญั การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมติั 
เขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์การก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ 
และการก าหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเส่ียงของบริษทั เป็นตน้ 

3. จดัใหมี้ระบบการบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแล
ให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีท าให้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อมูลได้ในภายหลัง  
มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4. จดัใหมี้การท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดรอบบญัชีของบริษทัใหมี้ความถูกตอ้ง เพ่ือแสดงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานในรอบบญัชีท่ีผา่นมาไดต้รงตอ่ความเป็นจริง ครบถว้นและถูกตอ้ง เป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั ก่อนท่ีจะน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ควบคุมและ
ก ากับดูแล การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน และ
งบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงก ากับดูแลให้บริษัท  
บริษทัย่อย และบริษทัร่วมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนกฎหมายต่าง  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทั 
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6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติัแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจน 
การเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน  ๆท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

7. บงัคบัใชน้โยบายควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนกบับริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม 
ไดแ้ก่  
7.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบซ่ึงไดก้ าหนดไวส้ าหรับกรรมการท่ีไดรั้บ

มติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัใหเ้ขา้เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย
ตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัยอ่ยนั้น 

7.2 ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
อยา่งต่อเน่ือง 

7.3 ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
การท ารายการระหว่างกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญัแก่บริษทั 
ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  

7.4 กรณีท่ีบริษทัย่อยท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั มีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น
หรือท ารายการส าคญัอ่ืนใด คณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอ่ืนใด 
ท่ีได้รับมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหาร 
ในบริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลให้บริษทัยอ่ยปฏิบติัตามกลไกก ากบัดูแลเก่ียวกบัรายการกบั
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั รายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น รวมทั้งรายการท่ีส าคญัซ่ึงบริษทั
ก าหนด ทั้งน้ี ให้พิจารณาการท ารายการดงักล่าวของบริษทัยอ่ยท านองเดียวกบัการท ารายการ 
ในหลกัเกณฑ ์ลกัษณะและขนาดเดียวกนักบัท่ีบริษทั ตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั แลว้แต่กรณี 

8. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ ง เปล่ียนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร  
ในบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม ตามสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม รวมถึงก าหนด
ใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการก ากับดูแลกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย  
หรือบริษทัร่วม เพ่ือแสดงว่าบริษทัมีกลไกการก ากบัดูแลบริษทัย่อยตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนตลอดจนหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

9. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู ้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
เป็นตน้ รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ตลอดจนค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ ัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ท่ีแต่งตั้ งให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ ์ 
และประกาศของคณะกรรมก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าใหส้ามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
มีส่วนได้เสีย หรือความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย เวน้แต่ 
เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้  
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10. มอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด 
แทนไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและก ากบัดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือใหบุ้คคล
ดงักล่าวมีอ านาจและภายในระยะตามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง 
หรือแก้ไขการมอบอ านาจนั้นๆ ได้เม่ือเห็นสมควร โดยการมอบอ านาจดังกล่าวจะไม่มีลกัษณะ 
เป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้บุคคลนั้นสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการ
ธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ ์
ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว ้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการ 
ตามท่ีก าหนดเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญั 
ของบริษทัจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอ่ืนใดของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

11. รายงานใหบ้ริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สีย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจัดการกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย ทั้งน้ี ตามเกณฑ์เง่ือนไข และ
วธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

12. รับผิดชอบต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษทัในความเสียหายใดๆ อนัเกิดข้ึนเน่ืองจาก 
การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป โดยแสดงขอ้ความท่ีเป็นเท็จในสาระส าคญัหรือ
ปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระส าคญัตามท่ีก าหนดในกฎเกณฑ์หลักทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์เวน้แต่กรรมการและผูบ้ริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยต าแหน่งหน้าท่ีตน 
ไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงของขอ้มูล หรือการขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น 

13. ไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้ งท่ีได้มาจากการกระท า 
ตามหน้าท่ีหรือในทางอ่ืนใดท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยส าคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือ 
บริษทัร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้นไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม 

14. แจ้งให้บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษทั บริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม 
ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วมดงักล่าว 

  8.1.7 คณะกรรมการชุดย่อย 

จากอ านาจตามกฎบตัรคณะกรรมการ คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ือท าหนา้ท่ีบริหาร
จดัการงานของบริษทัในดา้นต่าง  ๆจ านวน 4 คณะ ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้ งส้ิน 5 คน  
โดยมีรายช่ือและจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25631 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 9/9 
นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการบริหาร 9/9 
นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร 9/9 
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร 8/9 
นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ/ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

9/9 

    หมายเหตุ :  คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีตามรายละเอียดหัวขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 
  1     จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม / จ านวนคร้ังทั้งหมด   

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน 
โดยมีรายช่ือและจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25631 

ดร. จอน วงศส์วรรค์2 ประธานกรรมการตรวจสอบ 3/3 
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการตรวจสอบ 3/3 
ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 3/3 

    หมายเหตุ :  กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและเม่ือ
ครบวาระด ารงต าแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีตามรายละเอียดหัวขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 

  1     จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม / จ านวนคร้ังทั้งหมด 
  2     เป็นกรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั  

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย 
กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน รวม
ทั้งส้ิน 3 คน โดยมีรายช่ือและจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25631 

นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหาร

ความเส่ียง 

3/3 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 3/3 
นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 3/3 

   หมายเหตุ :  กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการ และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ไดอี้กตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 
ตามรายละเอียดหัวขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 

  1     จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม / จ านวนคร้ังทั้งหมด 
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(4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย  
กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน รวมทั้ งส้ิน 3 คน โดยมีรายช่ือและ
จ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25631 

ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการ 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2/2 

นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 

ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 
    หมายเหตุ :  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการ และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ไดอี้กตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีตามรายละเอียดหัวขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 

  1     จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม / จ านวนคร้ังทั้งหมด  

8.1.8 คณะกรรมการบริษัทย่อย 

บริษทัประกอบกิจการโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (“Holding company”) โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
บริษทัมีบริษทัย่อย ไดแ้ก่ บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (ซ่ึงลงทุนอีกทอดหน่ึงใน บริษทั 
ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั และ บริษทั บางเขนชยั จ ากดั  

ทั้งน้ี บริษทัย่อยแต่ละบริษทัจะตอ้งน าเสนอการเขา้ท ารายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือ
ประกาศการได้มาจ าหน่ายไปของสินทรัพย์ รวมถึงรายการท่ีถือว่ามีสาระส าคัญซ่ึงเป็นรายการ 
ท่ีหากเขา้ท าแลว้จะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 
แต่ละบริษทัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั (แลว้แต่กรณี)  
เพ่ือเป็นไปตามนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนของบริษทั 
(Control Policy) ประกอบกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยแต่ละบริษทั (รายละเอียด Control 
Policy โปรดดูในหวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการ) 

รายละเอียดโครงสร้างการจดัการ รายช่ือกรรมการ และกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัยอ่ย 

(1) บริษัท เซาท์อสีท์ เอเชีย เอนเนอร์จ ีจ ากดั (SouthEast Asia Energy Limited : SEAN) 

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2563  ดงัน้ี 

 

 

 

 กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการบริหาร
[ibskiบริหาร 

คณะกรรมการ 
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SEAN มีคณะกรรมการทั้งส้ิน 10 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจ านวน 5 คน มีรายช่ือกรรมการ
และการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุมในปี 25631 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร  

ดร. วีรพงษ ์รามางกูร ประธานกรรมการ 2/2  

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการบริหาร 2/2 2/2 

นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ2 กรรมการ 2/2  

นายณรงค ์แสงสุริยะ2 กรรมการ 2/2  

 กรรมการบริหาร  2/2 

นายประเสริฐ มริตตนะพร2 กรรมการ 2/2  

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต ์ กรรมการ 2/2  

นายนิมิตร เล็กเจริญสุข กรรมการ 2/2  

 กรรมการบริหาร  2/2 

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต ์ กรรมการ 2/2  

นายแวน ฮวง ดาว3 กรรมการ 0/1  

 กรรมการบริหาร  0/1 

นายเดวิด แวน ดาว3 กรรมการ 1/1  

 กรรมการบริหาร  1/1 

นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการ 1/2  

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์4 กรรมการ 1/1  

 กรรมการบริหาร  1/1 

 กรรมการผูจ้ดัการ   

นายวิเศษ จูงวฒันา4 กรรมการ 1/1  

 กรรมการบริหาร  1/1 

 กรรมการผูจ้ดัการ   
   หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทับริษัทยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 

รายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษทั 
    1      จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  /  จ านวนคร้ังทั้งหมด  
   2   กรรมการผู ้แทนจากบริษัทใน  SEAN ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ท่ีร้อยละ 61  

     (ไม่รวมประธานกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ) 
   3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง นายเดวิด แวน ดาว 

       เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร แทน นายแวน ฮวง ดาว ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยให้ 
     มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 

   4 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง นายวิเศษ จูงวฒันา 
       เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ แทน นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์  
     ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 
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  กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนั SEAN 
1.        นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ นายณรงค ์แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร นายวรพจน์ 

อุชุไพบูลยว์งศ์ กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญั
ของ SEAN หรือ 

2.        นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์หรือ นายณรงค ์แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร 
หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือร่วมกบักรรมการอ่ืน
อีกคนหน่ึงรวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษทั SEAN 

(2) บริษัท ไฟฟ้าน า้งมึ 2 จ ากดั (Nam Ngum 2 Power Company Limited : NN2) 

บริษทัถือหุ้นใน NN2 ผ่านการถือหุ้น SEAN คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นโดยออ้มของ
บริษทัใน NN2 ท่ีร้อยละ 46 โดย NN2 มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ณ  วนัท่ี  
30 กนัยายน 2563 ดงัน้ี 

 

 

 

 
 

 

 

NN2 มีคณะกรรมการทั้งส้ิน 13 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจ านวน 6 คน มีรายช่ือ
กรรมการและการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุมในปี 25631 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 
ดร. วีรพงษ ์รามางกูร ประธานกรรมการ 3/3  
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการบริหาร 3/3 3/3 
นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ2 กรรมการ 3/3  
นายณรงค ์แสงสุริยะ2 กรรมการ 3/3  
 กรรมการบริหาร  3/3 
นายประเสริฐ มริตตนะพร2 กรรมการ 3/3  
นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์2 กรรมการ 3/3  
 กรรมการบริหาร  3/3 
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข กรรมการ 3/3  
 กรรมการบริหาร  3/3 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุมในปี 25631 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 
นางวดีรัตน์ เจริญคุปต ์ กรรมการ 3/3  
นายแวน ฮวง ดาว3 กรรมการ 0/1  
 กรรมการบริหาร  0/1 
นายเดวิด แวน ดาว3 กรรมการ 1/2  
 กรรมการบริหาร  2/2 
นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการ 2/3  
นายบุนเหลือ สินไซวอละวง กรรมการ 1/3  
นายบนุสะลอง สุดทิดาลา5 กรรมการ 1/2  
นายวงสะกุน ยิง่ยง5 กรรมการ 1/1  
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์4 กรรมการ 1/1  
 กรรมการบริหาร  1/1 
 กรรมการผูจ้ดัการ   
นายวิเศษ จูงวฒันา4 กรรมการ 2/2  
 กรรมการบริหาร  2/2 
 กรรมการผูจ้ดัการ   

   หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทับริษัทยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 
รายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

    1      จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  /  จ านวนคร้ังทั้งหมด  
   2   กรรมการผู ้แทนจากบริษัทใน  NN2 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ท่ี ร้อยละ 46 

3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง นายเดวิด แวน ดาว 
       เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร แทน นายแวน ฮวง ดาว ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยให้ 
     มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 

   4 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง นายวิเศษ จูงวฒันา 
       เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ แทน นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์  
     ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 

   5    ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง นายวงสะกุน ยิ่งยง 
       เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทน นายบุนสะลอง สุดทิดาลา ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่ 
     วนัท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมติั 

  กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนั NN2 
1.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายธนวัฒน์  ตรีวิศวเวทย ์ 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์ กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกันและ
ประทบัตราส าคญัของ NN2 หรือ 

2.         นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์หรือ นายณรงค ์แสงสุริยะ หรือ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์
หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือร่วมกบักรรมการอ่ืน
อีกคนหน่ึงรวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของ NN2  

(3) บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั (“Bangpa-in Cogeneration Company Limited : BIC”) 

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ณ ว ัน ท่ี  
30 กนัยายน 2563 ดงัน้ี 
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BIC มีคณะกรรมการทั้งส้ิน 5 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร มีรายช่ือกรรมการและ
การเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25631 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการ 3/3 

นายค าผยุ จีราระร่ืนศกัด์ิ2 กรรมการ 3/3 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์2 กรรมการ 3/3 

นายสมรชยั คุณรักษ ์ กรรมการ 2/3 

นายวรวฒิุ อนุรักษว์งศศ์รี2 กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

3/3 

   หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทับริษัทยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 
รายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

    1     จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  /  จ านวนคร้ังทั้งหมด  
   2   กรรมการผูแ้ทนจากบริษทัใน BIC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน BIC ท่ีร้อยละ 65 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนัของ BIC 

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ BIC 

(4) บริษัท บางเขนชัย จ ากดั (“Bangkhenchai Company Limited : BKC”) 

โครงสร้างการบริหารจดัการของ บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงัน้ี 

 

 

 

BKC มีคณะกรรมการบริษทัทั้งส้ิน 3 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงมีรายช่ือและ
การเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25631 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์2 ประธานกรรมการ 5/5 

นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง2 กรรมการ 5/5 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการโครงการ ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า 

คณะกรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการ 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25631 

นายวรท ศกัด์ิสุจริต2,4 กรรมการ 0/1 

นายสมบติั ตรีวิศวเวทย์2,3 กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

0/0 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์2,3 กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

5/5 

   หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

       1  จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  /  จ านวนคร้ังทั้งหมด  
    2 กรรมการผูแ้ทนจากบริษทัใน BKC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน BKC ท่ีร้อยละ 100 
    3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์

          เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ และรักษาการกรรมการผูจ้ดัการ แทน นายสมบติั ตรีวิศวเวทย  ์ ซ่ึงลาออกจาก 
                       ต  าแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2563 

    4 นายวรท ศกัด์ิสุจริต ออกจากต าแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 3 มีนาคม 2563 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนั BKC 

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ BKC 

8.2 ผู้บริหาร 

 8.2.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 (1) โครงสร้างผูบ้ริหารของบริษทั  

  กรรมการผูจ้ ัดการเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษัท ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัท 
มีผูบ้ริหารของบริษทัตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนมีทั้งส้ิน 8 คน ซ่ึง
มีรายช่ือและต าแหน่ง ดงัน้ี  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

นายมิชาเอล เอริค เรดเดอร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ งานวิศวกรรม 

นางมณัทนา เอ้ือกิจขจร รองกรรมการผูจ้ดัการ งานวางแผนธุรกิจ 

นายวรท ศกัด์ิสุจริต1 รองกรรมการผูจ้ดัการ งานบริหารองคก์ร 

นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานส านกักรรมการผูจ้ดัการ 

นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานทรัพยากรบุคคล 

นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานควบคุมและก ากบัดูแลธุรกิจ 

นายธิติพฒัน์ นานานุกูล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงินและบญัชี 

นายราเจช รัซดาล2 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวิศวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้า 

นางสาวเพญ็พีรยา ความเพียร3 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 
หมายเหตุ :       รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการ      

ขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษทั  
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 1 นายวรท ศกัด์ิสุจริต ออกจากต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ งานบริหารองคก์ร โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี  
  3 มกราคม 2563 

 2 นายราเจช รัซดาล ด ารงต าแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการ สายงานวิศวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้า ตั้ งแต่วนัท่ี  
  1 มกราคม 2563 

 3 นางสาวเพญ็พีรยา ความเพียร ด ารงต าแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 

 (2) ขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ  

1.   เป็นผู ้ก ากับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการท างาน 
ของบริษทั หากมีขอ้สงสัยให้เป็นผูว้ินิจฉัยหากมีเหตุผลความจ าเป็นตอ้งแกไ้ข
ระเบียบใหเ้สนอคณะกรรมการอนุมติั 

2.        มีอ านาจในการออกค าสั่ง ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงาน 
ตามความเหมาะสม 

3.        สามารถมอบอ านาจช่วงให้พนักงานอ่ืนปฏิบัติงานแทนได้ แต่ย ังคงต้อง
รับผิดชอบต่อการปฏิบติัของผูรั้บมอบอ านาจช่วงนั้นดว้ย 

4.   ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกบัคณะกรรมการและรับมาปฏิบติั 
บริหารจดัการ เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

5.        บริหารจดัการงานทุกๆ ดา้น ตามวสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และกลยทุธ์ 
6.         ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ 

และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง
พฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

7.         พฒันาองคก์รให้มีผลการด าเนินงานและผลประกอบการท่ีดี และมีการปรับปรุง 
พฒันาอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองเพ่ือใหอ้งคก์รมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

8.         ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษทั               
ต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส 

9.         ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือ 
บริษทัร่วมท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน เพ่ือให้มีผลประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย และ
รายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพฒันา 
ใหมี้ผลประกอบการท่ีดีข้ึน 

10.       ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ท่ี ดี  โดยท าการศึกษาทาง 
ด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วน เพ่ือประกอบการ
ตดัสินใจ 

11.   ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษทั 
12.      ด าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 

ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 
13.      จัดท านโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี 

ของบริษทั เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและขออนุมติัจากคณะกรรมการ 
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 8.2.2 ผู้บริหารบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 ผูบ้ริหารของบริษัทย่อยตามนิยามคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
มีรายช่ือและต าแหน่ง ดงัน้ี 

(1) บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 
นายวิเศษ จูงวฒันา กรรมการผูจ้ดัการ 

 

(2) บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 
นายวิเศษ จูงวฒันา กรรมการผูจ้ดัการ 
นายทศพร ทิพยว์รธรรม รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 

 

(3) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 
นายวรวฒิุ อนุรักษว์งศศ์รี กรรมการผูจ้ดัการ 
นายชุมพล เวสสบุตร ผูจ้ดัการโครงการ 
นายเดชา จนัทวี ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า 

(4) บริษทั บางเขนชยั จ ากดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 
นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 

 หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยตามขา้งตน้ปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 
                          รายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

 

 8.3 เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์
กรรมการผูจ้ดัการ ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั ตามท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเสนอ มีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (และฉบบัท่ีแกไ้ข) รวมทั้งให้ท าหน้าท่ีเลขานุการบริษทัดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั โดยมีรายละเอียดหน้าท่ี
และความรับผิดชอบดงัน้ี 

1.   จดัการประชุมและจดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
(1) ทะเบียนกรรมการ 
(2) หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั 
(3) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
(4) รายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหารด าเนินการอ่ืนๆ 
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2.        ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบียบปฏิบติัต่างๆ เก่ียวขอ้ง 
3.         ดูแลให้บริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกัการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการหรือมติผูถื้อหุ้น
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.   ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานก ากบัดูแล 
5.   ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.   ส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ และใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

กรรมการ 

โดยเลขานุการบริษทัมีคุณสมบติัเพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้ รวมทั้งการปฏิบติังานของ
เลขานุการบริษทัอยู่ในรูปแบบของคณะท างาน โดยมีสายงานควบคุมและก ากบัดูแลธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย 
บุคคลท่ีจบการศึกษาดา้นกฎหมายและดา้นการบญัชีสนบัสนุนการท างานของเลขานุการบริษทั เพื่อให้
การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและครอบคลุมขอบเขตหนา้ท่ีการท างานของเลขานุการบริษทั
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บังคบับริษทั มติคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ตลอดจน
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ทั้ งน้ี  รายละเอียดคุณสมบัติของผู ้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1   
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัมีหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั และมีนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารให้มีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีพิจารณากฎระเบียบและหลกัเกณฑ ์
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีท่ีผ่านมา เพ่ือพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง รางวลัประจ าปี เพื่อ
น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป โดยจะมีการทบทวนอตัราค่าตอบแทนให้
เหมาะสมตามนโยบายของบริษทัและผลประกอบการของบริษทัทุกปี 

(2) ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมกับขอบเขต
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบในการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปีท่ีผ่านมา 
รวมถึงประสบการณ์  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน และอยูใ่นระดบั
ท่ีสามารถจูงใจ และรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบติั
หน้าท่ีให้กับบริษัท ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทและเงินปันผลท่ีจ่ายให้แก่ 
ผูถื้อหุน้ ประกอบกบัพิจารณารายการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียน  
ซ่ึงเทียบเคียงกบับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั  
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(3) องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมีความชดัเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเขา้ใจ 

ในปี 2563 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2563 อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในวงเงิน 
ไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวลัประจ าปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทน 

 (1) ค่าตอบแทนกรรมการ  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน1, 2  (บาทต่อคน) 
กรรมการ 300,000.00 
กรรมการบริหาร 40,000.00 
กรรมการตรวจสอบ 40,000.00 
กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 40,000.00 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 40,000.00 

 

 (2) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน1, 2  (บาทต่อคน) 
ประธานกรรมการ 300,000.00 
ประธานกรรมการบริหาร 100,000.00 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000.00 
ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 100,000.00 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 100,000.00 

หมายเหตุ : 1  บริษทัก าหนดอตัราค่าตอบแทนน้ีตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา 
2  บริษทัจ่ายให้กบักรรมการบริษทัตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งในปี 2563 

2. รางวลัประจ าปี 2562 

ต าแหน่ง จ านวน

(คน) 

รางวลัประจ าปี 

(บาทต่อคน)1,2 

รวมเป็นเงิน 

(บาท) 

ประธานกรรมการ 1 500,000.00 500,000.00 
ประธานกรรมการบริหาร 1 300,000.00 300,000.00 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 200,000.00 200,000.00 
ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 1 200,000.00 200,000.00 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1 200,000.00 200,000.00 
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 5 200,000.00 1,000,000.00 
กรรมการ 2 200,000.00 400,000.00 

รวม 12  2,800,000.00 

หมายเหตุ :      1    บริษทัจ่ายรางวลัประจ าปีส าหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก 
   2   บริษัทจ่ายให้กับทั้งกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเต็มปีและกรรมการท่ีลาออกจากต าแหน่งระหว่างปี  

  โดยพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
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ทั้ งน้ี ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยย ้อนหลัง 
ตั้งแต่เร่ิมจ่ายค่าตอบแทน ปี 2558-2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายละเอียด/ปี 2558 2559 2560 2561 2562 25631 

ค่าตอบแทนกรรมการ2 4,607,410.96 4,700,000.00 4,700,000.00 4,623,913.04 4,700,000.00 4,700,000.00 

รางวลัประจ าปี3 2,750,000.00 4,400,000.00 2,800,000.00 3,452,054.79 2,800,000.00 2,800,000.00 

รวม4 7,357,410.96 9,100,000.00 7,500,000.00 8,075,967.83 7,500,000.00 7,500,000.00 

หมายเหตุ :  1 บริษทัจะพิจารณารางวลัประจ าปี 2563 ส าหรับกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
2 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นในปี 2558 – 2563 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดียวกันทุกปี คือ ค่าตอบแทน 
ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 

3 บริษทัพิจารณาจ่ายรางวลัประจ าปีโดยอ้างอิงตามผลการด าเนินงานของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลให้กับ 
 ผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัเร่ิมจ่ายรางวลัประจ าปีส าหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก 

4 บริษทัพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวลัประจ าปีตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคน 

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินให้กับกรรมการแต่ละคนรวม
ทั้ งส้ิน 7,500,000.00 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 จ านวน 
4,700,000.00 บาท และรางวลัประจ าปี 2562 จ านวน 2,800,000.00 บาท โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการ 

 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งปี 2563 
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ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ 300,000.00 - - - - 600,000.00 500,000.00 1,100,000.00 
 กรรมการอิสระ 300,000.00 - - - -    
นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร - 100,000.00 - - - 400,000.00 300,000.00 700,000.00 
 กรรมการ 300,000.00 - - - -    
ดร.จอน วงศส์วรรค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 100,000.00 - - 400,000.00 200,000.00 600,000.00 
 กรรมการอิสระ 300,000.00 - - - -    
ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหา 

และก าหนดค่าตอบแทน 
- - - - 100,000.00 480,000.00 200,000.00 680,000.00 

 กรรมการอิสระ 300,000.00 - - - -    
 กรรมการตรวจสอบ - - 40,000.00 - -    

 กรรมการบรรษทัภิบาล 
และบริหารความเส่ียง 

- - - 40,000.00 -    

นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล
และบริหารความเส่ียง 

- - - 100,000.00 - 400,000.00 200,000.00 600,000.00 

 กรรมการ 300,000.00 - - - -    



ส่วนท่ี 2.2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ หวัขอ้ท่ี 8 โครงสร้างการจดัการ 
 

 

          หนา้ท่ี 21 

รายช่ือกรรมการ 

 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งปี 2563 
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นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการ 300,000.00 - - - - 340,000.00 200,000.00 540,000.00 
 กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -    
ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์  กรรมการอิสระ 300,000.00 - - - - 380,000.00 200,000.00 580,000.00 
 กรรมการตรวจสอบ - - 40,000.00 - -    
 กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
- - - - 40,000.00    

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 300,000.00 - - - - 380,000.00 200,000.00 580,000.00 
 กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -    
 กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
- - - - 40,000.00    

นายแวน ฮวง ดาว3 กรรมการ 49,450.55 - - - - 49,450.55 200,000.00 249,450.55 
นายเดวิด แวน ดาว3 กรรมการ 250,549.45 - - - - 250,549.45 - 250,549.45 
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการ 300,000.00 - - - - 300,000.00 200,000.00 500,000.00 
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 300,000.00 - - - - 340,000.00 200,000.00 540,000.00 
 กรรมการบริหาร  40,000.00 - - -    
นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 300,000.00  - - - 380,000.00 200,000.00 580,000.00 
 กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -    
 กรรมการบรรษทัภิบาลและ

บริหารความเส่ียง 
- - - 40,000.00 -    

รวม 3,900,000.00 260,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 4,700,000.00 2,800,000.00 7,500,000.00 
 

หมายเหตุ :  1   ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 อนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และ 
    รางวลัประจ าปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท 
2   บริษทัพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวลัประจ าปีตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคน 
3    ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง นายเดวิด แวน ดาว เขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการ แทน นายแวน ฮวง ดาว ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563  

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 
  - ไม่มี – 

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท 

บริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัท่ีสมเหตุสมผล
และสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัท และภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
ผูบ้ริหารตามผลการปฏิบติังาน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ัดการและน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมติั กรรมการผูจ้ดัการจะพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของรองกรรมการผูจ้ดัการ
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนดหลกัเกณฑ์ไวแ้ละน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมัติ  ส าหรับต าแหน่งตั้ งแต่ระดับผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการลงมาจะพิจารณา
ค่าตอบแทนโดยกรรมการผูจ้ดัการ และจะน าเสนอการปรับข้ึนเงินเดือนประจ าปีของบริษทัต่อ
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คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้ งน้ี การปรับค่าตอบแทนดังกล่าวต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด  โดยบริษทัมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทน ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ประกอบด้วย เงินเดือน และรางวลัประจ าปี (โบนัส) มีนโยบาย
พิจารณาค่าตอบแทนดงัน้ี 
- ค่าตอบแทนกรรมการผู ้จัดการ พิจารณาจากค่าตอบแทนระยะสั้ น โดยน าระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวช้ีวดัผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) 
ประกอบดว้ยการประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Appraisal) และสมรรถนะเชิง
บริหาร (Management Competency) มาเป็นเกณฑใ์นการประเมินผล และค่าตอบแทนระยะ
ยาว พิจารณาโดยน าผลการด าเนินงานของบริษทั ประกอบกบัการน าองคก์รสู่วิสัยทศัน์ พนัธ
กิจ และกลยทุธ์ของบริษทัตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ 

- ค่าตอบแทนผู ้บริหารทุกระดับจะเป็นไปตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs  
ซ่ึงประกอบดว้ยการประเมินผลการปฏิบติังาน และสมรรถนะเชิงบริหาร ซ่ึงเป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการก าหนดร่วมกนั โดยผูบ้ริหารแต่ละต าแหน่งจะมี
ตวัช้ีวดัการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของตน 

นอกจากน้ี บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวเทียบเคียงกับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรม
เดียวกนัและขนาดใกลเ้คียงกนัในการก าหนดคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมท่ีจะดูแลและรักษาผูบ้ริหาร
ท่ีมีความรู้ความสามารถใหอ้ยูก่บับริษทัได ้

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน บริษทัจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคน โดยผูบ้ริหารและพนกังานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 
ของเงินเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 เขา้เป็นกองทุน 

 ในปี 2563 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารรวม 8 คน ประกอบดว้ย  
 -  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัจ านวน 55,211,580.00 บาท 
 -  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน จ านวน 2,392,566.00 บาท 

8.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย 

ในปี 2563 บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทย่อย โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 1. บริษัท เซาท์อสีท์ เอเชีย เอนเนอร์จ ีจ ากดั  (“SEAN”) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ไม่มี เน่ืองจากคณะกรรมการ SEAN ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน NN2 ดว้ย 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น SEAN มีมติให้คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
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บริหาร SEAN รับค่าตอบแทนในต าแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร
ของ NN2 เพียงต าแหน่งเดียว 

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

- ไม่มี - 

 (ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

 ในปี 2563 SEAN จ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหาร 1 คน ประกอบดว้ย 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ประกอบดว้ย เงินเดือนและรางวลัประจ าปี จ านวน 1,868,320.00  บาท 

 (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

จ านวน 112,316.00 บาท  ส าหรับกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยพนกังานและ
ผูบ้ริหารสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของ
เงินเดือน และ SEAN จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 เขา้เป็นกองทุน 

 2. บริษัท ไฟฟ้าน า้งมึ 2 จ ากดั (“NN2”) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ NN2 ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 มีมติ
อนุมติัค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของกรรมการปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 
5,220,000 บาท และรางวลัประจ าปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท  

ในปี 2563  NN2 ไดจ่้ายค่าตอบแทนดงักล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  

ปี 2563 

รว
มค

่ าต
อบ

แท
นป

ระ
จ า
ต า
แห

น่ง
 

ปี 
25

63
 

รา
งว
ลัป

ระ
จ า
ปี 

25
62

 

รวม 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

หา
ร 

ดร. วีรพงษ ์รามางกรู ประธานกรรมการ 700,000.00 - 700,000.00 1,000,000.00 1,700,000.00 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร - 620,000.00 620,000.00 800,000.00 1,420,000.00 

นายสุพงศ ์ชยุตสาหกิจ กรรมการ 300,000.00 - 300,000.00 400,000.00 700,000.00 

นายณรงค ์แสงสุริยะ กรรมการ 300,000.00 - 420,000.00 

0 

400,000.00 1,020,000.00 

 กรรมการบริหาร - 120,000.00  200,000.00  
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  

ปี 2563 

รว
มค

่ าต
อบ

แท
นป

ระ
จ า
ต า
แห

น่ง
 

ปี 
25

63
 

รา
งว
ลัป

ระ
จ า
ปี 

25
62

 

รวม 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

หา
ร 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 300,000.00 - 300,000.00 400,000.00 700,000.00 

นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 300,000.00 - 420,000.00 400,000.00 1,020,000.00 

 กรรมการบริหาร - 120,000.00  200,000.00  

นางสุนี รัชตมุทธา1 กรรมการ - -  48,219.18 
 
48,2
19.1
8  

 
 
48,2
19.1
8   

48,219.18 
 นางวดีรัตน ์เจริญคุปต์1 กรรมการ 300,000.00 - 300,000.00 351,780.82 651,780.82 

นายแวน ฮวง ดาว2 กรรมการ 49,450.55 - 69,230.77 400,000.00 669,230.77 

 กรรมการบริหาร - 19,780.22  200,000.00  

นายเดวิด แวน ดาว2 กรรมการ 250,549.45 - 350,769.23 - 350,769.23 

 กรรมการบริหาร - 100,219.78    

นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการ 300,000.00 - 300,000.00 400,000.00 700,000.00 

นายบุนเหลือ สินไซวอละวง กรรมการ 300,000.00 - 300,000.00 400,000.00 700,000.00 

นายบุนสะลอง สุดทิดาลา3 กรรมการ 197,283.00 - 197,283.00 400,000.00 597,283.00 

นายวงสะกุน ยิ่งยง3 กรรมการ 102,717.00 - 102,717.00  102,717.00 

นายนิมิตร เลก็เจริญสุข กรรมการ 300,000.00 - 420,000.00 400,000.00 1,020,000.00 

 กรรมการบริหาร - 120,000.00  200,000.00  

นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ์4 กรรมการ 49,450.55 - 69,230.77 400,000.00 669,230.77 

 กรรมการบริหาร - 19,780.22  200,000.00  

 กรรมการผูจ้ดัการ - -  -  

นายวิเศษ จูงวฒันา4 กรรมการ 250,549.45 - 350,769.23 - 350,769.23 

 กรรมการบริหาร - 100,219.78    

 กรรมการผูจ้ดัการ - -    

รวม 4,000,000.00 1,220,000.00 5,220,000.00 7,200,000.00 12,420,000.00 

46    หมายเหตุ :     รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)  ของบริษทั 
                     1  ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์  2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง นางวดีรัตน์  เจริญคุปต์  เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ แทน  

 นางสุนี รัชตมุทธา ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมติั ซ่ึงพิจารณาจ่ายรางวลัประจ าปี 2562 ตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง 
 2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายเดวิด แวน ดาว เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และ 

    กรรมการบริหาร แทน นายแวน ฮวง ดาว ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 
 3   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายวงสะกุน ยิ่งยง เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทน  

นายบุนสะลอง สุดทิดาลา ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมติั 
 4 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง นายวิเศษ จูงวฒันาเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ แทน นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 

  (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

- ไม่มี - 
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หน่วย : บาท 

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ในปี 2563 NN2 จ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหาร 2 คน ประกอบดว้ย 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ประกอบดว้ย เงินเดือนและรางวลัประจ าปี จ านวน 6,611,100.00 บาท   

 (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

ไม่มี เน่ืองจาก NN2 เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซ่ึงไม่มีก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ ดงันั้น NN2 จึงมิไดจ้ดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับ
พนกังานและผูบ้ริหาร  

 3. บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั (“BIC”) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น BIC ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 มีมติ
อนุมติัเฉพาะค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของกรรมการปี 2563 ในวงเงิน 
ไม่เกิน 1,320,000 บาท และรางวลัประจ าปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 
990,000 บาท 

ในปี 2563 BIC ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)  ของบริษทั 

       (2)       ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 
- ไม่มี - 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่ง  

ปี 2563 

รางวลัประจ าปี 

ปี 2562 
รวม 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการ 360,000.00 270,000.00 630,000.00 

นายค าผุย จีราระร่ืนศกัด์ิ กรรมการ 240,000.00 180,000.00 420,000.00 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการ 240,000.00 180,000.00 420,000.00 

นายสมรชยั คุณรักษ ์ กรรมการ 240,000.00 180,000.00 420,000.00 

นายวรวฒิุ อนุรักษว์งศศ์รี กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 240,000.00 180,000.00 420,000.00 

รวม 1,320,000.00 990,000.00 2,310,000.00 
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หน่วย : บาท 

 (ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ในปี 2563 BIC จ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ประกอบดว้ย เงินเดือนและรางวลัประจ าปี จ านวน 5,472,480.00 บาท   

(2)  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

จ านวน 273,624.00 บาท ส าหรับกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยพนกังานและ
ผูบ้ริหารสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของ
เงินเดือน และ BIC จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 เขา้เป็นกองทุน 

 4. บริษัท บางเขนชัย จ ากดั (“BKC”) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2563 มีมติ
อนุมติัเฉพาะค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของกรรมการปี 2563 ในวงเงินไม่
เกิน 240,000 บาท   

ในปี 2563 BKC ไดจ่้ายค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งดงักล่าวให้กรรมการ 
แต่ละคน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษทั 
     1  บริษทัพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวลัประจ าปีตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคน 
     2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2563 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ และรักษาการ

กรรมการผูจ้ดัการ แทน นายสมบติั ตรีวศิวเวทย ์ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2563 
 3  นายวรท ศกัด์ิสุจริต ออกจากต าแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 3 มีนาคม 2563 

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

- ไม่มี - 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่ง  

ปี 2563 

รางวลัประจ าปี 

ปี 2562 
รวม 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ ประธานกรรมการ 60,000.00 - 60,000.00 

นายวรท ศกัด์ิสุจริต1,3 กรรมการ 10,327.87 - 10,327.87 

นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง กรรมการ 60,000.00 - 60,000.00 

นายสมบติั ตรีวิศวเวทย์1,2 กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 327.87 - 327.87 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์1,2 กรรมการ และรักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 59,672.13 - 59,672.13 

รวม 190,327.87 - 190,327.87 
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(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

 ในปี 2563 BKC จ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารจ านวน 1 คน ประกอบดว้ย 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ประกอบดว้ย เงินเดือน จ านวน 0.00 บาท   

   (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

 -ไม่มี- 

 8.5 บุคลากร  

8.5.1 จ านวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563บริษทัและบริษทัยอ่ยมีพนกังานระดบัต ่ากวา่ผูบ้ริหารลงไปทั้งหมด 263 คน 
ซ่ึงในจ านวนดงักล่าวเป็นพนกังานท่ีปฏิบติังานใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงพนกังานของบริษทั
ท่ีปฏิบติังานใหก้บับริษทัยอ่ยผา่นสญัญารับจา้งบริหารงานระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ย  

ในปี 2563 ส้ินสุด วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังาน 
จ านวนทั้งส้ิน 110,943,264.78 บาท ซ่ึงประกอบดว้ย  

(1) เงินเดือนท่ีพิจารณาจ่ายอา้งอิงตามผลการปฏิบติังานของพนกังาน   
(2) เงินโบนสัท่ีพิจารณาจ่ายอา้งอิงตามผลการด าเนินงานของบริษทั  
(3) เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริษัทจ่ายเงินสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5 ของ

เงินเดือนของพนกังานเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานแต่ละคน 

บริษทั จ านวนบุคลากร1 ค่าตอบแทน1 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 126 71,515,298.61 
บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 4 1,500,394.09 
บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั 75 13,012,468.41 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 57 24,707,923.67 
บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 1 207,180.00 
รวม 263 110,943,264.78 

หมายเหตุ : 1  รวมบุคลากรและค่าตอบแทนตั้งแต่ระดบัต ่ากวา่ผูบ้ริหารลงไป  

8.5.2 การบริหารจดัการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย  

บริษทัมีการก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ซ่ึงมุ่งให้การด าเนินงานดา้นทรัพยากรบุคคลของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โปร่งใสและเนน้ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยไดน้ าโปรแกรมบริหารงานบุคคลท่ีเป็นมาตรฐานไปใชก้บับริษทัและบริษทัย่อยทั้งหมด 
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เพ่ือใหก้ารบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและยงัคงใชก้ลไกการดูแลการด าเนินงาน
ร่วมดว้ยการใหบ้ริการแบบรวมศูนยป์ฏิบติัการ (Shared Service Center) ซ่ึงเป็นการปฏิบติังานเสมือนเป็น
หน่วยงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่าว ท าให้บริษทัสามารถก าหนดวิธีการปฏิบติังานให้มี
มาตรฐาน มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเป็นเทคนิคการบริหารท่ีสามารถ
สร้างความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของผูป้ฏิบติังาน เพื่อเป็นการยกระดบัการปฏิบติังานให้มีความรวดเร็ว 
และท าให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยได้น าระบบการ
ประเมินการปฏิบติังานโดยใชต้วัช้ีวดัผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) เขา้มาใชว้ดัผลการ
ปฏิบัติงานร่วมกับการประเมินด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะเชิงบริหารของผู ้บริหารและ
ผูป้ฏิบติังาน เพ่ือใหก้ารประเมินผลการปฏิบติังานมีความชดัเจน โปร่งใส ครอบคลุมและยงัสามารถน า
ผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาบุคลลากรได ้ บริษทัให้ความส าคญักบัทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งเน้น
พนักงานมีส่วนร่วมในการน าเสนอข้อเสนอแนะและพฒันากระบวนการท างานให้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพโดยใช้ Kaizen เป็นเคร่ืองมือ ประกอบกับการส่งเสริมให้หัวหน้างานท าหน้าท่ีให้
ค  าแนะน าและเป็นแบบอย่างท่ีดี บริษทัยงัได้น าผลการส ารวจความผูกพนัต่อองค์กร (Engagement 
Survey) มาเป็นแนวทางส าหรับการก าหนดกลยทุธ์และแผนการด าเนินงานดา้นทรัพยากรบุคคลและมี
การติดตามผลอยา่งเป็นรูปธรรม 

ในดา้นการสร้างวฒันธรรมองคก์ร บริษทัไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้และความเขา้ใจต่อ
ค่านิยมหลกัขององคก์รให้กบัพนกังานทุกคนในบริษทัและบริษทัย่อย และส่งเสริมพนกังานสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับงานท่ีตนเองรับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรมและเขา้ใจถึงความคาดหวงัต่อ
สมรรถนะหลกัและสมรรถนะเชิงบริหารในบทบาทของตน  

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานลาออก จ านวน 12 คน ซ่ึงการลาออกดังกล่าว  
ไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนบุคลากรอย่างมีนัยส าคญั  อย่างไรก็ตามมีการเพ่ิมจ านวนพนักงานเพ่ือ
รองรับการด าเนินการของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี โดยเนน้ใหมี้การบริหารจดัการก าลงัคนใหมี้จ านวน
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษทัมีนโยบายการจา้งแรงงานทอ้งถ่ินโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีรอบๆ
โรงไฟฟ้า เพื่อให้ชาวบา้นในชุมชนรอบๆไดรั้บโอกาสการพฒันาทกัษะในการประกอบอาชีพ มีความ
มัน่คงดา้นรายไดแ้ละเติบโตบริษทัอยา่งย ัง่ยนื  

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาตั้งแต่จดัตั้งบริษทั ทั้งน้ี 
บริษัทได้มีการก าหนดข้อบังคับเก่ียวกับการท างานให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
รับทราบและปฏิบติัตามขอ้บงัคบัการท างาน และประกาศไวอ้ยา่งชดัเจนทั้งท่ีส านกังานของบริษทั
และบริษทัยอ่ย รวมถึงท่ีโรงไฟฟ้าแต่ละโรงดว้ย โดยขอ้บงัคบัน้ีคณะกรรมการก าหนดหลกัการท่ี
ส าคญั เพื่อใชเ้ป็นกรอบการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ ัดการ และกรรมการผูจ้ ัดการจะเป็น 
ผูก้  าหนดแนวทางปฏิบติัให้สอดคลอ้งต่อไป และเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของบริษทัและ
บริษทัย่อยมีเกิดความคล่องตวั มุ่งเนน้ความส าเร็จท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั และมี
ความโปร่งใสท่ีสามารถตรวจสอบได้ ส าหรับข้อบังคับการท างานดังกล่าวได้มีการระบุ
รายละเอียดท่ีส าคญัประกอบดว้ย การจา้ง การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกยา้ยพนกังาน การบริหาร
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เงินเดือนและค่าจา้ง สวสัดิการและประโยชน์เก้ือกูล การพฒันาพนกังาน การประเมินพนกังาน 
จรรยาบรรณ วนิยั โทษทางวนิยั การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์เป็นตน้  

 8.5.3 นโยบายการพฒันาบุคลากร  

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยเลง็เห็นถึงความส าคญัของการพฒันาขีดความสามารถและ
ศกัยภาพของพนกังานทั้งในส่วนงานปฏิบติัการของโรงไฟฟ้า  และส่วนงานสนบัสนุน พนกังาน
ทุกคนเปรียบเสมือนกลไกในการขบัเคล่ือนบริษทัให้เป็นไปตามทิศทางท่ีฝ่ายบริหารก าหนดไว ้
อีกทั้งตระหนักว่าบริษทัและบริษทัย่อยมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาบุคลากรให้มีความพร้อม ทั้งในดา้น
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีจะสามารถประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได ้โดยไม่ละเลย
การพฒันาดา้นจริยธรรม และส านึกรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และสงัคม  

  (1)     การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังาน  

บริษทัและบริษทัย่อยส่งเสริมให้พนักงานเขา้รับการอบรมท่ีจะช่วยส่งเสริมความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน ทั้ งหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ โดยหลักสูตร
ภายในประเทศฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะคัดเลือกหลักสูตรท่ีบุคลากรมีความต้องการ  
ท่ีจะพฒันา โดยผา่นการเห็นชอบจากผูบ้ริหารแต่ละสายงาน อีกทั้งบริษทัยงัไดเ้ปิดโอกาส
ให้พนักงานน าเสนอหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์และเอ้ือต่อการท างานเพ่ือพฒันา และเพ่ิม
ขีดความสามารถได ้โดยบริษทัไดก้ าหนดวงเงินส าหรับการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆ 
ใหก้บัพนกังานเป็นรายปี โดยเฉล่ียขั้นต ่าคนละ 10,000 บาท  

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างประเทศ โดยหน่วยงาน 
ตน้สังกัดจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมและน าเสนอตามความจ าเป็น เพ่ือพิจารณาจัดส่ง
พนกังานเขา้รับการอบรม ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัไดส่้งพนกังานเขา้รับการอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ 
ในดา้นต่างๆ ท่ีจะน ามาปรับใชก้บังานให้มีประสิทธิภาพ และหลกัสูตรท่ีจ าเป็นกบัการท างาน
ของพนักงานแต่ละบริษัทในเครือ ทั้ งน้ี  บริษัทในเครือสามารถเสนอแผนการอบรม 
ไดเ้ช่นกนั โดยในช่วง 9 เดือน ปี 2563 ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ร่วม
อบรมและสมัมนา  เป็นจ านวนชัว่โมงเรียนทั้งส้ิน 7,201 ชัว่โมง โดยมีชัว่โมงในการอบรมเฉล่ียต่อ
คนต่อช่วง 9 เดือนในปี 2563 คิดเป็น 26.57 ชัว่โมง ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 หลักสูตรภายใน จ านวน 3,862 ชัว่โมง เช่น หลกัสูตร Core Value หลกัสูตร Kaizen 
หลกัสูตร Outward หลกัสูตร Business Proposals and Report Writing หลกัสูตร SAP 
หลกัสูตร Storytelling for Influenc เป็นตน้ นอกจากน้ีบริษทัใหค้วามส าคญัในการให้
พนกังานไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรเฉพาะดา้นในงานท่ีท าเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพเชิงลึกในงานท่ี
รับผิดชอบหรือ Functional Training เช่น หลกัสูตรขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001:2015 ขอ้ก าหนดด้านคุณภาพ 9001:2015 การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการจริง
ภาคสนามกรณีท่อก๊าซร่ัวไหลติดไปในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด เทคนิคการผจญเพลิง ระบบ
มาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ISO45001:2018 การประเมิน
ความเส่ียงและโอกาสดา้นความปลอดภยั First Aid & CPR Internal Audit ทั้ง 3 
ระบบ (9001:2015, 14001:2015, 45001:2018) เป็นตน้ 
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 หลักสูตรภายนอก จ านวน 3,339 ชัว่โมง เช่น หลกัสูตรเก่ียวกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล ส าหรับงานตรวจสอบภายใน PDPA for Internal Audit หลกัสูตรพฒันาการจดัท า
รายงานความยัง่ยืนตามกรอบ GRI Standards certified Training, Managing Online Crisis & 
Reputation Risk หลกัสูตร Leadership หลกัสูตร Managing Online Crisis & Reputation Risk 
หลกัสูตรการเตรียมความพร้อมรายงานขอ้มูลก๊าซเรือนกระจกส าหรับบริษทัจดทะเบียน 
หลักสูตรผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าท่ีมีผลต่องบการเงิน 
หลกัสูตร TFRS 16 สญัญาเช่า และประเด็น Deferred Tax เป็นตน้ 

บริษทัมีกระบวนการติดตามการพฒันาความรู้ของพนกังานท่ีเขา้ร่วมอบอบรมและสัมมนาเพ่ือ 
วดัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยผูเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรภายนอกจะตอ้งจดัท าแบบสรุป
หลงัการอบรม (Summarize Training) เพื่อน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมมาปรับปรุงการท างานและ
ต่อยอดการท างาน โดยหวัหนา้งานจะเป็นผูติ้ดตามผลการปฏิบติัภายหลงัการฝึกอบรม นอกจากน้ี 
พนกังานท่ีเขา้ร่วมอบรมตอ้งน าเน้ือหาความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมกลบัมา Knowledge Sharing 
ในสายงานและการเผยแพร่เอกสารการฝึกอบรมในระบบ  Share drive ของสายงาน  

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการ ผู้บริหาร  
และเลขานุการบริษทั เขา้อบรมหลกัสูตร เขา้ร่วมกิจกรรมสมัมนา และการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพนู
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน โดยพจิารณาหลกัสูตร กิจกรรมสมัมนา และการศึกษาดู
งานท่ีมีเน้ือหาและรายละเอียดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัทั้งไทยและ
ต่างประเทศ โดยในช่วง 9 เดือนของปี 2563 กรรมการไดเ้ขา้ร่วมอบรมและสมัมนา ดงัน้ี 

 หลกัสูตรภายนอก จ านวน 22 ชัว่โมง 30 นาที ชัว่โมง  

ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล  อบรม หลกัสูตร Risk Management Program for 
Corporate Leaders (RCL)  ตั้งแต่วนัท่ี 13-14 กุมภาพนัธ์ 2563 (15 ชัว่โมง) จาก
สมาคมส่งเสิรมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
คุณเดวิด แวน ดาว อบรม หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)                                            
English  Program  วนัท่ี 14 กนัยายน 2563  ( 7.30  ชัว่โมง)  สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย  

(2) โอกาสการกา้วหนา้ในสายอาชีพ  

บริษทัและบริษัทย่อยพิจารณาปรับโครงสร้างการจัดการให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
ซ่ึงการพิจารณาปรับโครงสร้างดังกล่าวนอกจากจะเป็นหลักประกันให้กับพนักงาน 
ถึงล าดบัขั้นความเจริญกา้วหน้าของต าแหน่งหน้าท่ีในสายงานแลว้ ยงัเป็นการส่งเสริม
พนกังานท่ีมีความสามารถและศกัยภาพสูงท่ีอาจพฒันาข้ึนสู่ระดบัผูบ้ริหาร อีกทั้ง บริษทั
และบริษัทย่อยได้น าระบบ KPIs ซ่ึง เป็นระบบสากลและเป็นท่ียอมรับมาใช ้
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้ งบริษทัและบริษทัย่อยอย่างเป็น
รูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจยัด้านความส าเร็จของงาน ความประพฤติ และ
ศักยภาพในการท างานของพนักงาน เพื่อเป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงในการพฒันาบุคลากร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุ่งหวงัให้สามารถพัฒนาบุคลากรของบริษัทเป็นคนดี 
ท่ีมีความสามารถ นอกจากน้ีบริษทัและบริษัทย่อยมีลักษณะเป็นกลุ่มธุรกิจ พนักงาน 
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ในบริษัทหน่ึงสามารถมีโอกาสเติบโตในสายงานข้ามภายในกลุ่มบริษัทได้ ซ่ึงเป็น 
อีกช่องทางหน่ึงในการสร้างความมัน่ใจและโอกาสเติบโตในสายอาชีพใหก้บัพนกังาน 

(3) การก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่ง  
บริษทัเล็งเห็นความส าคญัของการด าเนินงานท่ีต่อเน่ือง เพ่ือให้บริษทัและบริษทัย่อยสามารถ
เติบโตได้อย่างย ัง่ยืน และสรรหาบุคลากรท่ีมีศักยภาพเข้าทดแทนพนักงานท่ีลาออกหรือ
เกษียณอายุไดท้นัที บริษทัมีนโยบายสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพจากภายในองค์กร เพื่อรับการ
พิจารณาแต่งตั้งทดแทน (Successor) ก่อนการรับสมคัรจากภายนอก ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดให้ใช้
กลไกการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน (KPIs) ประกอบการพิจารณาดา้นความสามารถ 
และพฤติกรรมการท างานของพนกังานเป็นหน่ึงในปัจจยัคดัเลือกบุคลากรข้ึนสู่ระดบัผูบ้ริหาร 
และบรรจุในแผนการสืบทอดต าแหน่งโดยมีขั้นตอนการสรรหาตามล าดบัขั้นเพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบายการบริหารงานบุคคลในการสรรหาบุคคลากรเตรียมพร้อมส าหรับการสืบทอดต าแหน่งท่ี
ส าคญั และมอบทุนให้กบัพนักงานท่ีมีศกัยภาพเพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาท่ีขาด
แคลนผูเ้ช่ียวชาญ  

ทั้งน้ี แผนการสืบทอดต าแหน่ง รายละเอียดอยู่ในหัวขอ้ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – 
แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

(4) สภาพความปลอดภยัในการท างาน 

บริษัทย่อยของบริษัทซ่ึงประกอบธุรกิจเป็นผู ้ผลิตไฟฟ้าได้ด าเนินการพัฒนาระบบ 
การบริหารจดัการให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพ่ือให้โครงการไฟฟ้าต่างๆ ท่ี
บริษัทเข้าลงทุนมีมาตรฐานเป็นท่ี ยอมรับในระดับสากล และมีสภาพแวดล้อม 
การท างานท่ีมีความปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลสวัสดิภาพพนักงานผู ้ปฏิบัติ งาน 
ในแต่ละโครงการ ซ่ึงโครงการไฟฟ้าต่างๆ ท่ีบริษทัเขา้ลงทุนลว้นได้ผ่านการรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ กล่าวคือ  

-  โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ของ บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ผา่นการรับรองมาตรฐาน ISO 
9001: 2015 ซ่ึงใบรับรองดังกล่าวเป็นการมอบให้แก่โครงการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ภายใตข้อบเขตงาน Electricity Generating and Distribute by Hydro 
Power Plant และถือเป็นโครงการแรกในต่างประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท่ี
ผา่นการรับรอง ISO 9001: 2015 

- โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (BIC1) และโครงการ 2 (BIC2) ของ บริษทั 
บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ผา่นการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015  ISO 14001 : 2015 
และผา่นการรับรองดา้นระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001: 2007)  

- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ของ บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 
9001: 2015  

(5) การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

บริษทัและบริษทัย่อยให้ความส าคญัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัในทุกขั้นตอน 
การปฏิบติังาน โดยบริษทัไดบ้รรจุแนวนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัขั้นตอน
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การด าเนินการต่างๆ ในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) 
และนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน (Control 
Policy) อาทิ แนวทางการเก็บรักษาและการใชข้อ้มูลภายใน นโยบายการท าธุรกรรมกบั 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แนวทางการพิจารณา
เขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทต่างๆ ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ และการแจง้เบาะแสขอ้ร้องเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชนั ทั้งน้ี บริษทั 
ไดส่ื้อสารให้พนกังานของทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ยผ่านทางระบบอินทราเน็ต และขอ้บงัคบั 
การท างาน เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนกัถึงความส าคญัในการปฏิบติัตามกรอบจริยธรรม
ทางธุรกิจท่ีเหมาะสม รวมถึงไดเ้ปิดเผยนโยบายดงักล่าวต่อสาธารณะบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
เพ่ือความโปร่งตรวจสอบได้และเป็นการส่ือสารเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชันของบริษัท ทั้ งน้ี นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รายละเอียดอยู่ใน 
หวัขอ้ความรับผิดชอบต่อสงัคม – การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั 

 (6) สวสัดิการพนกังาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัใหมี้สวสัดิการใหก้บัพนกังานทั้งท่ีเป็นพนกังานประจ าและลูกจา้ง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
สวสัดิการอีกทั้งยงัน าเอาขอ้เสนอแนะจากการส ารวจความผูกพนัต่อองคก์ร(Engagement 
Survey) มาเป็นแนวทางการออกแบบสวสัดิการใหก้บัพนกังาน บริษทัเช่ือวา่หากพนกังาน
มีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงมีทศันคติท่ีดีจะสามารถสร้างผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ
ได ้บริษทัไดเ้ร่ิมมาตรการป้องกนัดา้นสุขภาพให้กบัพนกังานโดยฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ 
วคัซีนไวรัสตบัอกัเสบเอ และบีใหก้บัพนกังานท่ีมีความเส่ียง และยงัให้การสนบัสนุนดา้น
กีฬาและการออกก าลงักายของพนกังานอย่างต่อเน่ืองเช่น ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตนั 
ชมรมฟตุบอล  

บริษทัมีการบงัคบัใชห้ลกัเกณฑ์การพิจารณาให้สวสัดิการอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรมตาม
มาตรฐานกฎหมาย และหลกัมนุษยธรรม รวมทั้ง จดัให้มีการเพ่ิมเติมผลประโยชน์เก้ือกูล
ให้กับพนักงานโดยพิจารณาจากผลความส าเร็จของงานหรือตามท่ีบริษัทก าหนด 
เป็นคราวๆไปตามความเหมาะสม เพ่ือสร้างขวญัก าลงัใจ อีกทั้ง จดัให้มีการทบทวนปรับ
เพ่ิมสวสัดิการตามความเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสม  
และเปรียบเทียบการจดัสวสัดิการของบริษทักบับริษทัอ่ืนๆในอุตสาหกรรมเดียวกนัซ่ึง 
ท่ีผา่นมาบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ปรากฏขอ้พิพาทแรงงานท่ีมีนยัส าคญั 

 8.5.4 นโยบายการพจิารณาค่าตอบแทนพนักงาน  

 บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานและไวอ้ย่างชัดเจน โดยกรรมการผู ้จัดการ 
จะพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและการปรับข้ึนเงินเดือนและค่าจา้งของพนักงาน ซ่ึงจะพิจารณาจาก
ปัจจัยต่ างๆ ประกอบด้วยอัตราเงินเดือนและค่ าจ้างท่ีสามารถแข่ งขันกับตลาดแรงงาน 
ได้ตามโครงสร้างเงินเดือนและค่าจ้างของบริษัท คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  
และขอบข่ายการบงัคบับัญชาตามระดบัต าแหน่ง เพ่ือให้พนักงานไดรั้บอตัราเงินเดือนและค่าจา้งท่ี
เหมาะสมกับระดับต าแหน่งและหน้าท่ีความรับผิดชอบ นอกจากน้ีในการปรับข้ึนเงินเดือน 
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จะพิจารณาจากการประเมินพนักงานโดยใช้ตวัช้ีวดัผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs)  
ซ่ึงจะใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานของทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งเป็นรูปธรรม 
ประกอบกบัการประเมินปัจจยัดา้นความส าเร็จของงาน ความประพฤติ และศกัยภาพในการท างานของ
พนกังาน รวมถึงพิจารณาเทียบเคียงกบับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนัและขนาดใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ี 
การบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลของบริษทัและบริษทัย่อยไดด้ าเนินการตามจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ นโยบายการบริหารงานบุคคล ตลอดจนจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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ส่วนที่ 2.3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

9.   ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั 

9.1 งบการเงิน 

(1) สรุปรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส าหรับงบการเงินรวมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ซ่ึงตรวจสอบโดย
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซ่ึงเป็นผู ้
ตรวจสอบบญัชีที่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดแ้สดงความเห็นว่า
ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระส าคญัจากการสอบทานของผูส้อบบญัชี 

 

(2) สรุปรายงานการสอบบญัชีงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส าหรับงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงตรวจสอบโดยนายฉัตรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5813 บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบบญัชีที่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข และน าเสนอเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือ
เร่ืองเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการที่ควบคุมร่วมกนั ทั้งน้ีงบการเงินน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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9.2 อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคญั 

รายการ 
งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 9 เดือนปี 2563 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    
อตัราก  าไรขั้นตน้ (%) 32.5 25.6 20.0 
อตัราก  าไรกอ่นดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (%) 50.3 48.6 46.7 
อตัราก  าไรสุทธิ (%) 6.6 8.7 6.9 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)1 3.3 3.7 3.9 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)2 1.0 1.2 1.4 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม (เท่า) 0.98 0.81 0.84 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)3 2.52 1.95 1.06 
อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA (เท่า)4 5.21 5.15 5.43 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า)5 4.17 3.70 3.99 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพนั (เท่า)6 1.72 1.63 3.80 
อตัราส่วนตัว๋เงินจ่ายต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (เท่า) - - - 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก  าหนดภายใน 1 ปี ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียทั้งหมด (เท่า) 
 

0.05 
 

0.10 0.24 
อตัราส่วนเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินต่อหน้ีสินรวม (เท่า) 0.46 0.23 0.22 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตามขอ้ก  าหนดสิทธิ (เท่า)7 0.76 0.62 0.65 
 

 

1. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ = ก  าไรสุทธิ 12 เดือน/ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
2. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์= ก  าไรสุทธิ 12 เดือน/สินทรัพยร์วม 
3. อตัราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพยห์มุนเวียน/หน้ีสินหมุนเวียน 
4. อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA = หน้ีสินสุทธิ  / ก  าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี  ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย  12 เดือน 

(รวมส่วนแบ่งก  าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน) 
5. อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย = ก  าไรกอ่นดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 12 เดือน (รวมส่วนแบ่งก  าไร 

(ขาดทุน) จากเงินลงทุน) / ตน้ทุนทางการเงิน 12 เดือน 
6. อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพนั = (เงินสดสุทธิจากการกจิกรรมด าเนินงาน+เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (ไม่

รวมการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้น)+เงินสดรับจากการออกหุ้นกู+้เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน้
สามญั+เงินสดตน้งวด)/(ดอกเบ้ียจ่าย + เงินตน้ของหน้ีสินท่ีครบก  าหนด) 

7. ขอ้ 6.2(ฒ) ของร่างขอ้ก  าหนดสิทธิก  าหนดใหผู้อ้อกหุน้กูต้อ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) ตาม
งบการเงินรวมของผูอ้อกหุน้กูใ้นอตัราส่วนไม่เกนิกว่า 3:1 (สามต่อหน่ึง) ณ วนัส้ินงวดบญัชีของไตรมาสท่ีสองและ ณ วนัส้ินสุดรอบ
ปีบัญชีของแต่ละปี  โดย "หน้ีสิน" "ส่วนของผูถื้อหุ้น" และ "งบการเงินรวม" มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดังกล่าวท่ี
ก  าหนดไวใ้นขอ้ก  าหนดสิทธิ 
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9.3 ตารางสรุปงบการเงิน 

งบการเงินที่น าเสนอประกอบดว้ย 

1) งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชี โดยแสดงเปรียบเทียบกบังบการเงินส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด
วนัที่ 30 กนัยายน 2562 ทีผ่่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

• งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท) 

9 เดือนปี 2562 9 เดือนปี 2563 

จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,229,627 8.2 5,614,532 8.8 

เงินลงทุนชัว่คราว 691,351 1.1 - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,375,152 2.2 1,437,111  2.2 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 
– กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั ท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
56,500 

 
0.1 

 
93,051  

 
0.1 

อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 60,994 0.1 60,273  0.1 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - 1,515  0.0 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - - 8,044  0.0 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 6,743 0.0 1,962  0.0 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 312,678 0.5 518,949  0.8 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,733,045 12.1 7,735,437  12.1 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว 59,195 0.1 459,537 0.7 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแกบ่ริษทัร่วมและดอกเบ้ียคา้งรับ 2,021,726 3.2 3,181,058 5.0 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน 
– กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั สุทธิจากส่วนท่ีถึงก  าหนด 
 ช าระภายในหน่ึงปี 

 
 

3,776,227 

 
 

5.9 

 
 

3,701,314 

 
 

5.8 

เงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 333,834 0.5 360,332 0.6 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,538,695 18.1 11,757,230 18.3 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
– ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 
4,452,366 

 
7.0 

 
4,191,430 

 
6.5 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
– ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย 

 
4,923,383 

 
7.7 

 
4,663,035 

 
7.3 

ตน้ทุนโครงการระหว่างกอ่สร้าง 54,515 0.1 9,052 0.0 

สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญาสัมปทาน 19,366,955 30.3 18,340,455 28.6 



ส่วนท่ี 2.3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หวัขอ้ท่ี 9 ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 
 

 

  หนา้ 4 
 

รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท) 

9 เดือนปี 2562 9 เดือนปี 2563 

จ านวน % จ านวน % 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 9,356,008 14.6 9,025,262 14.1 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 392,963 0.6 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 86,136 0.1 77,802 0.1 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 197,241 0.3 184,884 0.3 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 56,166,281 87.9 56,344,354 87.9 

รวมสินทรัพย์ 63,899,326 100.0 64,079,791 100.0 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 755,995 1.2 688,853 1.1 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง 
ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
489,498 

 
0.8 

 
535,258 

 
0.8 

หุน้กูท่ี้ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,100,000 1.7 5,999,015 9.4 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาการเช่าการเงินท่ีถึงก  าหนด 
ช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
31,024 

 
0.0 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 146 0.0 1,515 0.0 
เงินประกนัผลงาน 1,648 0.0 983 0.0 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 70,148 0.1 66,055 0.1 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,417,435 3.8 7,322,703 11.4 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

– สุทธิจากส่วนท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

6,414,933 
 

10.0 
 

5,883,659 
 

9.2 
หุน้กู ้– สุทธิจากส่วนท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19,704,454 30.8 15,327,003 23.9 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก  าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
369,135 

 
0.6 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 2,504 0.0 - - 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 64,062 0.1 70,787 0.1 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับการร้ือถอน 8,036 0.0 8,320 0.0 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน – กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 284,728 0.4 304,633 0.5 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 26,478,717 41.4 21,963,537 34.3 

รวมหนีสิ้น 28,896,152 45.2 29,286,240 45.7 
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  หนา้ 5 
 

รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท) 

9 เดือนปี 2562 9 เดือนปี 2563 

จ านวน % จ านวน % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทนุจดทะเบียน 9,240,000 14.5 9,240,000 14.4 

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 7,964,233 12.5 8,129,383 12.7 
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 12,493,495 19.6 13,319,245 20.8 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 990,897 1.6 - - 
ก  าไรสะสม     

จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 107,481 0.2 135,968 0.2 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,151,290 1.8 1,813,033 2.8 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 308,634 0.5 (93,058) (0.1) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 23,016,030 36.0 23,304,571 36.4 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย 11,987,144 18.8 11,488,980 17.9 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 35,003,174 54.8 34,793,551 54.3 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 63,899,326 100.0 64,079,791 100.0 

 

• งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท) 

9 เดือนปี 2562 9 เดือนปี 2563 

จ านวน % จ านวน % 
รายไดจ้ากการขาย     

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 6,233,994 92.6 5,167,000 90.0 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 70,584 1.0 71,265 1.2 

รายไดค่้าบริหารโครงการ 114,877 1.7 122,559 2.1 
รายไดอ่ื้น     

ดอกเบ้ียรับ 264,140 3.9 356,072 6.2 
ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 4,146 0.1 14,985 0.3 
อ่ืนๆ 47,454 0.7 7,243 0.1 

รายได้รวม 6,735,195 100.0 5,739,124 100.0 

ตน้ทุนขาย     
ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า 4,500,493 66.8 4,117,034 71.7 
ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 390,963 5.8 390,963 6.8 

ตน้ทุนการบริหารโครงการ 70,127 1.0 71,924 1.3 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 330,620 4.9 307,064 5.4 
ค่าใช้จ่ายรวม 5,292,203 78.6 4,886,985 85.2 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงุทนในกจิการที่

ควบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 
 

1,442,992 

 
 

21.4 

 
 

852,139 

 
 

14.8 
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  หนา้ 6 
 

รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท) 

9 เดือนปี 2562 9 เดือนปี 2563 

จ านวน % จ านวน % 

ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 29,168 0.4 31,297 0.5 

ส่วนแบ่งก  าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (36,977) (0.5) 230,649 4.0 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,435,183 21.3 1,114,085 19.4 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (901,390) (13.4) (741,022) (12.9) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (11,239) (0.2) 6,529 0.1 
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด 522,554 7.8 379,592 6.6 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน:     
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (22,688) (0.3) - - 

ก  าไรท่ียงัไม่เกดิข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 6,559 0.1 - - 

(หกั): ผลกระทบของภาษีเงินได ้ (114) (0.0) - - 

ส่วนแบ่งก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม (52,154) (0.8) (397,151) (6.9) 
รายการทีจ่ะถูกบันทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 

ในภายหลงั – สุทธิจากภาษีเงินได้ 
 

(68,397) 
 

(1.0) 
 

(397,151) 
 

(6.9) 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (68,397) (1.0) (397,151) (6.9) 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 454,157 6.7 (17,559) (0.3) 

 
 
การแบ่งปันก าไร     
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 256,494 3.8 396,916 6.9 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย 266,060 4.0 (17,324) (0.3) 
 522,554 7.8 379,592 6.6 
การแบ่งปันก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม     
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 184,177 2.7 (235) (0.0) 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย 269,980 4.0 (17,324) (0.3) 
 454,157 6.7 (17,559) (0.3) 
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• งบกระแสเงินสด 

รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท) 

9 เดือนปี 2562 9 เดือนปี 2563 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน   
ก  าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษี 533,793 373,063 

รายการปรับกระทบยอดก  าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรม
ด าเนินงาน 

  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,152,863 1,167,185 

ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั (29,168) (31,297) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 36,977 (230,649) 

ขาดทุนจากการจ าหน่าย / ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน 

 
2,080 

 
1,092 

ขาดทุน (ก  าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกดิข้ึนจริง (1,112) (3,675) 

ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - (3,434) 

ก  าไรท่ียงัไม่เกดิข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน
หมุนเวียนอ่ืน 

 
- 

 
(3) 

ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอตัราดอกเบ้ียและค่าใชจ่้าย
ในการออกหุน้กู ้

 
25,867 

 
19,138 

ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 390,963 390,963 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 618,639 711,876 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 11,179 10,671 

ดอกเบ้ียรับ (226,740) (340,165) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้น
ด าเนินงาน 

 
2,515,341 

 
2,064,765 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (82,083) (141,487) 

อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 122 1,201 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 92,775 (281,487) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,748 2,955 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (27,757) 30,838 

เงินประกนัผลงาน 170 (665) 

จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน - (4,423) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (10,484) (13,296) 

เงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 2,490,832 1,658,401 

จ่ายดอกเบ้ีย (113,860) (109,243) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (24,785) (1,018) 

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 2,352,187 1,548,140 
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รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท) 

9 เดือนปี 2562 9 เดือนปี 2563 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ   

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้นลดลง (เพ่ิมข้ึน) 507,166 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 975,335 (201) 

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 933,753 - 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 696,776 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแกบ่ริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (2,000,000) - 

ดอกเบ้ียรับ - 2,368 

ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน - กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนัลดลง 324,000 324,000 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยเพ่ิมข้ึน (681,464) - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (481,475) - 

ตน้ทุนโครงการระหว่างกอ่สร้างเพ่ิมข้ึน (55,419) (39,939) 

อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (143,831) (39,595) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ ์ 1,839 3,040 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (625) (2,523) 

เงินปันผลรับจากบริษทักจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 15,000 14,700 

จ่ายดอกเบ้ียส่วนท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการระหว่าง
กอ่สร้าง 

 
(3,604) 

 
(2,795) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ (609,325) 955,831 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน   

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (7,607,588) (284,965) 

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า - (22,047) 

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า - (6,994) 

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 6,000,000 1,600,000 

ช าระคืนหุน้กูย้ืมระยะยาว (600,000) (1,100,000) 

จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู  ้ (39,460) - 

จ่ายดอกเบ้ีย (605,638) (556,578) 

เงินปันผลจ่าย (206,360) (243,881) 

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย (597,406) (491,717) 

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 4,556,293 4  

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 899,841 (1,106,178) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 346 2,555 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ 2,643,049 1,400,348 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 2,586,578 4,214,184 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 5,229,627 5,614,532 
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2) งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี โดยแสดงเปรียบเทียบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
และ 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

• งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,197,481 3.6 2,586,578 4.1 4,214,184 6.6 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้น 351,282 0.6 507,166 0.8 - - 

เงินลงทุนชัว่คราว 2,266,937 3.7 1,647,792 2.6 694,855 1.1 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,161,855 1.9 1,313,450 2.1 1,292,196 2.0 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 
– กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั ท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
87,265 

 
0.1 

อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 47,336 0.1 61,818 0.1 61,474 0.1 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 137,099 0.2 65,396 0.1 7,646 0.0 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 132,001 0.2 90,452 0.1 248,616 0.4 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,293,990 10.4 6,272,650 10.0 6,606,236 10.3 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว 980,593 1.6 1,034,530 1.7 459,336 0.7 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแกบ่ริษทัร่วมและดอกเบ้ียคา้งรับ - - - - 3,054,308 4.8 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน 
– กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั สุทธิจากส่วนท่ีถึงก  าหนด 
 ช าระภายในหน่ึงปี 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

3,772,522 

 
 

5.9 

เงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 291,346 0.5 319,666 0.5 343,736 0.5 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7,835,862 13.0 11,154,499 17.8 11,971,263 18.6 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
– ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 
4,524,841 

 
7.5 

 
4,282,494 

 
6.9 

 
4,387,132 

 
6.8 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
– ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 ของบริษทัย่อย 

 
 

5,763,155 

 
 

9.5 

 
 

5,484,218 

 
 

8.8 

 
 

4,858,296 

 
 

7.6 

ตน้ทุนโครงการระหว่างกอ่สร้าง 2,462,948 4.1 3,075,480 4.9 105,058 0.2 

สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญาสัมปทาน 22,167,290 36.7 21,096,265 33.8 19,108,399 29.8 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 9,870,654 16.3 9,483,397 15.2 9,246,964 14.4 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 93,670 0.2 93,685 0.1 83,721 0.1 
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รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,632 0.0 114 0.0 - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 174,623 0.3 206,104 0.3 193,960 0.3 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 54,167,611 89.6 56,230,452 90.0 57,584,694 89.7 

รวมสินทรัพย์ 60,461,601 100.0 62,503,102 100.0 64,190,930 100.0 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวียน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,064,974 1.8 875,620 1.4 690,088 1.1 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง 
ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
1,540,885 

 
2.5 

 
1,519,658 

 
2.4 

 
522,494 

 
0.8 

หุน้กูท่ี้ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - 2,100,000 3.3 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาการเช่าการเงินท่ีถึงก  าหนด 
ช าระภายในหน่ึงปี 

 
411 

 
0.0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,472 0.0 10,326 0.0 171 0.0 
เงินประกนัผลงาน 704 0.0 1,478 0.0 1,648 0.0 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 59,918 0.1 80,632 0.1 79,350 0.1 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,669,365 4.4 2,487,714 4.0 3,393,751 5.3 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

– สุทธิจากส่วนท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

16,943,411 
 

28.0 
 

12,732,914 
 

20.4 
 

6,178,408 
 

9.6 
หุน้กู ้– สุทธิจากส่วนท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9,943,050 16.4 15,428,902 24.7 18,709,861 29.1 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 21,266 0.0 7,937 0.0 - - 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 43,419 0.1 52,883 0.1 64,539 0.1 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับการร้ือถอน - - - - 8,065 0.0 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน – กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 182,570 0.3 270,752 0.4 289,602 0.5 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 27,133,716 44.9 28,493,389 45.6 25,250,474 39.3 

รวมหนีสิ้น 29,803,081 49.3 30,981,103 49.6 28,644,225 44.6 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุจดทะเบียน 9,240,000 15.3 9,240,000 14.8 9,240,000 14.4 

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 7,370,000 12.2 7,370,000 11.8 8,129,382 12.7 
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 9,522,332 15.7 9,522,332 15.2 13,319,242 20.7 
ก  าไรสะสม       

จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 95,440 0.2 107,481 0.2 135,968 0.2 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 679,772 1.1 1,101,157 1.8 1,635,211 2.5 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 80,868 0.1 232,458 0.4 328,879 0.5 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 17,748,413 29.4 18,333,427 29.3 23,548,683 36.7 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย 12,910,107 21.4 13,188,572 21.1 11,998,021 18.7 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 30,658,520 50.7 31,521,999 50.4 35,546,704 55.4 
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รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 60,461,601 100.0 62,503,102 100.0 64,190,930 100.0 

• งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 6,672,495 96.3 8,852,227 97.1 8,127,561 91.9 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือ

ไฟฟ้า 
 

101,216 
 

1.5 
 

97,696 
 

1.1 
 

95,428 
 

1.1 
รายไดค่้าบริหารโครงการ 105,012 1.5 119,873 1.3 153,897 1.7 
รายไดอ่ื้น       

ดอกเบ้ียรับ 13,631 0.2 19,221 0.2 413,533 4.7 
ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - 1,662 0.0 2,297 0.0 
อ่ืนๆ 37,526 0.5 25,784 0.3 49,789 0.6 

รายได้รวม 6,929,879 100.0 9,116,463 100.0 8,842,504 100.0 

ตน้ทุนขาย       
ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า 4,219,008 60.9 5,538,925 60.8 5,964,821 67.5 
ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดั

จ าหน่าย 
 

521,284 
 

7.5 
 

521,284 
 

5.7 
 

521,284 
 

5.9 
ตน้ทุนการบริหารโครงการ 69,523 1.0 88,436 1.0 90,773 1.0 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 414,209 6.0 465,146 5.1 442,336 5.0 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 119,339 1.7 - - - - 
ค่าใช้จ่ายรวม 5,343,362 77.1 6,613,790 72.5 7,019,214 79.4 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงุทนใน

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 
 

1,586,517 

 
 

22.9 

 
 

2,502,673 

 
 

27.5 

 
 

1,823,291 

 
 

20.6 

ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 31,111 0.4 40,320 0.4 40,870 0.5 

ส่วนแบ่งก  าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (25,930) (0.4) (33,651) (0.4) 392,235 4.4 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,591,699 23.0 2,509,342 27.5 2,256,395 25.5 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,267,858) (18.3) (1,100,426) (12.1) (1,161,294) (13.1) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (16,330) (0.2) (44,860) (0.5) (12,278) (0.1) 
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด 307,512 (4.4) 1,364,056 15.0 1,082,823  12.2 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน:       
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
ก  าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์

เผื่อขาย 
 

16,862 
 

0.2 
 

3,774 
 

0.0 
 

(19,185) 
 

(0.2) 
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รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

ก  าไรท่ียงัไม่เกดิข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแส
เงินสด 

 
469,520 

 
6.8 

 
164,815 

 
1.8 

 
9,063 

 
0.1 

(หกั): ผลกระทบของภาษีเงินได ้ (20,421) (0.3) (2,518) (0.0) (114) (0.0) 
ส่วนแบ่งก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 94,463 1.4 77,634 0.9 (36,579) (0.4) 
 
รายการทีจ่ะถูกบันทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 

ในภายหลงั – สุทธิจากภาษีเงินได้ 

 
 

560,424 

 
 

8.1 

 
 

243,706 

 
 

2.7 

 
 

(46,815) 

 
 

(0.5) 
       

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 
 

(11,289) 
 

(0.2) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
ส่วนแบ่งก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 339 0.0 - - - - 
รายการทีจ่ะไม่ถูกบันทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุใน

ภายหลงั 
 

(10,950) 
 

(0.2) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 549,474 7.9 243,706 2.7 (46,815) (0.5) 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 856,986 12.4 1,607,761 17.6 1,036,008 11.7 

การแบ่งปันก าไร       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 158,773 2.3 599,068 6.6 768,902 8.7 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ

บริษทัย่อย 
 

148,739 
 

2.1 
 

764,987 
 

8.4 
 

313,921 
 

3.6 
 307,512 4.4 1,364,056 15.0 1,082,823 12.2 

การแบ่งปันก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 446,876 6.4 750,658 8.2 716,830 8.1 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ

บริษทัย่อย 
 

410,110 
 

5.9 
 

857,104 
 

9.4 
 

319,177 
 

3.6 
 856,986 12.4 1,607,761 17.6 1,036,008 11.7 
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• งบกระแสเงินสด 

รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    
ก  าไรกอ่นภาษี 323,842 1,408,916 1,095,101 

รายการปรับกระทบยอดก  าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน    

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,438,034 1,553,597 1,517,821 

ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั (31,111) (40,320) (40,870) 

ส่วนแบ่ง (ก  าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 25,930 33,651 (392,235) 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใต้
สัญญาสัมปทาน 

 
- 

 
7,374 

 
- 

ขาดทุนจากการจ าหน่าย / ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 89 2,170 3,847 

ขาดทุน (ก  าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกดิข้ึนจริง 34,089 15,494 (1,375) 

ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอตัราดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายใน
การออกหุน้กู ้

 
8,629 

 
11,399 

 
32,278 

ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 521,284 521,284 521,284 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,320,863 1,078,735 871,694 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 9,310 11,472 14,330 

ดอกเบ้ียรับ - - (385,752) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้น
ด าเนินงาน 

 
3,650,956 

 
4,603,772 

 
3,236,123 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (441,429) (153,099) 22,564 

อะไหล่และวสัดุคงเหลือ (13,209) (14,482) (358) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (32,827) 200,381 169,771 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (958) (39,659) 3,967 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 391,643 (162,712) (58,968) 

เงินประกนัผลงาน (102) 774 170 

จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน - (2,008) (2,675) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23,435 20,714 (1,282) 

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน – กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั - 73,117 - 

เงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,577,509 4,526,799 3,369,312 

จ่ายดอกเบ้ีย (179,301) (205,570) (219,488) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (19,613) (38,104) (25,245) 

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,378,595 4,283,125 3,124,578 
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รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้นลดลง (เพ่ิมข้ึน) (141,063) (157,373) 507,166 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวลดลง (เพ่ิมข้ึน) (208,500) (57,634) 575,194 

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 1,945,639 622,919 933,752 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแกบ่ริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน - - (3,000,000) 

ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน - กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนัลดลง - - 432,000 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยเพ่ิมข้ึน - - (681,464) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (1,668,049) (3,274,654) (481,474) 

ตน้ทุนโครงการระหว่างกอ่สร้างเพ่ิมข้ึน (2,401,184) (469,094) (171,427) 

สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญาสัมปทานเพ่ิมข้ึน 
 

- 
 

(10,288) 
 

- 

อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (88,567) (103,505) (74,635) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ ์ 36 1,917 6,141 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (56,418) (44,905) (970) 

เงินปันผลรับจากบริษทักจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 12,000 12,000 16,800 

จ่ายดอกเบ้ียส่วนท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการระหว่าง
กอ่สร้าง 

 
(157,979) 

 
(150,878) 

 
(4,123) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (2,764,084) (3,631,495) (1,943,041) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อยเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 

347,138 
 

(2) 
 

- 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (5,052,388) (4,164,645) (7,812,120) 

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 6,000,000 9,500,000 6,000,000 

ช าระคืนหุน้กูย้ืมระยะยาว - (4,000,000) (600,000) 

จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกู ้ (2,816) (206) - 

จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู  ้ (55,033) (31,173) (39,460) 

จ่ายดอกเบ้ีย (870,587) (814,596) (772,741) 

เงินปันผลจ่าย (442,200) (165,643) (206,360) 

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย (609,532) (578,637) (679,770) 

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั - - 4,556,292 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (685,418) (254,902) 445,841 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

(11,197) 
 

(7,631) 
 

228 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ (82,105) 389,097 1,627,606 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 2,279,585 2,197,481 2,586,578 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 2,197,481 2,586,578 4,214,184 
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10.     การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
(ก) การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงานประจ างวด 3 และ 9 เดือน ส้ินสุด 30 กันยายน 2563 

 
1. ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ ปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุ้นใน 6 บริษทั ซ่ึงผลิตไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงาน 3 ประเภท ได้แก่ (1) โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า คือ โรงไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2 (“NN2”) ด  าเนินการโดย บริษัท        
เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากดั (“SEAN”) และโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี ด  าเนินการโดยบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั 
(“XPCL”) (2) โรงไฟฟ้าระบบพลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration) คือ โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ ที่ 1 และ 2 
(“BIC1” และ “BIC2”) ด  าเนินการโดย บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ  ากัด (“BIC”) และ (3) โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ  านวน 9 แห่ง ด  าเนินการโดยบริษทั บางเขนชยั จ  ากัด (“BKC”) บริษทั เชียงราย โซลาร์ จ  ากัด (“CRS”) และ 
บริษทั นครราชสีมา โซลาร์ จ  ากดั (“NRS”) 
 

  
  

615 MW

1,285 MW

15 MW

                         
                 (SEAN)

                    2 
      (NN2)

                        
       (XPCL)

118 MW

                                     (BIC)

8 MW 6 MW

                        (BKC)

                8.00 MW
           0.89 MW
             0.97 MW
                     0.97 MW
             0.72 MW
                 0. 1 MW
               2.67 MW

61.3% 37.5%

75.0%

65.0%

120 MW

100.0%

                        
        1 (BIC1)

                        
        2 (BIC2)

30.0% 30.0%
                
              

(CRS)

                  
              

(NRS)
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2. เหตุการณ์ส าคัญในไตรมาส 3 ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน 
 

2.1 โรงไฟฟ้าพลังน ้า ไซยะบุรี ผลิตไฟฟ้าได้เต็มก าลังการผลิต 
เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2563 โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ตม็ก าลงัการผลิตเป็นคร้ังแรก จากปริมาณ
น ้ าไหลผา่นโรงไฟฟ้าเฉลี่ยที่สูงขึ้นตามปริมาณฝนที่ตกเพิ่มขึ้นใน สปป. ลาว โดยสามารถผลิตไฟฟ้าไดใ้กลเ้คียงก าลงั
การผลิตสูงสุดอย่างต่อเน่ืองในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกนัยายน 2563 
 

2.2 บริษัท ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด ขายหุ้นกู้คร้ังที่ 2/2563 
เม่ือวนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั (“NN2”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขาย
หุ้นกูค้ร้ังที่ 2/2563 ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ จ  านวนรวม 1,000 ลา้นบาท เพื่อทดแทน
หุ้นกูเ้ดิมที่ครบก าหนด แบ่งเป็น 
• หุ้นกูอ้ายุ 3 ปี อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปี จ  านวน 400 ลา้นบาท  
• หุ้นกูอ้ายุ 5 ปี อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 3.60 ต่อปี จ  านวน 600 ลา้นบาท 

โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ  ากดั (“ทริสเรทต้ิง”) จดัอนัดบัเครดิตองคก์รของ NN2 ที่อนัดบั “A” แนวโน้ม “คงที่” และจดั
อนัดบัเครดิตหุ้นกูชุ้ดที่เสนอขายในคร้ังน้ีที่อนัดบั “A” แนวโน้ม “คงที่” 
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3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

รายการ 

ไตรมาส 3 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 
งวด 9 เดือน 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 

2562 2563 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 2562 2563 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 1,802.1 1,972.6 170.5 9.5 6,304.6 5,238.3 (1,066.3) (16.9) 
รายไดค้่าบริหารโครงการ 41.1 40.5 (0.6) (1.5) 114.9 122.6 7.7 6.7 
ดอกเบ้ียรับจากสัญญาเช่าเงินทุน 115.8 86.6 (29.2) (25.2) 234.9 258.6 23.7 10.1 
รายไดอ้ื่น 42.5 31.2 (11.3) (26.6) 76.7 104.7 28.0 36.5 
รวมรายได้ 2,001.5 2,130.9 129.4 6.5 6,731.1 5,724.2 (1,006.9) (15.0) 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (1,715.7) (1,620.2) (95.5) (5.6) (5,292.2) (4,887.0) (405.2) (7.7) 
ส่วนแบ่งก  าไร (ขาดทุน) จากเงิน
ลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกนั
และบริษทัร่วม 

 
 

(7.4) 

 
 

679.1 

 
 

686.5 

 
 

- 

 
 

(7.8) 

 
 

261.9 

 
 

269.7 

 
 

- 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน 4.0 10.6 6.6 165.0 4.1 15.0 10.9 265.9 
ก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี 282.4 1,200.4 918.0 325.1 1,435.2 1,114.1 (321.1) (22.4) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (265.0) (244.0) (21.0) (7.9) (901.4) (741.0) (160.4) (17.8) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 3.9 (5.5) 9.4 241.0 (11.2) 6.5 (17.7) (158.0) 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทั
ยอ่ย 

 
 

12.0 

 
 

(119.6) 

 
 

131.6 

 
 

- 

 
 

(266.1) 

 
 

17.3 

 
 

(283.4) 

 
 

(106.5) 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

 
33.3 

 
831.3 

 
798.0 

 
- 

 
256.5 

 
396.9 

 
140.4 

 
54.7 
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3.1 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 
ไตรมาส 3 

 

ปริมาณการขายไฟฟ้า/ไอน ้า 
(ล้านหน่วย)/(ตัน) 

เปลี่ยนแปลง 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
เปลี่ยนแปลง 

2562 2563 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 2562 2563 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 
 NN2 299.3 405.2 105.9 35.4 468.4 757.6 289.2 61.7 
 BIC 408.8 398.6 (10.2) (2.5) 1,284.3 1,166.6 (117.7) (9.2) 
 BKC 4.0 4.6 0.6 15.0 33.9 38.4 4.5 13.3 
รวม 712.1 808.4 96.3 13.5 1,786.6 1,962.6 176.0 9.9 
 

รายได้จากการขายไอน ้า 
 BIC 22,095 16,328 (5,767) (26.1) 15.5 10.0 (5.5) (35.5) 
รวมทั้งหมด 1,802.1 1,972.6 170.5 9.5 

 
งวด 9 เดือน 

 
ปริมาณการขายไฟฟ้า/ไอน ้า 

(ล้านหน่วย)/(ตัน) 
เปลี่ยนแปลง 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 

2562 2563 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 2562 2563 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 
 NN2 1,325.8 814.1 (511.7) (38.6) 2,392.0 1,526.2 (865.8) (36.2) 
 BIC 1,174.4 1,161.9 (12.5) (1.1) 3,759.2 3,559.9 (199.3) (5.3) 
 BKC 11.1 14.6 3.5 31.6 105.8 113.6 7.8 7.4 
รวม 2,511.4 1,990.6 (520.7) (20.7) 6,257.0 5,199.7 (1,057.3) (16.9) 
 

รายได้จากการขายไอน ้า 
 BIC 66,243 57,530 (8,713) (13.2) 47.6 38.6 (9.0) (18.9) 
รวมทั้งหมด 6,304.6 5,238.3 (1,066.3) (16.9) 

 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ าในไตรมาส 3 ปี 2563 เพิ่มขึ้น ขณะที่รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ างวด 9 เดือน
ปี 2563 ลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดงัน้ี 
 
NN2: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ NN2 ในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากปริมาณน ้ าไหล
เขา้อ่างเก็บน ้ าที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณฝนที่ตกเพิ่มขึ้นใน สปป. ลาว โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคม ส่งผลให้ NN2 มีปริมาณ
การขายไฟฟ้ามากกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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ขณะที่รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในงวด 9 เดือนปี 2563 ลดลงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากปริมาณน ้ า
คงเหลือในอ่างเก็บน ้ า ณ ตน้ปี 2563 และปริมาณน ้ าไหลเขา้อ่างเก็บน ้ าในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 มีปริมาณรวมน้อย
กวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน NN2 จึงประกาศความพร้อมจ่ายไฟฟ้าลดลงตามหลกัการบริหารจดัการน ้ าอย่างระมดัระวงั  
 
ปริมาณน ้าไหลเข้าและระดับน ้าในอ่างเก็บน ้าของ NN2 

 
 

BIC: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ BIC ในไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนปี 2563 ลดลงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยมีสาเหตุหลกัจาก (1) ปริมาณการขายไฟฟ้าลดลงจากการหยุดเดินเคร่ืองเพื่อซ่อมแซม Gas Turbine หน่ึงใน
สองเคร่ืองของ BIC1 ในเดือนมกราคม 2563 (2) ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าบางส่วนของลูกคา้อุตสาหกรรมลดลง และ (3) 
ราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยในไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนปี 2563 ต ่ากวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่งผลให้อตัราค่าไฟฟ้า
ในส่วนของ Energy Payment ซ่ึงผนัแปรตามราคาก๊าซธรรมชาติปรับลดลง 

 
BKC: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ BKC ในไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนปี 2563 เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน เน่ืองจาก (1) BKC มีการเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์ ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ท  าให้ประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟ้าโดยรวมดีขึ้น (2) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาภายใตก้ารลงทุนของ BKC จ านวน 5 แห่ง 
ก าลงัการผลิตรวม 4.1 เมกะวตัต ์ เร่ิมทยอยผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับผูป้ระกอบการภาคเอกชนในระหวา่งปี 2562 
และ (3) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินภายใตก้ารลงทุนของ BKC อีก 1 แห่ง ก าลงัการผลิต 2.7 
เมกะวตัต ์เร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในช่วงปลายไตรมาส 3 ปี 2563 ส่งผลให้ปริมาณ
การขายไฟฟ้าในไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนปี 2563 เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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3.2 รายได้ค่าบริหารโครงการ 
บริษทัฯ รับรู้รายไดค้่าบริหารโครงการในไตรมาส 3 ปี 2563 ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากบริษทัฯ เร่ิม
รับรู้ค่าบริหารสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ในไตรมาส 3 ปี 2562 ในขณะที่งวด 9 เดือนปี 2563 
รายไดค้่าบริหารโครงการเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการปรับเพิ่มอตัราค่าบริหารโครงการ
ต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญา 

 
3.3 ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าเงินทุน 

ดอกเบี้ ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุนในไตรมาส 3 ปี 2563 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ในงวด 9 เดือนปี 
2563 ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก บริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าสถานี
ไฟฟ้าย่อยนาบงกบัรัฐบาลลาว และเร่ิมรับรู้ดอกเบี้ ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุนในไตรมาส 2 ปี 2562 รวมถึงทยอยรับรู้
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าดงักล่าวของงวดไตรมาส 1 ปี 2562 ในช่วงไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 4 ปี 2562 

 
3.4 รายได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่นในไตรมาส 3 ปี 2563 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจาก ในไตรมาส 3 ปี 2562 มีการรับรู้
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี ในขณะที่งวด 9 เดือนปี 2563 รายไดอ้ื่นเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ ยจากการให้เงินกู้ยืมแก่ XPCL ตามรายละเอียดเงื่อนไขเดิมที่ก าหนดไวใ้นสัญญา
สนับสนุนทางการเงิน (Sponsors Support Agreement) 

  



ส่วนท่ี 2.3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หวัขอ้ท่ี 10 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

 

 

  หนา้ท่ี 7 

 

3.5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

รายการ 

ไตรมาส 3 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 
งวด 9 เดือน 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 

2562 2563 
เพิ่ม/
(ลด) 

ร้อยละ 2562 2563 
เพิ่ม/
(ลด) 

ร้อยละ 

ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า 1,450.9 1,364.9 (86.0) (5.9) 4,500.5 4,117.0 (383.5) (8.5) 

ค่าเช้ือเพลิง 862.1 733.6 (128.5) (14.9) 2,528.0 2,320.6 (207.4) (8.2) 
ค่าเส่ือมราคา 356.8 377.0 20.2 5.7 1,127.1 1,122.5 (4.6) (0.4) 
ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุง 130.2 152.7 22.5 17.3 538.1 439.4 (98.7) (18.3) 
ค่าผ่านสาย 59.0 49.1 (9.9) (16.8) 146.9 102.5 (44.4) (30.2) 
ค่าสัมปทาน 18.0 25.8 7.8 43.3 82.4 53.1 (29.3) (35.6) 
อ่ืนๆ 24.8 26.7 1.9 7.7 78.0 78.9 0.9 1.2 

ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้าตดั
จ าหน่าย 

 
 

130.3 

 
 

130.3 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

391.0 

 
 

391.0 

 
 

- 

 
 

- 
ตน้ทุนบริหารโครงการ 24.2 24.6 0.4 1.8 70.1 71.9 1.8 2.6 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 110.3 100.4 (9.9) (9.0) 330.6 307.1 (23.5) (7.1) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 1,715.7 1,620.2 (95.5) (5.6) 5,292.2 4,887.0 (405.2) (7.7) 

 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานในไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนปี 2563 ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงดงัน้ี 
 

– ค่าเช้ือเพลิงของ BIC ในไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนปี 2563 ลดลงตามปริมาณการขายไฟฟ้าและราคาก๊าซ
ธรรมชาติเฉลี่ยที่ลดลง 

– ค่าเส่ือมราคาในไตรมาส 3 ปี 2563 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเขา้ท าสัญญาเช่าสถานีไฟฟ้าย่อย
นาบงกบัรัฐบาลลาวในระหว่างปี 2562 จึงมีการปรับค่าเส่ือมราคาของสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงที่รับรู้ในไตรมาส 1 
ปี 2562 ออกในไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 4 ปี 2562 ขณะที่ค่าเส่ือมราคาในงวด 9 เดือนปี 2563 น้อยกวา่ช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน เน่ืองจากในปี 2563 ไม่มีการรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 

– ค่าด  าเนินการและซ่อมบ ารุงในไตรมาส 3 ปี 2563 มากกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการปรับเพิ่มค่าด  าเนินการ
ตามสัญญาเดินเคร่ืองและซ่อมบ ารุงของ NN2 ขณะที่ค่าด  าเนินการและซ่อมบ ารุงในงวด 9 เดือนปี 2563 ลดลง
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 มีค่าซ่อมบ ารุงใหญ่ (Major Overhaul) ของ 
BIC และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอื่นๆ ที่ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนเป็นหลกั 

– ค่าผา่นสาย (Wheeling Charge) ในไตรมาส 3 ปี 2563 ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการเขา้ท าสัญญาเช่า
สถานีไฟฟ้าย่อยนาบงกับรัฐลาลลาวในระหวา่งปี 2562 จึงมีการทยอยรับรู้ค่าผ่านสายของไตรมาส 1 ปี 2562 ใน
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ไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 4 ปี 2562 ขณะที่ค่าผ่านสายในงวด 9 เดือนปี 2563 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากมีปริมาณการส่งไฟฟ้าต ่ากวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

– ค่าสัมปทานในไตรมาส 3 ปี 2563 เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าสัมปทานในงวด 9 เดือนปี 2563 ลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับ
รายไดข้ายไฟฟ้าของ NN2 

– ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงจากการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

 

3.6 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม 
ในไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนปี 2563 บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทั
ร่วมจ านวน 679.1 ลา้นบาท และ 261.9 ลา้นบาทตามล าดบั โดยส่วนใหญ่มาจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรใน XPCL โดย
มีสาเหตุหลกัมาจากปริมาณน ้ าที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าในไตรมาส 3 สูงขึ้นตามปริมาณฝนที่ตกเพิ่มขึ้นใน สปป. ลาว 
ส่งผลให้ XPCL มีปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

 
ปริมาณน ้าไหลผ่านเฉลี่ยต่อเดือน และปริมาณการขายไฟฟ้าในเดือนมกราคม - กันยายน 2563 ของ XPCL 

 
 

3.7 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายทางการเงินในไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนปี 2563 ลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจากการออกหุ้นกู้ของ NN2 เพื่อจ่ายคืนเงินกู้จากสถาบนัการเงินทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2562 การ
ทยอยช าระคืนเงินตน้ของบริษทัย่อย และอตัราดอกเบี้ยที่ปรับตวัลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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3.8 ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ในภาพรวม ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ในไตรมาส 3 ปี 2563 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน XPCL และรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ NN2 ที่
เพิ่มขึ้นตามปริมาณฝนที่ตกเพิ่มขึ้นใน สปป. ลาว รวมถึงค่าใชจ่้ายทางการเงินที่ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
 
ขณะที่ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ในงวด 9 เดือนปี 2563 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนเช่นกัน 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน XPCL และค่าใชจ่้ายทางการเงินที่ลดลงจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน 

 
4. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

รายการ 
ณ 31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

ณ 30 ก.ย. 2563 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

สินทรัพย ์ 64,190.9 64,079.8 (111.1) (0.2) 
หน้ีสิน 28,644.2 29,286.2 642.0 2.2 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ 35,546.7 34,793.6 (753.1) (2.1) 

 
4.1 สินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 สินทรัพยล์ดลงจากส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลงจากส่วน
แบ่งขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดของ XPCL และการทยอยรับรู้ค่าเส่ือมราคา
และค่าตดัจ าหน่ายของสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใตสั้ญญา
สัมปทาน และที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 
 

4.2 หนี้สิน 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 หน้ีสินรวมเพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 ที่เร่ิมใชต้ั้งแต่เดือนมกราคม 2563 และการออกหุ้นกูข้อง NN2 เม่ือ
วนัที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบก าหนด โดยไดด้  าเนินการไถ่ถอนแลว้เสร็จเม่ือวนัที่ 5 ตุลาคม 
2563 

 
4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 ส่วนของผูถ้ือหุ้นลดลงจากส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัจากการจ่ายปันผลของบริษทัและ
บริษทัย่อย และการรับรู้ผลขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดของ XPCL จากเงิน
บาทที่อ่อนค่าลงจากตน้งวด สุทธิกบัการรับรู้ผลประกอบการของบริษทัฯ ในงวด 9 เดือนปี 2563 
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5. การวิเคราะห์กระแสเงินสด 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,614.5 ลา้นบาทเพิ่มขึ้น 1,400.3 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.2 จากส้ินปี 2562 

 
งบกระแสเงินสด งวดหกเดือนส้ินสุด 30 กันยายน 2563 ล้านบาท 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,548.1 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 955.8 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,106.2) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.6 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 1,400.3 

 
– เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน เน่ืองจากบริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 

Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ ดงันั้น กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน
จึงมาจากการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมของบริษทัฯ เป็นส่วนใหญ่ 

– เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่มาจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว และเงินสดรับจากสัญญาเช่าเงินทุน 
– เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน ส่วนใหญ่เกิดจากการไถ่ถอนหุ้นกู ้ การจ่ายดอกเบี้ยและคืนเงินตน้เงินกูย้ืมระยะ

ยาวจากสถาบนัการเงิน รวมถึงการจ่ายเงินปันผล 
 
6. อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

(1) รวมส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษทัร่วม 
(2) ไม่รวมหนีสิ้นตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 

ความสามารถในการท าก าไร 
งวด 9 เดือน 

เปลี่ยนแปลง 
2562 2563 

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 26.3 20.0 (6.3) 
อตัราก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา 
   และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA Margin) (%)(1) 

 
44.3 

 
46.7 

 
2.4 

อตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)(1) 3.8 6.9 3.1 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 0.034 0.049 0.015 
ความสามารถในการช าระหน้ี ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 30 ก.ย. 2563 เปลี่ยนแปลง 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุน้รวม (เท่า) 0.81 0.84 0.03 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วน 
   ของผูถ้ือหุน้รวม (เท่า)(2) 

 
0.62 

 
0.62 

 
- 

ความเพียงพอของสภาพคล่อง ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 30 ก.ย. 2563 เปลี่ยนแปลง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.95 1.06 (0.89) 
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ในงวด 9 เดือนปี 2563 อตัราก าไรขั้นตน้ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
ของ NN2 ที่ลดลงตามปริมาณน ้ าไหลเขา้อ่างเก็บน ้ า ซ่ึงท าให้ปริมาณการขายไฟฟ้าของ NN2 ลดลงจาก 1,325.8 ลา้นหน่วย 
เป็น 814.1 ลา้นหน่วย (ร้อยละ 38.6) ส่งผลให้รายไดข้อง NN2 ลดลงจาก 2,392.0 ลา้นบาท เป็น 1,526.2 ลา้นบาท (ร้อยละ 
36.2) ขณะที่อตัราก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย  อตัราก าไรสุทธิ และก าไรต่อหุ้น 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน XPCL รวมถึงค่าเช้ือเพลิงและ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินที่ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 อตัราหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากส้ินปี 2562 สาเหตุหลกัมาจาก (1) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 และ (2) ส่วนของผูถ้ือหุ้นลดลงจาก 
การจ่ายปันผลของบริษทัและบริษทัย่อย และการรับรู้ผลขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงิน
สดของ XPCL  
 
อตัราส่วนสภาพคล่องปรับตวัลดลงจากส้ินปี 2562 โดยส่วนใหญ่มาจากหุ้นกูท้ี่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจ านวน 4,000 
ลา้นบาทของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีแผนที่จะเสนอขายหุ้นกูชุ้ดใหม่เพื่อไถ่ถอนหุ้นกูชุ้ดดงักล่าว (Rollover) และมีวงเงิน
กู้ยืมที่ยงัไม่ไดเ้บิกใชก้ับสถาบนัการเงินรวมประมาณ 1 หม่ืนลา้นบาท เพื่อรองรับการบริหารสภาพคล่องและการไถ่ถอน
หุ้นกูห้ากมีเหตุจ  าเป็นอีกดว้ย 
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(ข) การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
 
1. ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (Holding Company) ที่ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ ปัจจุบนับริษทัถือหุ้นใน 6 บริษทั ซ่ึงผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลงังาน 3 
ประเภท ไดแ้ก่ (1) โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า คือ โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 (“NN2”) ด  าเนินการโดย บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี 
จ  ากัด (“SEAN”) และโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี (“Xayaburi HPP”) ด าเนินการโดยบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากัด (“XPCL”)    
(2) โรงไฟฟ้าระบบพลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration) คือ โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ ที่ 1 และ 2 (“BIC1” และ 
“BIC2”) ด  าเนินการโดย บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (“BIC”) และ (3) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ จ  านวน 9 แห่ง 
ด  าเนินการโดยบริษทั บางเขนชยั จ  ากดั (“BKC”) บริษทั เชียงราย โซลาร์ จ  ากดั (“CRS”) และ บริษทั นครราชสีมา โซลาร์ จ  ากัด 
(“NRS”) 
 

 
 
  

615 MW

1,285 MW

15 MW

                         
                 (SEAN)

                    2 
      (NN2)

                        
       (XPCL)
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                                     (BIC)
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                        (BKC)

                8.00 MW
           0.89 MW
             0.97 MW
                     0.97 MW
             0.72 MW
                 0. 1 MW
               
(  ู                   ) 2.67 MW

61.3% 37.5%

75.0%

65.0%

120 MW

100.0%

                        
        1 (BIC1)

                        
        2 (BIC2)

30.0% 30.0%
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2. เหตุการณ์ส าคัญในรอบปี 2562 
 
2.1 การขายหุ้นกู้คร้ังที่ 1/2562 ของบริษัท ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด 

เม่ือวนัที่ 7 มีนาคม 2562 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั (“NN2”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุ้น
กู้คร้ังที่ 1/2562 ชนิดระบุช่ือผูถ้ือ ประเภทไม่มีประกัน ไม่ดอ้ยสิทธิ มีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู้ จ  านวนรวม 6,000 ลา้นบาท 
แบ่งเป็น 

• หุ้นกูอ้ายุ 3 ปี ประเภททยอยช าระคืนเงินตน้ อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 3.18 ต่อปี จ  านวน 3,200 ลา้นบาท 
• หุ้นกูอ้ายุ 4 ปี อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 3.44 ต่อปี จ  านวน 800 ลา้นบาท 
• หุ้นกู้อายุ 8 ปี ประเภททยอยช าระคืนเงินตน้ และผูอ้อกหุ้นกู้มีสิทธ์ิในการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด อตัรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 3.88 ต่อปี จ  านวน 2,000 ลา้นบาท 
โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ  ากัด (“ทริสเรทต้ิง”) จดัอนัดบัเครดิตหุ้นกู้คร้ังที่ 1/2652 ที่อนัดบั “A” และปรับเพิ่มอนัดบั
เครดิตหุ้นกู้ชุดอื่น ๆ  ทั้งหมดของ NN2 เป็นอนัดบั “A” และมีแนวโน้มอนัดบัเครดิต “คงที่” โดย NN2 ไดน้ าเงินจาก
การออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวช าระคืนเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินที่เหลือทั้งหมด เพื่อลดตน้ทุนทางการเงิน 
 

2.2 การคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
เม่ือวนัที่ 11 เมษายน 2562 ทริสเรทต้ิงคงอนัดบัเครดิตองคก์รของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) ที่อนัดบั “A” 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต “คงที่” พร้อมทั้งคงอนัดบัเครดิตหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัของบริษทัฯ ที่อนัดบั “A-” 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต “คงที่” 
 

2.3 การอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 
เม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 มีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 
ปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.0280 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 206.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.7 ของ
ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีการจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัที่ 21 พฤษภาคม 2562 
 

2.4 การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด 
เม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการซ้ือหุ้นบริษทั เซาทอ์ีสท ์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากัด 
(“SEAN”) เพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 5.33 จาก พีที โฮลดิ้งส์ ลิมิเตด็ เป็นมูลค่ารวม 681.5 ลา้นบาท โดย SEAN เป็นผูถ้ือ
หุ้นรายใหญ่ใน NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ส่งผลให้บริษทัฯ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน 
SEAN จากร้อยละ 56.0 เป็นร้อยละ 61.3 ของทุนจดทะเบียน และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนทางออ้มใน NN2 จากร้อยละ 
42.0 เป็นร้อยละ 46.0 โดยไดด้  าเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 
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2.5 การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคาและแบบติดต้ังบนพื้นดินของบริษัท บางเขนชัย จ ากัด 
ในปี 2562 บริษทั บางเขนชยั จ  ากดั (“BKC”) ไดล้งทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์แบ่งเป็นแบบติดตั้งบนหลงัคา
จ านวน 5 แห่งและแบบติดตั้งบนพื้นดินจ านวน 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

• โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลงัคา ภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ก าลงัการผลิตติดตั้ ง    
0.89 เมกะวตัต ์เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนกุมภาพนัธ์ 

• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคา บางเลน จังหวัดนครปฐม ก าลังการผลิตติดตั้ ง               
0.97 เมกะวตัต ์เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนพฤษภาคม 

• โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคา พุทธมณฑลสาย 5 จงัหวดันครปฐม ก าลงัการผลิตติดตั้ง 
0.97 เมกะวตัต ์เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนมิถุนายน 

• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคา มหาชัย จังหวดัสมุทรสาคร ก าลังการผลิตติดตั้ ง           
0.72 เมกะวตัต ์เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนมิถุนายน 

• โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลงัคา กระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร ก าลงัการผลิตติดตั้ง 
0.51 เมกะวตัต ์เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนกรกฎาคม 

• โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนพื้นดิน คลองเปรง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ก าลงัการผลิตติดตั้ ง      
2.67 เมกะวตัต ์อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 

 
2.6 โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรช่ัน ที่ 1 ด าเนินการซ่อมบ ารุงใหญ่ (Major Overhaul) 

เม่ือวนัที่ 2 มิถุนายน 2562 โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ ที่ 1 ไดด้  าเนินการซ่อมบ ารุงใหญ่ซ่ึงเป็นไปตามแผนที่
วางไว ้
 

2.7 การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (CKP-W1)   
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2562 
ในปี 2562 มีผูม้าใชสิ้ทธิตามใบส าคญัที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) (“CKP-W1”) 
รวม 4,556.3 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

• วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 มีผูม้าใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 594.2 ลา้นหุ้น คิดเป็นเงิน 3,565.4 ลา้นบาท โดย
บริษทัฯ ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 และเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
เม่ือวนัที่ 4 กรกฎาคม 2562 

• วนัที่ 30 กันยายน 2562 มีผูม้าใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามัญจ านวน 165.1 ลา้นหุ้น คิดเป็นเงิน 990.9 ลา้นบาท โดย
บริษทัฯ ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 และเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
เม่ือวนัที่ 4 ตุลาคม 2562  

ทั้งน้ีบริษทัฯ มีแผนจะใชเ้งินดงักล่าวเพื่อลงทุนขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต รวมถึงใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงาน โดยภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทฯ มีทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้วเพิ่มขึ้ นเป็น     
8,129.4 ลา้นบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัเพิ่มขึ้นเป็น 13,319.2 ลา้นบาท 
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2.8 การให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด 
ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษทัฯ ไดใ้ห้เงินกูย้ืมแก่บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั (“XPCL”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของ
บริษทัฯ ตามรายละเอียดเงื่อนไขเดิมที่ก าหนดไวใ้นสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Sponsors Support Agreement) โดย 
ณ ส้ินปี 2562 มียอดเงินกูย้ืมรวม 3,000 ลา้นบาท 
 

2.9 ได้รับคะแนนการก ากับดูแลกิจการ (CG Score) ระดับดีเลิศ (Excellent) 
เม่ือวนัที่ 25 ตุลาคม 2562 บริษทัฯ ไดรั้บคะแนนในระดบั “ดีเลิศ” ในโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนประจ าปี 2562 โดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

2.10 การเร่ิมซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังน ้า ไซยะบุรี 
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าแบบฝายน ้ าลน้ขนาดใหญ่ (Run-of-River Hydroelectric Power 
Plant) ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) มีก าลงัการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวตัต์ โดย
จ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) รวม 1,220 เมกะวตัต์ และจ าหน่ายไฟฟ้ารวม         
60 เมกะวตัต์ให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ไดเ้ร่ิมซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ (Commercial Operation Date หรือ “COD”) 
โดยจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. แลว้ตั้งแต่วนัที่ 29 ตุลาคม 2562 ซ่ึงเป็นไปตามก าหนดเวลาตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ 
กฟผ. 

 
3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2562 

รายการ 
รายปี (ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง 

2561 2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 8,949.9 8,223.0 (726.9) (8.1) 
รายไดค้่าบริหารโครงการ 119.9 153.9 34.0 28.4 
ดอกเบ้ียรับจากสัญญาเช่าเงินทุน - 351.8 351.8 - 
รายไดอ้ื่น 45.0 111.5 66.5 147.8 
รวมรายได้ 9,114.8 8,840.2 (274.6) (3.0) 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (6,613.8) (7,019.2) 405.4 6.1 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 6.7 433.1 426.4 - 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 1.7 2.3 0.6 38.2 
ก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี 2,509.3 2,256.4 (252.9) (10.1) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,100.4) (1,161.3) 60.9 5.5 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (44.9) (12.3) (32.6) (72.6) 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (765.0) (313.9) (451.1) (59.0) 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 599.1 768.9 169.8 28.3 
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3.1 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 

 

ปริมาณการขายไฟฟ้า/ไอน ้า 
(ล้านหน่วย)/(ตัน) 

เปลี่ยนแปลง 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
เปลี่ยนแปลง 

2561 2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 2561 2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 
 NN2 2,454.9 1,684.9 (770.0) (31.4) 3,949.3 3,048.0 (901.3) (22.8) 
 BIC 1,552.9 1,560.8 7.9 0.5 4,801.0 4,967.7 166.8 3.5 
 BKC 12.3 15.5 3.3 26.7 136.1 144.8 8.7 6.4 
รวม 4,020.1 3,261.3 (758.8) (18.9) 8,886.3 8,160.5 (725.8) (8.2) 
 

รายได้จากการขายไอน ้า 
  BIC 94,459 87,486 (6,973) (7.4) 63.6 62.4 (1.2) (1.8) 
รวมทั้งหมด 8,949.9 8,223.0 (726.9) (8.1) 

 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ าในปี 2562 ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดงัน้ี 
• NN2: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ NN2 ลดลงตามปริมาณการขายไฟฟ้าที่ลดลงในปี 2562 เม่ือเทียบกับปีก่อน 

ซ่ึงเป็นผลจากปริมาณน ้ าไหลเขา้อ่างเก็บน ้ ามีปริมาณน้อยกว่าค่าเฉลี่ย โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 
ในขณะที่ปีก่อนมีปริมาณน ้ าไหลเขา้อ่างเก็บน ้ าเป็นสถิติสูงสุด NN2 จึงประกาศความพร้อมจ่ายไฟฟ้าลดลงตาม
หลกัการบริหารจดัการน ้ าอย่างระมดัระวงั เพื่อรักษาระดบัน ้ าให้มีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าทั้งปี 
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  หนา้ท่ี 17 

ปริมาณน ้าไหลเข้าและระดับน ้าในอ่างเก็บน ้าของเข่ือนน ้างึม 2 

 
 
ปริมาณการขายไฟฟ้าของ NN2 

ประเภทไฟฟ้า 
รายปี (ล้านหน่วย) เปลี่ยนแปลง 

2561 2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

Primary Energy 1,980.1 1,674.5 (305.5) (15.4) 
Secondary Energy 130.1 4.2 (125.9) (96.8) 
Excess Energy 343.9 - (343.9) - 
Test Energy 0.8 6.2 5.4 635.7 
รวม 2,454.9 1,684.9 (770.0) (31.4) 

 
• BIC: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ BIC เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ถึงแมจ้ะมีการซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนในช่วงไตรมาส 

2 ปี 2562 เน่ืองจาก (1) ปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้ นจากปีก่อน จากการขายไฟฟ้าให้กับผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมไดเ้พิ่มขึ้น และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของ BIC1 ดีขึ้นหลงัจากการซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผน 
และ (2) ราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยปี 2562 สูงกว่าปีก่อน ส่งผลให้อตัราค่าไฟฟ้าในส่วนของ Energy Payment ซ่ึง
ผนัแปรตามราคาก๊าซธรรมชาติปรับเพิ่มขึ้น 
 
 
 

320

330

340

350

360

370

380

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

  
   

    
ใ 
   
   

็  
     
   
   

(  
ต 
  
 ื 

  
   

    
  

  
  

  
  
 )

  
   
 
    

  
  
   
   
   

็  
   

( 
   
  ู

  
ศ 

   
ต 

)

                    2 60                     2 61                     2 62

            2 60             2 61             2 62

                        ็        (     ู   ศ    ต )

         ใ        ็              (  ต    ื                     )

ป  2562

3,689.4

355.2

ป  2561

10,535.2

368.4

   ่ /    

(6,845.8)

(13.2)

 ้ ย ะ

(65.0)

(3.6)



ส่วนท่ี 2.3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หวัขอ้ท่ี 10 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

 

 

  หนา้ท่ี 18 

ปริมาณการขายไฟฟ้าของ BIC 

ผู้ซ้ือไฟฟ้า 
รายปี (ล้านหน่วย) เปลี่ยนแปลง 

2561 2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) 1,277.4 1,250.3 (27.1) (2.1) 
ลูกคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 275.5 310.5 35.0 12.7 
รวม 1,552.9 1,560.8 7.9 0.5 

 

• BKC: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ BKC เพิ่มขึ้นเน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลงัคา
ภายใตก้ารลงทุนของ BKC ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าภาชี โรงไฟฟ้าบางเลน โรงไฟฟ้าพุทธมณฑลสาย 5 โรงไฟฟ้ามหาชยั 
และโรงไฟฟ้ากระทุ่มแบน เร่ิมทยอยผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับผูป้ระกอบการภาคเอกชนไดต้ั้งแต่ไตรมาส 1 
เป็นตน้มา ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าในปี 2562 เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 
3.2 รายได้ค่าบริหารโครงการ 

บริษทัฯ รับรู้รายไดค้่าบริหารโครงการในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการปรับเพิ่มอตัราค่าบริหาร
โครงการตามปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น 

 
3.3 ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน 

บริษทัฯ เร่ิมรับรู้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงินของสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 
 

3.4 รายได้อ่ืน 
บริษัทฯ มีรายได้อื่นในปี 2562 เพิ่มขึ้ นจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากก าไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว และ
ดอกเบี้ ยจากการให้เงินกู้ยืมแก่ XPCL ตามรายละเอียดเงื่อนไขเดิมที่ก าหนดไวใ้นสัญญาสนับสนุนทางการเงิน 
(Sponsors Support Agreement) โดย ณ ส้ินปี 2562 มียอดเงินกูย้ืมรวม 3,000.0 ลา้นบาท 

 
  



ส่วนท่ี 2.3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หวัขอ้ท่ี 10 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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3.5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

รายการ 
รายปี (ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง 

2561 2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า 5,538.9 5,964.8 425.9 7.7 

ค่าเช้ือเพลิง 3,163.2 3,334.2 171.0 5.4 
ค่าเส่ือมราคา 1,523.9 1,484.0 (39.9) (2.6) 
ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุง 615.4 724.1 108.7 17.7 
ค่าผ่านสาย - 216.9 216.9 - 
ค่าสัมปทาน 133.1 104.9 (28.3) (21.2) 
อ่ืนๆ 103.3 100.8 (2.5) (2.5) 

ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 521.3 521.3 - - 
ตน้ทุนบริหารโครงการ 88.4 90.8 2.3 2.6 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 465.1 442.3 (22.8) (4.9) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 6,613.8 7,019.2 405.4 6.1 

 
สาเหตุหลกัที่ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเพิ่มขึ้นในปี 2562 มาจาก 
• ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้ าเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

– ค่าเช้ือเพลิงของ BIC เพิ่มขึ้นจากปริมาณขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยปรับตวัสูงขึ้นเม่ือ
เทียบกบัปีก่อน 

– ค่าเส่ือมราคาลดลงจากการปรับการรับรู้สินทรัพยส์ถานีไฟฟ้าย่อยนาบงเป็นลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 
– ค่าด  าเนินการและซ่อมบ ารุงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากค่าใชจ่้ายที่เก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงใหญ่ (Major 

Overhaul) ตามแผนของ BIC ในไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นหลกั 
– ค่าผา่นสาย (Wheeling Charge) เร่ิมรับรู้ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 โดยรับรู้ตามพลงังานไฟฟ้าที่ NN2 ขายผา่น

สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 
– ค่าสัมปทานลดลงตามรายไดข้ายไฟฟ้าของ NN2 

• ตน้ทุนบริหารโครงการเพิ่มขึ้น สอดคลอ้งกบัรายไดค้่าบริหารโครงการที่เพิ่มขึ้น 
 

3.6 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม 
ปี 2562 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษทัร่วมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากการ
เพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งก าไรใน XPCL โดยรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจาก XPCL จ านวน 392.2 ลา้นบาทในปี 2562 เปรียบเทียบ
กบัส่วนแบ่งขาดทุนจ านวน 33.7 ลา้นบาทในปี 2561 ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวมีสาเหตุหลกัมาจาก 
• การเร่ิมซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรีในไตรมาส 4 ปี 2562 ส่งผลให้ XPCL มีรายได้

จากการขายไฟฟ้าจ านวน 1,565.1 ลา้นบาทในปี 2562 
• การรับรู้ก าไรจากผลต่างอตัราแลกเปลี่ยนของเงินกูส้กุลดอลลาร์สหรัฐฯ ของ XPCL ในระหวา่งปี 2562 
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ปริมาณน ้าเฉลี่ยต่อเดือนที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลังน ้า ไซยะบุรีและปริมาณการขายไฟฟ้าในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
2562 

 
 

3.7 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายทางการเงินในปี 2562 เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจาก (1) การรับรู้ค่าธรรมเนียมการ
จดัการเงินกู้รอตดับัญชีของ NN2 จ านวน 56.7 ลา้นบาทจากการจ่ายคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งหมดในเดือน
มีนาคม 2562 ซ่ึงเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียว (2) การเร่ิมรับรู้ดอกเบี้ ยจ่ายที่เก่ียวขอ้งกบัสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง
ภายหลงัจากก่อสร้างแลว้เสร็จตั้งแต่ช่วงส้ินปี 2561 และ (3) ดอกเบี้ยจ่ายของบริษทัฯ ที่เพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นกู้เพิ่ม
จ านวน 2,500 ลา้นบาทในเดือนมิถุนายน 2561 

 
3.8 ภาษีเงินได้ 

ปี 2562 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลงตามผลประกอบการของ NN2 ที่ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนเป็นหลกั 
 

3.9 ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ในภาพรวม ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (XPCL) เน่ืองจากการเร่ิมซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้า
พลงัน ้ า ไซยะบุรีเป็นหลกั 
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4. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

รายการ 
ณ 31 ธ.ค. 2561 
(ล้านบาท) 

ณ 30 มิ.ย. 2562 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 

สินทรัพย ์ 62,503.1 64,190.9 1,687.8 2.7 
หน้ีสิน 30,981.1 28,644.2 (2,336.9) (7.5) 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ 31,522.0 35,546.7 4,024.7 12.8 

 
4.4 สินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
(CKP-W1) ของผูถ้ือหน่วยในช่วงเดือนมิถุนายนและกนัยายน 2562 โดยส่วนหน่ึงน าไปใชเ้ป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่ 
XPCL จ านวน 3,000 ลา้นบาทและในการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน SEAN 

 
4.5 หนี้สิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 หน้ีสินรวมลดลงจากส้ินปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ลดลง เน่ืองจาก NN2 จ่ายคืนเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2562 และการทยอยช าระคืนเงินกู้และ
หุ้นกูต้ามก าหนดของบริษทัย่อย 

 
4.6 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผูถ้ือหุ้นเพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัจากทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็ม
มูลค่าแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
(CKP-W1) ในช่วงเดือนมิถุนายนและกันยายน 2562 และก าไรสะสมเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการของบริษทัฯ ในปี 
2562 

 
5. การวิเคราะห์กระแสเงินสด 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ านวน 4,214.2 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 1,627.6 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.9 จากส้ินปี 2561 

 
งบกระแสเงินสด งวดหกเดือนส้ินสุด 31 ธันวาคม 2562 ล้านบาท 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,124.6 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,943.0) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 445.8 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.2 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 1,627.6 
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• เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน ส่วนใหญ่มาจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
• เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน SEAN การให้เงินกู้ยืมแก่ 

XPCL และการทยอยเพิ่มทุนใน XPCL สุทธิกับการไถ่ถอนสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากที่เป็นหลกัทรัพย์ค  ้ า
ประกนัจากการจ่ายคืนเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินทั้งหมดของ NN2 และการขายเงินลงทุนชัว่คราว 

• เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน ส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับจากการออกหุ้นกูข้อง NN2 และเงินสดรับจาก
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน (CKP-W1) ในเดือนมิถุนายนและกนัยายน สุทธิกบั
การจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู ้รวมถึงการจ่ายเงินปันผล 

 
6. อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

 
ในปี 2562 อตัราก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายลดลงจากปีก่อน 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ NN2 ที่ลดลงตามปริมาณน ้ าไหลเขา้อ่างเก็บน ้ า ขณะที่ค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้น
จากการเร่ิมรับรู้ค่าผา่นสายของสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง และค่าใชจ่้ายที่เก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงใหญ่ของ BIC 
 
อัตราก าไรสุทธิในปี 2562 เพิ่มขึ้ นจากปีก่อน เน่ืองจากบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (XPCL) 
เพิ่มขึ้นจากการเร่ิมซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรีเป็นหลกั 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 อตัราหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและอตัราส่วนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วน
ของผู ้ถือหุ้นรวมลดลงจากส้ินปี 2561 สาเหตุหลักมาจาก (1) การจ่ายคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้ งหมดของ NN2                  
(2) การทยอยจ่ายคืนเงินกูแ้ละหุ้นกู้ตามก าหนด และ (3) การเพิ่มขึ้นของส่วนของผูถ้ือหุ้นจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง

ความสามารถในการท าก าไร 
รายปี 

เปลี่ยนแปลง 
2561 2562 

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 32.5 25.6 (6.9) 
อตัราก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา 
   และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA Margin) (%) 

 
50.3 

 
48.6 

 
(1.7) 

อตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)(1) 6.6 8.7 2.1 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 0.081 0.100 0.019 
ความสามารถในการช าระหน้ี ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุน้รวม (เท่า) 0.98 0.81 (0.18) 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วน 
   ของผูถ้ือหุน้รวม (เท่า) 

 
0.76 

 
0.62 

 
(0.14) 

ความเพียงพอของสภาพคล่อง ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.52 1.95 (0.57) 



ส่วนท่ี 2.3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หวัขอ้ท่ี 10 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

 

 

  หนา้ท่ี 23 

สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน (CKP-W1) ขณะที่อตัราส่วนสภาพคล่องปรับตวัลดลงจากส้ินปี 2561 ส่วนใหญ่เกิดจากหุ้นกู้ที่
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเพิ่มขึ้น 

 



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเกีย่วกบัการเสนอขายตราสารหน้ี หนา้ท่ี 1 

ส่วนที่ 3 

ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายตราสารหนี ้

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") มีช่ือภาษาองักฤษว่า CK Power Public Company Limited  
มีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีเลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
เลขทะเบียนบริษทั 0107556000167 เว็บไซต์ คือ http://www.ckpower.co.th/ ผูอ้อกหุ้นกูมี้ความประสงค์ที่จะเสนอขายหุน้กู ้
จ  านวน 3 (สาม) ชุด โดยจ านวนของหุน้กูท้ี่เสนอขายมีจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 4,000,000 (ส่ีลา้น) หน่วย คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู ้
รวมทั้งส้ินไม่เกิน 4,000,000,000 (ส่ีพนัลา้น) บาท และเสนอขายหุ้นกูใ้นคร้ังน้ีเฉพาะต่อผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ บริษทัจ ากดั 
บริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือ สหกรณ์ ซ่ึงเป็นผูล้งทุนรายใหญ่เท่านั้น  

ทั้งน้ี ผูอ้อกหุน้กูมี้ความประสงคท่ี์จะน าเงินท่ีไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังน้ีไปใชเ้พื่อช าระคืนหุน้กู ้
ที่จะครบก าหนดในไตรมาสที่สองของปี 2564 จ  านวนประมาณ 1,000 – 2,000 ลา้นบาท เพื่อซ้ือสินทรัพยห์รือลงทุนในกิจการท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ จ านวนประมาณ 1,000 – 2,000 ลา้นบาท และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จ านวน
ประมาณ 1,000 ลา้นบาท โดยผูอ้อกหุน้กูค้าดว่าจะน าเงินที่ไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังน้ีไปใชต้ามวตัถุประสงค์
การใชเ้งินดงักล่าวขา้งตน้ภายในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 

โดยหุน้กูท่ี้เสนอขายดงักล่าวมีลกัษณะส าคญัตามท่ีระบุไวด้า้นล่างน้ี 

1.  รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย และสรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดสิทธิและสัญญาแต่งต้ังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ค าและข้อความที่ระบุไวใ้นส่วนที่ 3 น้ีให้มีความหมายเช่นเดียวกับท่ีได้ให้ค  านิยามหรือค าจ ากดัความไวใ้น 
ร่างขอ้ก  าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถ้ือหุ้นกูส้ าหรับหุ้นกูท้ี่เสนอขายในคร้ังน้ี ตามเอกสารแนบ 1 ของ
เอกสารฉบบัน้ี ("ข้อก าหนดสิทธิ") เวน้แต่จะไดก้  าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในส่วนน้ี 

1.1 ลักษณะส าคญัของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

รายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุด 

หุ้นกู้ชุดที่ 1: "หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2565" ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") 

ผูอ้อกหุน้กู ้ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุน้กู ้ "หุ ้นกูข้องบริษทั ซี เค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  คร้ังที่ 1/2563 ชุดที ่ 1  
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565" 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเกีย่วกบัการเสนอขายตราสารหน้ี หนา้ท่ี 2 

จ านวนหุน้กูท้ี่เสนอขาย ไม่เกิน 1,000,000 (หน่ึงลา้น) หน่วย 

มูลค่ารวมของหุน้กูท้ี่เสนอขาย ไม่เกิน 1,000,000,000 (หน่ึงพนัลา้น) บาท 

มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

อายหุุน้กู ้ 2 (สอง) ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

วนัออกหุน้กู ้ วนัที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ วนัที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

อตัราดอกเบ้ียหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.31 (สองจุดสามหน่ึง) ต่อปี ตลอดอายหุุน้กู ้

หุ้นกู้ชุดที่ 2: "หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2566" ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") 

ผูอ้อกหุน้กู ้ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุน้กู  ้ "หุ ้นกูข้องบริษทั ซี เค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  คร้ังที่ 1/2563 ชุดที ่ 2  
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566" 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

จ านวนหุน้กูท้ี่เสนอขาย ไม่เกิน 1,500,000 (หน่ึงลา้นหา้แสน) หน่วย 

มูลค่ารวมของหุน้กูท้ี่เสนอขาย ไม่เกิน 1,500,000,000 (หน่ึงพนัหา้ร้อยลา้น) บาท 

มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

อายหุุน้กู ้ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

วนัออกหุน้กู ้ วนัที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ วนัที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 

อตัราดอกเบ้ียหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.62 (สองจุดหกสอง) ต่อปี ตลอดอายหุุน้กู ้



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเกีย่วกบัการเสนอขายตราสารหน้ี หนา้ท่ี 3 

หุ้นกู้ชุดที่ 3: "หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2570 ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้" ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") 

ผูอ้อกหุน้กู ้ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุน้กู  ้ "หุ ้นกูข้องบริษทั ซี เค พาวเวอร์  จ  ากดั (มหาชน)  คร้ังที่ 1/2563 ชุดที ่ 3  
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซ่ึงผู ้ออกหุ้นกู ้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู ้ก่อน 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู"้ 

ประเภทของหุน้กู ้ หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ และ 
ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

จ านวนหุน้กูท้ี่เสนอขาย ไม่เกิน 1,500,000 (หน่ึงลา้นหา้แสน) หน่วย 

มูลค่ารวมของหุน้กูท้ี่เสนอขาย ไม่เกิน 1,500,000,000 (หน่ึงพนัหา้ร้อยลา้น) บาท 

มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

อายหุุน้กู ้ 7 (เจ็ด) ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

วนัออกหุน้กู ้ วนัที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ วนัที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 

อตัราดอกเบ้ียหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.76 (สามจุดเจ็ดหก) ต่อปี ตลอดอายหุุน้กู ้

ทั้งน้ี ค  าว่า "หุน้กู"้ ตามท่ีระบุไวใ้นส่วนท่ี 3 น้ีใหห้มายถึง "หุน้กูชุ้ดท่ี 1" "หุน้กูชุ้ดที่ 2" และ "หุน้กูชุ้ดที่ 3" 

รายละเอียดอ่ืน ๆ เก่ียวกับหุ้นกู้ทุกชุด 

การช าระคืนเงินตน้ ช าระคืนเงินต้นทั้ งจ านวนในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้เว ้นแต่ส าหรับ 
หุน้กูชุ้ดที่ 3 จะมีการไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดที่ 3 ทั้งหมดก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

การช าระดอกเบ้ีย ผู ้ออกหุ้นกู ้จะช าระดอกเบ้ียส าหรับหุ้นกู ้ทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่  25 
พฤษภาคม และวนัที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้โดยวนัช าระ
ดอกเบ้ียงวดแรกคือ วนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และวนัช าระดอกเบ้ียงวด
สุดท้าย คือ วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ เวน้แต่จะมีการไถ่ถอนหุ้นกูชุ้ดที่ 3 
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ทั้ งหมดก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ ให้ว ันช าระดอกเบ้ียหุ้นกู ้ชุดที่  3  
งวดสุดทา้ย คือ วนัไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด 

การค านวณดอกเบ้ีย จ านวนดอกเบ้ียท่ีจะตอ้งช าระส าหรับหุ้นกูแ้ต่ละหน่วยส าหรับงวดดอกเบ้ีย
ใด ๆ  จะค านวณโดยน า (ก) ผลคูณของจ านวนเงินตน้คงคา้งของหุ้นกูแ้ต่ละหน่วย 
ณ วนัแรกของงวดดอกเบ้ียนั้น กบัอตัราดอกเบ้ียส าหรับงวดดอกเบ้ียนั้นไป
คูณกบั (ข) จ านวนวนัส าหรับงวดดอกเบ้ียนั้น หารดว้ย 365 (สามร้อยหกสิบ
หา้) โดยจ านวนดอกเบ้ียท่ีไดใ้หปั้ดเศษใหไ้ดค่้าเป็นทศนิยม 6 (หก) ต าแหน่ง 
(ถา้ต าแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 5 (ห้า) ให้ท  าการปัดทศนิยม
ต าแหน่งที่ 6 (หก) ข้ึน นอกนั้นใหปั้ดลง) 

วิธีการช าระหน้ีตามหุน้กู ้ (ก) กรณีทัว่ไป  ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช าระเงินตน้ ดอกเบ้ีย และเงินจ านวนอื่นใด (ถา้มี) 
ตามหุ้นกู ้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู ้ให้แก่ผู ้ถือหุ้นกู ้โดยช าระเป็นเช็ค 
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถ้ือหุ้นกู ้ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท าการท่ีต้อง
ช าระเงิน โดยใหน้ายทะเบียนหุน้กูจ้ัดส่งเช็คดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียน
หรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผูถ้ือหุน้กูใ้นต่างประเทศ) ก่อน
วนัถึงก  าหนดช าระเงินนั้น  ๆให้แก่ผูถ้ือหุ้นกูต้ามช่ือและที่อยู่ที่ปรากฏใน
สมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นกู ้หรือโดยการโอนเงินเขา้บัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู ้ถือหุ้นกู ้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดท่ีผู ้ถือหุ้นกู ้ได้แจ้งไว้ใน 
ใบจองซ้ือหุน้กูห้รือโดยวิธีอื่นตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวน หรือที่ผูถ้ือหุ้นกู ้
ไดแ้จง้ใหน้ายทะเบียนหุ้นกูท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 14 
(สิบส่ี) วนัท าการก่อนวนัช าระเงินนั้น  ๆหรือโดยวิธีการอื่นใดตามท่ีตกลงกนั
ระหว่างผูอ้อกหุ้นกูแ้ละนายทะเบียนหุ้นกู ้ทั้งน้ี ผูถ้ือหุ้นกูไ้ม่จ  าตอ้งน า
ใบหุ้นกู ้มาเวนคืนเพื่อรับช าระเงินตามหุ้นกู ้ เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัย ผู ้ออกหุ้นกู ้หรือนายทะเบียนหุ้นกู ้จะเรียกให้ผู ้ถือหุ้นกู ้น าใบหุ้นกู  ้
มาเวนคืนก็ได้ซ่ึงในกรณีดังกล่าวผู ้ออกหุ้นกู ้ไม่จ าต้องช าระเงินจนกว่า 
จะไดรั้บใบหุน้กูแ้ลว้ 

(ข)  กรณีของหุน้กูท้ี่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถ้ือหุน้กูแ้ทน ผูอ้อกหุน้กูจ้ะ
ช าระเงินต้น ดอกเบ้ีย และเงินจ านวนอื่นใด (ถ้ามี) ตามหุ้นกู ้ผ่านทาง 
นายทะเบียนหุ้นกูใ้ห้แก่บุคคลที่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยมี์หนงัสือแจง้มายงั 
ผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกูว้่าเป็นผูท้รงสิทธิในหุ้นกูจ้  านวน
ต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นกูไ้วใ้นช่ือของศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพยโ์ดยช าระเป็นเชค็ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูอ้อกหุ้นกู ้
ลงวนัที่ตรงกบัวนัท าการที่ตอ้งช าระเงิน โดยใหน้ายทะเบียนหุน้กูจ้ดัส่งเชค็
ดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณี
ที่ส่งถึงผูถ้ือหุ้นกูใ้นต่างประเทศ) ก่อนวนัถึงก  าหนดช าระเงินตามหุ้นกู ้ 
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ให้แก่ผูถ้ือหุ้นกูต้ามช่ือและที่อยู่ที่ไดรั้บแจ้งจากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ 
หรือโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูถ้ือหุน้กูใ้นประเทศไทย 
ตามรายละเอียดท่ีผูถ้ือหุน้กูไ้ดแ้จง้ไวเ้ม่ือท าการจองซ้ือหุน้กูโ้ดยระบุไวใ้น
ใบจองซ้ือหุน้กูห้รือโดยวิธีอื่นตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน ทั้งน้ี ในกรณี
ที่รายละเอียดดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ตามรายละเอียดท่ี 
ผูถ้ือหุน้กูไ้ดมี้การแจง้ไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยห์รือแจง้ใหศู้นยรั์บฝาก
หลกัทรัพยท์ราบทราบผ่านทางบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นนายหน้าซ้ือขาย
หลักทรัพย์ (broker) หรือผู ้รับฝากทรัพย์สิน (custodian) ของผู ้ถือหุ้นกู ้
ล่วงหน้าแลว้ไม่นอ้ยกว่า 14 (สิบส่ี) วนัท าการก่อนวนัช าระเงินนั้น ๆ  หรือ
โดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกนัระหว่างผูอ้อกหุน้กูแ้ละนายทะเบียนหุ้นกู ้
เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่ช าระดอกเบ้ียงวด
สุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู ้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู ้คืนจาก 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ลว้ซ่ึงศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะน าส่งใบหุน้กูห้รือ
ใบรับเพื่อใชแ้ทนใบหุ้นกูก้่อนวนัถึงก  าหนดช าระเงินก็ไดโ้ดยผูอ้อกหุน้กู ้
จะออกหนงัสือใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน 

การเลื่อนวนัช าระเงิน ในการช าระเงินตามขอ้ก าหนดสิทธิ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระให้ผูถ้ือหุน้กูภ้ายในเวลา 
15.30 น. ของวนัครบก าหนดช าระเงินตามหุน้กู ้หากวนัครบก าหนดช าระเงินตาม
หุ้นกู ้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้น ดอกเบ้ีย หรือเงินจ านวนอื่นใด) ให้แก่ผู ้ถือหุ้นกู ้ 
ไม่ตรงกบัวนัท าการ ใหเ้ลื่อนวนัช าระเงินไปเป็นวนัท าการถดัไป โดยผูอ้อกหุ้นกู ้
ไม่จ าต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ ส าหรับการเลื่อนวันช าระเงินตามข้อ  8.3 ของ
ขอ้ก  าหนดสิทธิ เวน้แต่ในกรณีดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย ซ่ึงจะตอ้งน าจ านวนวนั
ทั้งหมดท่ีเลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัช าระดอกเบ้ียที่เลื่อนออกไปมารวม
ค านวณดอกเบ้ียดว้ย 

การไถ่ถอนหุน้กู ้ ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะท าการไถ่ถอนหุ้นกูใ้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ โดยการ
ช าระเงินตน้ตามมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นกู ้ เวน้แต่จะมีการซ้ือคืนหุ้นกูท้ ั้งหมด
ตามขอ้ 9.2 ของขอ้ก  าหนดสิทธิ หรือส าหรับหุ้นกูชุ้ดที่ 3 กรณีผูอ้อกหุ้นกูใ้ช้
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูชุ้ดที่ 3 ทั้งหมดก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูต้ามขอ้ 9.4 
ของขอ้ก  าหนดสิทธิแลว้ 

สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก้่อน 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

ส าหรับหุ้นกูชุ้ดที่ 1 และหุ้นกูชุ้ดที่ 2: ผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูชุ้ดที่ 1 
และหุน้กูชุ้ดที่ 2  ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ เวน้แต่การซ้ือคืนหุน้กู ้ตามท่ี
ก  าหนดไวใ้นข้อก าหนดสิทธิ และผูถ้ือหุ้นกูไ้ม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผูอ้อกหุ้นกู ้ 
ท าการไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดที่ 1 และหุน้กูชุ้ดที่ 2 ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู  ้
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ส าหรับหุ้นกู ้ชุดที่ 3: ผูอ้อกหุ้นกู ้มีสิทธิที่จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู ้ชุดที่ 3 ไม่ว่า
ทั้ งหมดหรือบางส่วน ณ วันครบรอบปีที่ 4 (ส่ี) นับแต่วันออกหุ้นกู ้ หรือใน 
วนัก  าหนดช าระดอกเบ้ียใด  ๆภายหลงัจากนั้น ตามขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุ
ไวใ้นขอ้ 9.4 ของขอ้ก  าหนดสิทธิ ทั้งน้ี ผูถ้ือหุน้กูไ้ม่มีสิทธิเรียกร้องใหผู้อ้อกหุ้นกู ้
ท  าการไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดที่ 3 ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

การซ้ือคืนหุน้กู ้ ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิซ้ือคืนหุน้กูจ้ากผูถ้ือหุน้กูร้ายใด ๆ ในตลาดรองหรือแหล่ง
อื่น ๆ  ไดไ้ม่ว่าในเวลาใด  ๆแต่หากผูอ้อกหุ้นกูท้  าค  าเสนอซ้ือคืนหุ้นกูเ้ป็นการทัว่ไป 
ผู ้ออกหุ้นกู ้จะต้องประกาศซ้ือคืนหุ้นกู ้ต่อผูถ้ือหุ้นกู ้ทุกรายเป็นการทั่วไป และ
จะตอ้งท าการซ้ือคืนหุ้นกูจ้ากผูถ้ือหุ้นกูซ่ึ้งประสงค์จะขายคืนหุ้นกูทุ้กราย
อยา่งเท่าเทียมกนัตามสัดส่วนที่เสนอขาย  

เม่ือผู ้ออกหุ้นกูท้  าการซ้ือคืนหุ้นกู ้แล้วจะมีผลท าให้หน้ีตามหุ้นกู ้ดังกล่าว
ระงบัลงเน่ืองจากหน้ีเกลื่อนกลืนกนัตามกฎหมาย และผูอ้อกหุ้นกูจ้ะน าหุ้นกู ้
ดงักล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได ้ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู ้
ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู ้ท่ีซ้ือมาดังกล่าว รวมทั้ งแจ้งเร่ืองการซ้ือคืนหุ้นกูใ้ห้
ตลาดรองท่ีมีการซ้ือขายหุ้นกูแ้ละส านักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี 
จะตอ้งเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

สถานะของหุน้กู ้ หุน้กูเ้ป็นหน้ีของผูอ้อกหุ้นกูซ่ึ้งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทุกหน่วย และ
เป็นหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถ้ือหุน้กูจ้ะมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีไม่ดอ้ยกว่าสิทธิ
ในการไดรั้บช าระหน้ีของเจา้หน้ีสามญัท่ีไม่มีประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิทั้ งใน
ปัจจุบนัและในอนาคตของผูอ้อกหุน้กู ้ เวน้แต่บรรดาหน้ีท่ีมีกฎหมายคุม้ครอง
ให้ไดรั้บช าระหน้ีก่อน และส าหรับหุ้นกูชุ้ดที่ 3 ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอน 
หุน้กูชุ้ดที่ 3 ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ ทั้งน้ี ผูถ้ือหุน้กูไ้ม่มีสิทธิเรียก
ใหผู้อ้อกหุน้กูท้  าการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู  ้

ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) หรือผู ้ท่ีได้รับแต่งตั้ งโดยชอบให้ 
ท าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูแ้ทน 

นายทะเบียนหุน้กู ้ ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งโดยชอบใหท้  าหน้าท่ี 
เป็นนายทะเบียนหุน้กูแ้ทน 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และ 
บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)* 
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** ซ่ึงรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของ
บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) ("บล. เกียรตินาคนิภัทร") 

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ  ากดั 

การข้ึนทะเบียนหุน้กู ้ ผู ้ออกหุ้นกู ้จะจัดให้หุ้นกู ้ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีได้รับการข้ึนทะเบียนกับ
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยภายใน 30 (สามสิบ) วนันับจากวนัออกหุ้นกู ้
และจะคงสถานะให้หุ ้นกูเ้ ป็นตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาด 
ตราสารหน้ีไทยตลอดอายหุุน้กู ้

การซ้ือขายหุ้นกูก้่อนครบก าหนด
อายขุองหุน้กู ้

ผูล้งทุนสามารถขายหุน้กูใ้หแ้ก่บุคคลใด ๆ  ในตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ  ไดท้ั้งน้ี 
ผูล้งทุนอาจติดต่อขายหุ้นกูไ้ดท่ี้ผู ้คา้ตราสารหน้ีท่ีมีใบอนุญาตคา้หลกัทรัพย  ์
อนัเป็นตราสารแห่งหน้ี ซ่ึงส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัหลกัทรัพย  ์

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือของ 
หุน้กู ้

หุ้นกูไ้ดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ "A-" แนวโน้มอนัดบัเครดิต "คงที"่ 
โดยบริษัท ทริสเรทต้ิง จ ากัด เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 อน่ึง ภายหลัง 
วนัออกหุ้นกู ้ ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจัดให้มีการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู ้โดย
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ และจะจัดให้มีการทบทวนผลการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือของหุ้นกูต้ลอดอายุหุ้นกู ้ซ่ึงอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีมิไดจ้ัดข้ึน
เพื่อเป็นขอ้แนะน าใหผู้ล้งทุนท าการซ้ือขาย หรือถือหุน้กูท่ี้เสนอขาย และอาจมีการ
เพิกถอนหรือ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู ้ (รายงานการจัดอันดับ 
ความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้ตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบบัน้ี) 

สัญลักษณ์ที่ก าหนดในการจัดอันดับตราสารหน้ีระยะยาวส าหรับประเทศไทย 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั หรือ ทริสเรทต้ิง ใชส้ัญลกัษณ์ตวัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตองคก์ร และตราสารหน้ีระยะกลางและ
ระยะยาว ท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 (หน่ึง) ปีข้ึนไป จ านวน 9 (เกา้) อนัดบั โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็น
อนัดบัต ่าสุด ซ่ึงแต่ละสัญลกัษณ์มีความหมายดงัน้ี 

AAA : อนัดบัเครดิตองค์กรหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงต ่าท่ีสุด ผูอ้อกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย
และคืนเงินตน้ในเกณฑ์สูงสุด และไดรั้บผลกระทบนอ้ยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้มอื่น ๆ 

AA : องคก์รหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้
ในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจไดรั้บผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่น ๆ 
มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยูใ่นระดบั AAA  
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A : องคก์รหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและ
คืนเงินตน้ในเกณฑสู์ง แต่อาจไดรั้บผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่น ๆ  
มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยูใ่นระดบัสูงกว่า 

BBB : องค์กรหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงในระดับปานกลาง ผู ้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระ
ดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหน้ีอ่อนแอลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยู่
ในระดบัสูงกว่า 

BB : องคก์รหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและ
คืนเงินตน้ในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบัปานกลาง และจะไดรั้บผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse 
changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่น ๆ ซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการช าระหน้ีอยูใ่น
เกณฑท์ี่ไม่เพียงพอ 

B : องคก์รหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่า และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้ งใจในการช าระหน้ีได้ตามการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่น ๆ 

C : องค์กรหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงในการผิดนดัชาระหน้ีสูงท่ีสุด ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่มีความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นตามก าหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศยัเง่ือนไขท่ีเอื้ออานวยทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่น ๆ อยา่งมากจึงจะมีความสามารถในการช าระหน้ีได ้

SD : องค์กรท่ีภาระหน้ีบางส่วนอยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหน้ี แต่ยงัคงสามารถช าระหน้ีให้กับภาระหน้ีอื่น ๆ 
ต่อไปได ้

D : องค์กรหรือตราสารหน้ีอยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหน้ี โดยผูอ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถช าระดอกเบ้ียและ 
คืนเงินตน้ไดต้ามก าหนด 

หมายเหตุ อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง B อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่าง
ของคุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 

อนัดบัเครดิตจากทริสเรทต้ิงสะทอ้นความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสารหน้ีโดยไม่รวม
ความเส่ียงในการเปลี่ยนแปลงการช าระหน้ีจากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 

นอกจากน้ี ทริสเรทต้ิงยงัก  าหนด "แนวโน้มอนัดบัเครดิต" (Rating Outlook) เพื่อสะทอ้นความเป็นไป
ไดข้องการเปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดิตของผูอ้อกตราสารหน้ีในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทต้ิง
จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ
ในอนาคตของผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีอาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ี 
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ส่วนแนวโน้มอนัดบัเครดิตของตราสารหน้ีโดยส่วนใหญ่จะเท่ากบัแนวโน้มอนัดบัเครดิตขององคก์ร 
ผูอ้อกตราสารนั้น ๆ หรือองคก์รซ่ึงรับภาระผูกพนัในการช าระหน้ีของตราสารนั้น ๆ 

ทั้งน้ี แนวโนม้อนัดบัเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 
แนวโนม้บวก (Positive) หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรับข้ึน 
แนวโนม้คงที่ (Stable) หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
แนวโนม้ลบ (Negative) หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรับลดลง 
แนวโนม้ไม่ชดัเจน (Developing) หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

ทริสเรทต้ิงอาจประกาศ "เครดิตพินิจ" (CreditAlert) ซ่ึงเป็นขั้นตอนหน่ึงของการทบทวนอนัดบัเครดิต
ที่ทริสเรทต้ิงประกาศผลต่อสาธารณะไปแลว้ ในกรณีเม่ือเกิดเหตุการณ์ส าคญัซ่ึงทริสเรทต้ิงพิจารณาแลว้
เห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรทต้ิงจดัอนัดบั แต่ขอ้มูลดงักล่าวยงัไม่ชดัเจน 
หรืออาจจะยงัสรุปผลไม่ได ้เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน
หรือแผนงานต่าง ๆ ฯลฯ โดยจะยงัไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอนัดบัเครดิตเดิมแต่อยา่งใด ทั้งน้ี เพื่อเตือน
ใหผู้ล้งทุนระมดัระวงัในการที่จะลงทุนในตราสารหน้ีขององคก์รนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบดว้ย 
เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ "เครดิตพินิจ" (CreditAlert Designation) 
ไวพ้ร้อมกบัอนัดบัเครดิตปัจจุบนั โดยงดการระบุ "แนวโนม้อนัดบัเครดิต" (Rating Outlook) 

เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซ่ึงมี  3 รูปแบบ คือ  
(1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยงัไม่ชดัเจน) 

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ส าคญัซ่ึงมีผลกระทบต่อองค์กร และมีขอ้มูลเพียงพอที่จะปรับอนัดบัเครดิตเดิม 
หรือเม่ือมีการออกตราสารหน้ีใหม่หรือยกเลิกอนัดับเครดิตเดิม ทริสเรทต้ิงจะมีการประกาศ "เครดิตวาระ" 
(Credit Update) โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิ่มข้ึน" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม" 
(Affirmed) หรือ "ยกเลิก" (Cancelled) 

ที่มา : บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด 

1.2  สรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดสิทธิ 

ค ารับรองและค ารับประกนัของ 
ผูอ้อกหุน้กู ้

ณ วนัออกหุน้กู ้และตลอดระยะเวลาท่ียงัคงมีหน้ีท่ีตอ้งช าระภายใตข้อ้ก  าหนดสิทธิ 
ผูอ้อกหุน้กูข้อใหค้  ารับรองและใหก้ารรับประกนัดงัต่อไปน้ี 

1. ผูอ้อกหุน้กู ้

(ก) เป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายไทย 

(ข) เป็นผูมี้อ  านาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่
ระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนของหุน้กู ้และ 
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(ค) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตน
ด าเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถา้มี) 

2. ผูอ้อกหุ้นกูมี้อ  านาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระท าการ
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ออกและเสนอขายหุน้กู ้และก่อหน้ีภายใตหุ้น้กู ้

(ข) เขา้ท  าและลงนามในขอ้ก  าหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้กู ้และเอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกบัหุน้กู ้
และ 

(ค) ปฏิบติัตามความผูกพนั และภาระหน้ีของตนตามขอ้ 6.1(ข)(1) และ 
ขอ้ 6.1(ข)(2) ของขอ้ก  าหนดสิทธิ 

โดยผูอ้อกหุน้กูไ้ดรั้บการอนุญาต การอนุมติั และความยนิยอมที่จ  าเป็น และ
ไดด้  าเนินการตามวัตถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของ 
ผูอ้อกหุ้นกู ้ทุกประการส าหรับการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 

3. ภาระหน้ีและหนา้ท่ีต่าง ๆ  ของผูอ้อกหุน้กูภ้ายใตหุ้น้กู ้ขอ้ก  าหนดสิทธิ สัญญา
แต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู ้หรือสัญญาอื่นใด 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี) 

(ก) ถูกตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพนัตามกฎหมาย
และสามารถใชบ้งัคบักบัผูอ้อกหุ้นกูไ้ด ้

(ข) ไม่ขัดแย ้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน  
ขอ้รับรอง หรือขอ้สัญญาใด ๆ ที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ดใ้หไ้วห้รือเขา้ท าไว้
กบับุคคลอื่น 

ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู ้ ข้อก  าหนดสิทธิ และสัญญา
ดงักล่าวบางประการ ซ่ึงอาจจะถูกจ ากดัโดยบทบญัญติัของกฎหมายว่า
ดว้ยลม้ละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัที่มีผลกระทบ
ต่อการบงัคบัใชสิ้ทธิของเจา้หน้ีทัว่ไป 

4. ณ วันออกหุ้นกู ้ข้อก  าหนดสิทธิมีสาระส าคัญสอดคลอ้งถูกต้องและ 
ไม่ขดัแยง้กบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ มาตรฐาน หรือ
แนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่ มีหน้าที่ก  ากับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู ้
รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
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หนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูต้อ้งปฏิบติั ตราบเท่าท่ีผู ้ออกหุ้นกู ้มีภาระหน้ีตามหุ้นกู ้ ผู ้ออกหุ้นกู ้ตกลงจะกระท าการ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ผู ้ออกหุ้นกู ้จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบธุรกิจให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่งต่าง ๆ ท่ีออกตามกฎหมาย รวมไปถึงจะ
ปฏิบัติตามข้อผูกพันและเง่ือนไขต่าง ๆ ของข้อก าหนดสิทธิโดย
เคร่งครัดตลอดอายหุุน้กูห้รือจนกว่าหุน้กูทุ้กชุดจะไดรั้บการไถ่ถอน 

2. ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูโ้ดยไม่ชกัชา้ ในกรณีที่ผูอ้อกหุ้นกู ้
ด  า เนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะของกิจการหลกัของตนที่
ก  าลังด  าเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู ้ ทั้ งน้ี ไม่รวมถึงกรณีท่ีผู ้ออกหุ้นกู ้
เพิ่มเติมวตัถุประสงค์ หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึง
กิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลกัของตน ณ วนัออกหุน้กูด้ว้ย 

3. ผูอ้อกหุน้กูจ้ะบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นหลกัที่ส าคญัซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีเพื่อการ
ประกอบกิจการหลกัของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใชง้านได้ 
ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพยสิ์น
ดงักล่าวตามสมควร ตามที่ผูอ้อกหุน้กูเ้ห็นว่าจะท าใหส้ามารถประกอบ
กิจการต่อไปไดอ้ย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อน้ีไม่ตัดสิทธิ 
ผู ้ออกหุ้นกู ้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน หาก 
ผูอ้อกหุ้นกูเ้ห็นว่าการยกเลิกดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบ
กิจการและไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

4. ผู ้ออกหุ้นกู ้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและด ารงรักษาไว้ซ่ึงใบอนุญาต 
หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ  (ซ่ึง
ต่อไปน้ีรวมเรียกว่า "ใบอนุญาต") ที่จ  าเป็นในการประกอบกิจการหลกั
ของตน และ (2) ด  า เนินการตามข้อก าหนดและเง่ือนไขประกอบ
ใบอนุญาตและด าเนินการต่าง ๆ  เพื่อให้ใบอนุญาตยงัคงมีผลใชบ้งัคบั
ไดต้ามกฎหมาย 

5. ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งหรือจะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกูอ้  านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้กูแ้ละผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูใ้นการเขา้ตรวจสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นกู ้
ขอคัดทะเบียนผูถ้ือหุ้นกูใ้นส่วนของตน หรือหลักฐานที่ เกี่ยวกบัการ 
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ออกหุ้นกู ้ตามที่ผู ้ถือหุ้นกู ้ (ด้วยค่าใช้จ่ายของผู ้ถือหุ้นกู ้เอง) และ /หรือ 
ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูร้้องขอ ทั้งน้ี ตามวิธีการท่ีนายทะเบียนหุน้กูก้  าหนด 

6. ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งจัดท า และ/หรือ จัดให้มีการท าบญัชีและงบการเงิน
ของผูอ้อกหุน้กู ้และเกบ็รักษาไว ้ซ่ึงบญัชีและงบการเงินอยา่งเหมาะสม
และถูกตอ้งตามหลกัการทางบญัชี 

7. ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งส่งเอกสารหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ีให้แก่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
โดยจะจัดส่งภายในก าหนดเวลาท่ีระบุไว้ในข้อน้ี และตามวิธีการท่ี
ก  าหนดไว้ในข้อ 16.2 ของข้อก าหนดสิทธิ  หรือโดยทางไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ไปยงัที่อยูไ่ปรษณียอ์ิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail address) 
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 13.1 ของข้อก าหนดสิทธิ ทั้ งน้ี หากผู ้ออกหุ้นกู ้ใช้
วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แลว้ ให้ถือว่า
ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูไ้ดรั้บเอกสารดงักล่าวเม่ือไดรั้บการยืนยนัการส่งจาก
ไปรษณียอ์ิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ของผูอ้อกหุน้กู ้ โดยผูอ้อกหุน้กูจ้ะจัด
ให้ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูเ้ตรียมเอกสารที่ไดรั้บจากผูอ้อกหุ้นกูใ้ห้ผูถ้ือหุ้นกู ้
สามารถตรวจสอบได ้ณ ส านกังานใหญ่ของผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูใ้นวนัและ
เวลาท าการของผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ดว้ยค่าใชจ่้ายของผูถ้ือหุน้กูเ้อง (หากมี) 

(ก) คู่ฉบับข้อก าหนดสิทธิ โดยจะส่งภายในวันออกหุ้นกู ้ เว ้นแต่
ข้อก  าหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยจะส่งให้ภายในระยะเวลาที่
ก  าหนดไวใ้นขอ้ 14.2 ของขอ้ก  าหนดสิทธิ 

(ข) ส าเนางบการเงินประจ ารอบปีบัญชีล่าสุดของผู ้ออกหุ้นกู ้ที่ผ่านการ
ตรวจสอบแลว้ที่ส่งให้ส านักงาน ก.ล.ต. โดยจะส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) 
วนันับแต่วนัที่ผูอ้อกหุ้นกูไ้ดจ้ัดส่งส าเนางบการเงินประจ ารอบปีบัญชี
ดังกล่าวให้กับส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัที่ออกหลกัทรัพย ์
และในกรณีที่งบการเงินประจ ารอบปีบญัชีดังกล่าวมีการแกไ้ขเพิ่มเติม  
ให้น าส่งงบการเงินประจ ารอบปีบญัชีท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมและรับรอง
โดยที่ประชุมผู ้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ 
ที่ประชุมผูถ้ือหุน้รับรองดว้ย 

(ค) ส าเนางบการเงินรายไตรมาสของผูอ้อกหุน้กูท้ี่ผ่านการสอบทานที่
ส่งให้ส านักงาน ก.ล.ต. โดยจะส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วนันับแต่
วันที่ผู ้ออกหุ้นกู ้ได้จัดส่งส าเนางบการเงินรายไตรมาสดังกล่าว
ใหก้บัส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
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ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออก
หลกัทรัพย ์

(ง) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีที่ส่งใหส้ านกังาน ก.ล.ต. โดยส่ง
ให้ภายในภายในวนัเดียวกนักบัวนัที่ผูอ้อกหุ้นกูไ้ดจ้ัดส่งเอกสาร
ดงักล่าวใหก้บัส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ขอ้มูลเกี่ยวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพย ์

(จ) ส าเนาเอกสาร รายงาน หรือขอ้มูลใด ๆ ที่ผูอ้อกหุ้นกูเ้ผยแพร่ต่อ
สาธารณชนที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู ้ออกหุ้นกู ้ 
อยา่งมีนยัส าคญั โดยจะจดัส่งใหภ้ายใน 15 (สิบหา้) วนั นบัแต่วนัที่
เผยแพร่ส าเนาเอกสาร รายงาน หรือขอ้มูลดงักล่าว 

(ฉ) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกูชุ้ดท่ีเกี่ยวขอ้งในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูซ้ื้อหุน้กู ้
ชุดที่เกี่ยวขอ้งคืนจากผูถ้ือหุน้กู ้โดยจะจดัส่งใหภ้ายในวนัเดียวกนักบั
วนัที่ส่งหนงัสือดงักล่าวใหแ้ก่นายทะเบียนหุน้กู ้(ถา้มี) 

(ช) รายงานผลการค านวณอัตราส่วนทางการเงิน ตามที่ระบุไว้ใน 
ขอ้ 6.2(ฒ) ของขอ้ก าหนดสิทธิ ที่ไดรั้บการสอบทานโดยผูส้อบบัญชี
ของผูอ้อกหุ้นกู ้ โดยจะส่งให้ผูแ้ทนผู ้ถือหุ้นกูภ้ายใน 15 (สิบห้า) วนั  
นับแต่วนัที่ผูอ้อกหุ้นกูไ้ดจ้ัดส่งงบการเงินรวมที่สอบทานแลว้ให้กับ
ส านักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและ
วิธีการค านวณ พร้อมทั้ งแหล่งท่ีมาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิง
ประกอบรายงาน 

(ซ) รายงานการทบทวนผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู ้(Credit 
Update) ท่ีจดัท าข้ึนโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ทั้งน้ี รายการตามขอ้ 6.2(ช)(2) และขอ้ 6.2(ช)(3) ของขอ้ก าหนดสิทธิ  ให้
ผูอ้อกหุน้กูน้  าส่งส าเนางบการเงินรวมดว้ย 

อนึ่ง  ในกรณีที ่ผู อ้อกหุ ้นกู ไ้ดร้ายงานขอ้มูลใดตามวรรคแรกต่อ  
ตลาดหลกัทร ัพย แ์ห่งประเทศไทยซึ่ งม ีก าร เผยแพร่ข อ้ม ูลต่อ
สาธารณชนเป็นการทัว่ไปแลว้ หรือไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณชน
เป็นการทัว่ไปในแหล่งอื ่น ๆ เช่น เว ็บไซต์ของส าน ักงาน ก.ล.ต. 
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เว ็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย เว ็บไซต์ของสถาบนั 
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือเวบ็ไซตข์องผูอ้อกหุน้กู ้ใหถ้ือว่าผูอ้อกหุน้กู ้
ไดส่้งเอกสารหรือขอ้มูลนั้นใหผู้แ้ทนผูถ้ือหุน้กูแ้ลว้ ณ วนัที่ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือแหล่งเผยแพร่ขอ้มูลอื่น ๆ ดงักล่าว ไดเ้ผยแพร่
ขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชน 

ในกรณีที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูเ้ห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ  ที่ผูอ้อกหุ้นกู ้
จดัส่งใหมี้ขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือมีขอ้ความคลุมเครือหรือไม่ชดัเจน หรือ
มีขอ้มูลอื่นใดที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูเ้ห็นว่ามีความจ าเป็นใหผู้อ้อกหุน้กูจ้ัดส่ง
เพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นกู ้
อยา่งมีนยัส าคญั ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูอ้าจแจง้ใหผู้อ้อกหุน้กูท้ราบเป็นหนังสือ
พร้อมทั้งแจง้เหตุผลในการขอขอ้มูลหรือค าช้ีแจงเพิ่มเติม โดยผูอ้อกหุ้นกู ้
จะตอ้งส่งขอ้มูลหรือค าช้ีแจงเพิ่มเติมตามท่ีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูร้้องขอ 

8. ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช าระ หรือปลดเปลื้องภาระ ภาษีอากรทั้งหมดท่ีตนถูกเรียกเก็บ
หรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพยสิ์นของตน (ซ่ึงรวมถึงภาษีเงินได ้ภาษีหัก 
ณ ท่ีจ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหน้ีอื่นใดอันมีบุริมสิทธิตาม
กฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดให้ตอ้งช าระ เวน้แต่ในกรณีท่ีหน้ีภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้อง
ดงักล่าวก าลงัอยูใ่นระหว่างการโตแ้ยง้โดยสุจริต 

9. ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะส่งหนงัสือลงนามโดยผูมี้อ  านาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการ 
ผู ้มีอ  านาจกระท าการ หรือผู ้รับมอบอ านาจ) ให้แก่ผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้ 
ภายใน 30 (สามสิบ) นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้  
เพื่อรับรองว่า 

(ก) ผูอ้อกหุ้นกูไ้ดมี้การตรวจสอบการด าเนินการของตนเองในรอบปี
บญัชีที่ผ่านมาและการปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดสิทธิแลว้ และ 

(ข) ผูอ้อกหุ้นกูไ้ด้ปฏิบติัตามหน้าที่ของตนภายใต้ขอ้ก  าหนดสิทธิอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น และนับจากวนัออกหุ้นกูห้รือวนัออกหนังสือรับรอง
ตามขอ้ 6.2(ฌ) ของขอ้ก  าหนดสิทธิ ฉบบัล่าสุดก่อนหน้าน้ี ไม่ไดเ้กิด
เหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่  
ผูอ้อกหุน้กูมิ้ไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ และไม่มีคดีความ
หรือการอนุญาโตตุลาการที่ผูอ้อกหุน้กูเ้ป็นจ าเลยหรือผูถู้กกล่าวหาซ่ึง
อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง ยกเวน้กรณีที่ไดแ้จ้งให้
ผูถ้ือหุน้กูห้รือผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูท้ราบแลว้ (ถา้มี) หรือในกรณีที่ปรากฏ
ว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหาก 
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ผูอ้อกหุ้นกูมิ้ไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิประการใด ให้
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกบัขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว พร้อมทั้งสถานะ
ของเหตุท่ีเกิดข้ึนนั้นในหนังสือรับรองดว้ย  

10. ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะส่งหนังสือลงนามโดยผูมี้อ  านาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการ  
ผูมี้อ  านาจกระท าการ หรือผูรั้บมอบอ านาจ) ให้แก่ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้และ
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยโดยไม่ชกัชา้ในกรณี ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผู ้ออกหุ้นกู ้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู ้ออกหุ้นกู ้ 
ไม่สามารถช าระหน้ีไดถู้กตอ้งครบถว้นหรือไม่สามารถปฏิบัติตาม
ขอ้ก  าหนดสิทธิได ้

(ข) กรณีเกิดความเสียหายข้ึนกับทรัพย์สินท่ีเป็นสาระส าคัญในการ
ประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกู ้ ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างร้ายแรง หรือกรณีท่ีผู ้ออกหุ้นกูห้ยุดประกอบกิจการทั้ งหมด
หรือบางส่วนที่เป็นสาระส าคญั 

(ค) กรณีผูอ้อกหุน้กูเ้ปลี่ยนแปลงบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรอง
ของผูอ้อกหุน้กูอ้นัอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

(ง) ผูอ้อกหุ้นกูห้ยุดพกัช าระหน้ีเป็นการทัว่ไปหรือมีการเร่ิมเจรจากบั
เจ้าหน้ีรายใดรายหน่ึงหรือหลายรายรวมกนัของตนเพื่อวตัถุประสงค์
ในการปรับโครงสร้างหน้ีอนัมีลักษณะเป็นการผ่อนผนัการปฏิบติั 
การช าระหน้ีของผู ้ออกหุ้นกู ้อนัเน่ืองมาจากการที่ผูอ้อกหุ้นกู ้จะ 
ไม่สามารถช าระเงินตามหุน้กูไ้ดต้ามก าหนด 

(จ) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด  
ทั้ งน้ี  ผู ้ออกหุ้นกู ้จะต้องแจ้งถึงการกระท าใด ๆ ที่ผู ้ออกหุ้นกู ้ได้
ด  าเนินการหรือเสนอที่จะด าเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมา
พร้อมกนัดว้ย 

(ฉ) ผูอ้อกหุ้นกูถู้กด าเนินคดีเป็นจ าเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็น
ฝ่ายรับผิดในกรณีพิพาทท่ีอนุญาโตตุลาการจะตอ้งวินิจฉัย ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

11. ผู ้ออกหุ้นกู ้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู ้ส่งรายช่ือ ที่อยู่ และ
จ านวนหุ้นกูท้ี่ผูถ้ือหุ้นกูถ้ืออยู่ตามขอ้มูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกูมี้
หรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู ้ให้แก่
ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
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ไดรั้บการร้องขอจากผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูเ้ม่ือมีเหตุอนัสมควร ทั้งน้ี ขอ้มูล
เกี่ยวกบัผูถ้ือหุน้กูน้ี้จะตอ้งเป็นขอ้มูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้กูท้ี่
นายทะเบียนหุน้กูมี้อยูเ่ม่ือส้ินเวลาท าการในวนัท าการที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้
ร้องขอ เวน้แต่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูร้้องขอ หรือตกลงยอมรับขอ้มูลที่ปรากฏ 
ณ จุดเวลาอื่นซ่ึงนานกว่านั้น 

12. หากมีกรณีที่จะตอ้งเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูห้รือนายทะเบียนหุ้นกู ้  
ผู ้ออกหุ้นกู ้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้ งให้เป็นผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้หรือ 
นายทะเบียนหุ้นกูร้ายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้ งน้ีต้อง 
ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนันับแต่วนัที่เกิดกรณีที่จะตอ้งท าการเปลี่ยนตวั
ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูห้รือนายทะเบียนหุ้นกูด้งักล่าว (แลว้แต่กรณี) และจะ
ด าเนินการใหผู้แ้ทนผูถ้ือหุ้นกูห้รือนายทะเบียนหุ้นกูร้ายเดิม (แลว้แต่กรณี) 
แจ้งต่อผูถ้ือหุ้นกูทุ้กรายถึงการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว พร้อมทั้งช่ือและท่ีอยู่
ของผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูห้รือนายทะเบียนหุ้นกูร้ายใหม่ (แลว้แต่กรณี) ภายใน 
30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้หรือนายทะเบียนหุ้นกู ้ 
รายใหม่ไดรั้บการแต่งตั้ง (แลว้แต่กรณี) 

13. ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจดัให้หุ้นกูท้ี่เสนอขายในคร้ังน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนกบั
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัออกหุน้กู ้และ
จะคงสถานะให้หุ้นกู ้เ ป็นตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนกับสมาคมตลาด 
ตราสารหน้ีไทยตลอดอายหุุน้กู ้

14. ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูจ้ากสถาบนั
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตลอดอายหุุน้กู ้ ซ่ึงอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีมิได้
จดัท าข้ึนเพื่อเป็นขอ้แนะน า ใหผู้ล้งทุนท าการซ้ือ ขาย หรือถือหุน้กู ้และ
อาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

15. ผู ้ออกหุ้นกู ้จะด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น (Debt to 
Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมของผูอ้อกหุ้นกูใ้นอตัราส่วนไม่เกินกว่า 
3:1 (สามต่อหน่ึง) ณ วนัส้ินงวดบญัชีของไตรมาสท่ีสองและ ณ วนัส้ินสุด
รอบปีบญัชีของแต่ละปี 

ทั้งน้ี โปรดพิจารณาค าจ ากดัความของ "หน้ีสิน" "ส่วนของผูถ้ือหุ้น" 
และ "งบการเงินรวม" รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 6.2(ฒ) ของ
ขอ้ก  าหนดสิทธิ 
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หนา้ที่งดเวน้กระท าการ ตราบเท่าท่ีผูอ้อกหุ้นกูมี้ภาระหน้ีตามหุ้นกู ้ ผูอ้อกหุ้นกูต้กลงจะกระท าการ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. นอกเหนือจากหลกัประกนัหรือภาระผูกพนัต่าง ๆ ที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ดใ้ห้ไว้
หรือท าข้ึนก่อนวันออกหุ้นกู ้ ผู ้ออกหุ้นกู ้จะไม่จ านอง จ าน า ก่อภาระ
หลกัประกนั โอนสิทธิเรียกร้อง หรือภาระผูกพนัใด ๆ  เหนือทรัพยสิ์น  
และ/หรือ รายไดส่้วนที่ส าคญัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกู ้
ทั้งท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและท่ีจะมีในอนาคตตลอดเวลาท่ียงัคงมีหน้ีตามหุ้นกู ้
ค้างช าระอยู่ เว ้นแต่การจ านอง จ าน า ก่อภาระหลักประกัน โอนสิทธิ
เรียกร้อง หรือภาระผูกพนัใด ๆ ดงักล่าวจะเกิดข้ึนเน่ืองจากเหตุอย่างใด
อยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(ก) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพยสิ์นของผูอ้อกหุ้นกู ้ท่ีเกิดข้ึน
ดว้ยอ  านาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดหน่วง สิทธิในทางจ าเป็น 
เป็นตน้ 

(ข) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซ่ึงก่อข้ึนบนทรัพย์สินใดท่ี 
ผูอ้อกหุ้นกูจ้  าเป็นตอ้งจัดหามา เพื่อใชใ้นการด าเนินกิจการหลัก
ของตนอนัเป็นทางธุรกิจตามปกติทัว่ไป เช่น การซ้ือทรัพยท่ี์จ าเป็น
ในการด าเนินกิจการ โดยตกลงให้มีการยดึหน่วงกรรมสิทธ์ิจนกว่า
จะช าระราคาเสร็จส้ิน (Retention of title) เป็นตน้ หรือการก่อหลกัประกนั
บนทรัพย์สินให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อเป็นประกัน
ส าหรับสินเช่ือเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นถาวรเหล่านั้น 

(ค) การจ าน าบญัชีรับฝากเงินหรือโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝาก หรือ
สิทธิการรับเงิน หรือการโอนสิทธิเรียกร้องในเอกสารสัญญา
เกี่ยวกับโครงการ (Project Documents) ภายใต้สินเช่ือโครงการ 
(Project Financing) 

(ง) การก่อหลกัประกนัหรือภาระผูกพนัใด ๆ  ตามเง่ือนไขท่ีก  าหนดข้ึน
ประกอบการขอหรือการได้รับสัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต  
การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกัน หรือการร่วมทุนหรือ 
ร่วมลงทุนที่ผูอ้อกหุ้นกู ้เข้าท ากับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ 

(จ) การก่อภาระหลกัประกนัท่ีก่อข้ึนหรืออนุญาตให้ก่อข้ึนดว้ยความ
ยนิยอมล่วงหนา้จากที่ประชุมผูถ้ือหุน้กู ้หรือผูอ้อกหุน้กูจ้ะไดมี้การ
จดัใหผู้ถ้ือหุน้กูมี้สิทธิในหลกัประกนัเดียวกนันั้นในล าดบัเท่าเทียม
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กนั และมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีจากหลกัประกนันั้นในสัดส่วนเสมอ
กนักบับุคคลผูรั้บหลกัประกนัรายอื่น 

(ฉ) การก่อหลักประกันท่ีก่อข้ึนเกี่ยวเน่ืองกับการประกอบธุรกิจ
ตามปกติทัว่ไปของผูอ้อกหุน้กู ้ หรือเป็นการด าเนินการโดยผลของ
กฎหมายหรือจะไม่มีผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

2. ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่ขาย จ าหน่าย จ่าย หรือโอนทรัพยสิ์นหรือสินทรัพย์
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนท่ีส าคัญท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกู ้ 
เวน้แต่การกระท าดงักล่าวขา้งตน้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างร้ายแรง หรือเป็นการกระท าอันเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจ
ตามปกติทัว่ไปของผูอ้อกหุน้กู ้หรือเป็นการกระท าเพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(securitization) หรือเป็นธุรกรรมที่เขา้ท า
หรือเกี่ยวเน่ืองกบันิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายว่าดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อวตัถุประสงคใ์นการระดมทุนในตลาดทุน 

3. ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่ด าเนินการใด ๆ เพื่อเขา้ควบรวมกิจการ แยกกิจการ 
หรือจ าหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพยสิ์นทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตน
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการควบรวมกิจการ ยกเวน้กรณีเป็นไปตามเง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ีทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิดนดัใดเกิดข้ึนและด ารงอยู ่และ (2) 
ผูอ้อกหุ้นกูย้งัคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซ่ึงคงด ารงอยู่ต่อไป หรือมี
การโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเน่ืองจากการควบรวมกิจการ 
โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูภ้ายใต้
หุน้กู ้และ (3) การด าเนินการดงักล่าวจะไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบ
อย่างร้ายแรง โดยผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งแจ้งการด าเนินการดงักล่าวให้กบั
ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูท้ราบก่อนด าเนินการใด ๆ 

4. ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่น าเงินไปใชเ้พื่อการใดอนัแตกต่างจากวตัถุประสงค์
การใชเ้งินท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใชเ้งินภายหลงัซ่ึงมี
ลกัษณะแตกต่างไปจากหนังสือช้ีชวน การเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ 
การใชเ้งินตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  
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(ก) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนยัส าคญั 

ผู อ้อกหุ ้นกู ต้ อ้งไดร้ับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษทัและ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงท่ีไม่มีนัยส าคญั ไดแ้ก่ 

(1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใชจ่้ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้
แลว้ในหนงัสือช้ีชวน 

(2) การเปลี่ยนแปลงก าหนดระยะเวลาการใชเ้งินที่มีการเปิดเผยไว้
แลว้ในหนงัสือช้ีชวน 

(3) การใช้เงินในเร่ืองท่ีไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือช้ีชวนซ่ึง
เป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(3.1) กรณีเป็นการใชเ้งินในเร่ืองที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจที่เปิดเผย
ไวใ้นหนงัสือช้ีชวนมูลค่าการใชเ้งินท่ีเปลี่ยนแปลงไปตอ้ง
ไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจ านวนเงินที่ไดจ้ากการ
เสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังนั้น 

(3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (3.1) ขา้งตน้ มูลค่าการใช้
เงินที่เปลี่ยนแปลงไปตอ้งไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) 
ของจ านวนเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้กู ้

(ข) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนยัส าคญั 

ผูอ้อกหุน้กูต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้กู ้

5. ผูอ้อกหุน้กูจ้ะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ช าระหน้ี
เงินต้น ดอกเบ้ีย และ/หรือ ผิดนัดช าระหน้ีใด ๆ ตามหุ้นกู ้น้ี  และการ 
ไม่ช าระหน้ีเงินหรือการผิดนัดดังกล่าวยงัไม่ได้รับการแก้ไข เว้นแต่ 
จะไดรั้บอนุญาตจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้กูก้่อน 

การผิดนดัและผลของการผิดนดั 1.  กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ีถือเป็นเหตุผิดนดัตามหุ้นกูแ้ละขอ้ก  าหนดสิทธิ 

(ก) ผูอ้อกหุน้กูผ้ิดนดัไม่ช าระเงินไม่ว่าเงินตน้ ดอกเบ้ีย หรือเงินจ านวน
อื่นใดในวันถึงก  าหนดช าระตามเง่ือนไขในข้อก าหนดสิทธิ 
อยา่งไรกดี็ กรณีดงักล่าวยอ่มไม่ถือเป็นเหตุผิดนดัหากการไม่ช าระ
เงินตน้หรือดอกเบ้ีย ดงักล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าชา้ และ/หรือ 
ความผิดพลาดที่เกี่ยวกบัระบบการโอนเงินซ่ึงอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของผูอ้อกหุน้กู ้ และผูอ้อกหุน้กูไ้ดน้  าเงินตน้ ดอกเบ้ีย หรือ
เงินจ านวนอื่นใดเขา้บญัชีเพื่อช าระให้แก่ผูถ้ือหุ้นกูแ้ลว้ตั้งแต่วัน
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ครบก าหนดช าระแต่ผูถ้ือหุ้นกูมิ้ไดรั้บช าระโดยเหตุอนัจะโทษผู ้
ออกหุ้นกูมิ้ไดห้รือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ  ที่ผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่
สามารถควบคุมได้ และผู ้ออกหุ้นกู ้ได้ด  าเนินการให้ผู ้ถือหุ้นกู ้
ไดรั้บช าระเงินตน้ ดอกเบ้ียหรือเงินจ านวนอื่นใดครบถว้นภายใน 3 
(สาม) วนัท าการนบัจากวนัครบก าหนดช าระเงินนั้น ๆ   

(ข) ผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่ปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดสิทธิในขอ้อื่น ๆ  นอกจากการ
ผิดนดัไม่ช าระเงินตามขอ้ 10.1(ก) ของขอ้ก  าหนดสิทธิ และเหตุผิด
เง่ือนไขเช่นนั้นยงัคงมีอยู่เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 30 (สามสิบ) วนัข้ึน
ไป นับจากวนัท่ีไดมี้การส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเง่ือนไข พร้อมทั้ง
แจง้ใหผู้อ้อกหุน้กูแ้กไ้ขเหตุผิดเง่ือนไขดงักล่าวแลว้โดยผูแ้ทนผูถ้ือ
หุ้นกูห้รือผูถ้ือหุ้นกูไ้ม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกูห้รือถือ
หุ้นกูร้วมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกูท้ี่ยงัมิไดไ้ถ่
ถอนทั้งหมด 

(ค) ผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ บริษทัย่อย ผิดนัดช าระหน้ีไม่ว่าในมูลหน้ีใด ๆ  
อนัเป็นความผิดที่เกิดจากผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยของผูอ้อกหุ้นกู ้
(ไม่ว่ามูลหน้ีรายเดียวหรือหลายราย) ณ ขณะใดขณะหน่ึง เป็น
จ านวนเงินรวมกนัเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยลา้น) บาท หรือ
เงินสกุลอื่นที่มีจ  านวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ 
บริษทัย่อย ไม่ช าระหน้ีดังกล่าวภายในก าหนดช าระหน้ีเดิมหรือ
ภายในระยะเวลาที่เจา้หน้ีขยายให้ หรือ (2) หน้ีดงักล่าวถูกเจา้หน้ี
เรียกให้ช าระคืนก่อนก าหนดอนัเป็นผลจากการผิดนดั เวน้แต่การ
เกิดการผิดนดันั้นอยูใ่นระหว่างการโตแ้ยง้โดยสุจริต และไดมี้การ
เร่ิมกระบวนการพิจารณาคดีดงักล่าวในศาลท่ีมีเขตอ านาจ (ในกรณี
ดังกล่าว ให้ถือว่า เหตุดังกล่าวมิได้เป็นเหตุผิดนัด ตราบเท่าที่ 
ขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าวยงัไม่มีการตดัสินช้ีขาดจนถึงท่ีสุดใหเ้ป็นความผิด
ของผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ย) 

(ง) ผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ บริษทัย่อยตอ้งค าพิพากษาถึงที่สุด หรือค าช้ีขาด
ของอนุญาโตตุลาการ ใหช้  าระเงิน คร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกนั 
ณ ขณะใดขณะหน่ึง ค  านวณรวมกันแล้วเป็นจ านวนเกินกว่า 
500,000,000 (ห้า ร้อยล้าน ) บาท หรือเ งินสกุลอื่นที่ มีจ  านวน
เทียบเท่า เวน้แต่ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถพิสูจน์ใหเ้ป็นที่พอใจแก่ผูแ้ทน
ผู ้ถือหุ้นกู ้หรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นกู ้ได้ว่าตนจะสามารถช าระหน้ี 
ทั้งจ านวนภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดไวใ้นค าพิพากษาหรือค าช้ีขาดนั้น
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โดยไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

(จ) ผูอ้อกหุ้นกูต้กเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวัตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือ 
มีการเร่ิมด าเนินการเพื่อขอฟ้ืนฟูกิจการของผูอ้อกหุน้กู ้หรือเพื่อขอให้
ผูอ้อกหุ้นกูล้ม้ละลายภายใตก้ฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และสถานการณ์เป็น 
ผู ้มีหน้ีสินล้นพ้นตัว หรือการด าเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการ 
ปลดเปลื้องภายใน 120 (หน่ึงร้อยยี่สิบ) ว ันนับแต่วันที่ผู ้ออกหุ้นกู ้ 
ตกอยูใ่นสถานะดงักล่าว หรือนบัแต่วนัที่มีการยืน่ค  าฟ้องหรือค าร้อง
ต่อศาลเพื่อด  าเนินการเช่นนั้น แลว้แต่กรณี  

(ฉ) เ ม่ือปรากฏว่ามีค  าสั่งยึดหรืออาย ัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของ 
ผูอ้อกหุ้นกู  ้และ/หรือ บริษทัย่อย ไม่ว่าในปัจจุบนัหรือในอนาคต 
และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการด าเนินการทางกฎหมาย
อื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผูบ้งัคบัหลกัประกนัตามกฎหมาย ซ่ึงค  าสั่ง
หรือการถูกด าเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเอากับกิจการ 
ทรัพยสิ์น หรือรายไดท้ั้งหมดหรือบางส่วนของผูอ้อกหุน้กู ้ และ/หรือ 
บริษทัยอ่ย ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างร้ายแรง เวน้แต่คดีท่ีผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งค  าสั่งยึดหรืออายดัหรือ
การด าเนินการทางกฎหมายนั้นอยูใ่นระหว่างการโตแ้ยง้โดยสุจริต 
ซ่ึงในกรณีดงักล่าวให้ถือว่ามิไดเ้ป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวขอ้งกบัหุ้นกู ้  
ตราบเท่าท่ีคดีหรือการด าเนินการทางกฎหมายนั้ นย ังไม่มีการ
ตดัสินเป็นที่สุด  

(ช) (1) ผูอ้อกหุ้นกูห้ยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
ไม่ว่าจะเป็นการชัว่คราวหรือถาวร อนัอาจเกิดผลกระทบในทางลบ
อยา่งร้ายแรง หรือ (2) มีค  าสั่งหรือมติใหผู้อ้อกหุน้กูเ้ลิกกิจการ หรือ 
(3) ผูอ้อกหุ้นกูป้ระกาศเป็นการทัว่ไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู ้
ออกหุ้นกู ้เข้าสู่กระบวนการช าระบัญชี เว ้นแต่การเลิกกิจการที่
กล่าวมาในขอ้น้ีเป็นผลเน่ืองมาจากการปรับโครงสร้างการด าเนิน
ธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกูห้รือการควบรวมบริษัท ซ่ึงตามขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขของการด าเนินการดงักล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไป
จะเขา้รับเอาหน้ีสินหรือขอ้ผูกพนัทั้งหมดของผูอ้อกหุน้กูท่ี้เกี่ยวกบั
หุน้กูโ้ดยชดัเจน และการเลิกกิจการเน่ืองจากเหตุดงักล่าวนั้นจะไม่
ท าใหโ้อกาสท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีตามหุน้กูข้องผูถ้ือหุน้กูเ้สียไปหรือ
ดอ้ยลงกว่าเดิม 
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(ซ) เม่ือมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง งดเวน้ หรือยกเลิกใบอนุญาต หนงัสือรับรอง 
หนังสือยินยอม สิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ผู ้ออกหุ้นกู ้ได้รับจาก
หน่วยงานของรัฐ เจา้หนา้ที่ บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ซ่ึงผูอ้อกหุน้กู ้
จ  าเป็นตอ้งมีไวห้รือใชใ้นการประกอบธุรกิจหลกัของผูอ้อกหุน้กู ้
ซ่ึงการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง การงดเวน้ หรือยกเลิกเช่นว่านั้น อาจก่อใหเ้กิด
ผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

(ฌ) หน้ีตามหุ้นกู ้ หรือการกระท าตามภาระหน้าท่ีท่ีเป็นสาระส าคัญ
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างของผูอ้อกหุ้นกู ้ อนัเกี่ยวกบัหุ้นกู ้
หรือที่มีอยูภ่ายใตข้อ้ก  าหนดสิทธิ ไม่มีผลผูกพนัตามกฎหมาย 

(ญ) ผูอ้อกหุ้นกูป้ระกาศว่าไม่สามารถปฏิบติัตามภาระหน้าที่ทางการ
เงินของตน หรือผูอ้อกหุน้กูร้ะงบัหรือหยดุพกัการช าระหน้ีของตน
เป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่า เป็นหน้ี
ประเภทใด ๆ หรือมีการเร่ิมเจรจา หรือเขา้ท าสัญญาใด ๆ กบัเจา้หน้ี
รายใดรายหน่ึง หรือหลายรายรวมกนัของตนอนัเน่ืองมาจากการที่
ผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่สามารถปฏิบติัการช าระหน้ีทางการเงินของตนได้
เพื่อวตัถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหน้ีอนัมีลกัษณะเป็นการ
ผ่อนผนัการช าระหน้ีดงักล่าวของผูอ้อกหุ้นกู ้ซ่ึงรวมถึงการเลื่อน
หรือเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาช าระหน้ี หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่าง
ใด ๆ เกี่ยวกบัหน้ี ไม่ว่าประเภทใด ๆ  ทั้งหมดของตน (หรือหน้ีใน
บางส่วนซ่ึงผู ้ออกหุ้นกู ้อาจไม่สามารถช าระได้เม่ือหน้ีนั้ นถึง
ก  าหนดช าระ) หรือผูอ้อกหุน้กูเ้สนอหรือท าความตกลง หรือท าข้ึน
ซ่ึงการโอนสิทธิโดยทัว่ไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์
ของเจา้หน้ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหน้ีใด ๆ ของผูอ้อกหุน้กูเ้พื่อประโยชน์ใน
การผ่อนผนัการปฏิบติัตามภาระหน้ีทางการเงินท่ีตนอาจไม่สามารถ
ช าระได ้

2. ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามขอ้ 10.1 ของขอ้ก  าหนดสิทธิ ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้
อาจใชดุ้ลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวด าเนินการเรียกร้องให้  
ผูอ้อกหุ้นกูช้  าระหน้ีตามหุ้นกู ้หรือด าเนินการฟ้องร้องเอากับผูอ้อกหุ้นกู ้ 
หรือผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูอ้าจจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นกูภ้ายใน 45 (ส่ีสิบ
ห้า) ว ัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการด าเนินการ
เรียกร้องให้ผูอ้อกหุ้นกูช้  าระหน้ีตามหุ้นกู ้หรือด าเนินการฟ้องร้องเอากบั 
ผูอ้อกหุน้กู ้
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หากเกิดความเสียหายข้ึน ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูจ้ะตอ้งด าเนินการเรียกร้อง
ค่าเสียหายให้แก่ผูถ้ือหุ้นกูท้ ั้ งปวงดว้ยภายใน 90 (เกา้สิบ) วนั นับแต่
วนัท่ีอาจใชสิ้ทธิเรียกร้องเช่นนั้นได ้

ทั้งน้ี ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูจ้ะตอ้งส่งหนังสือบอกกล่าวใหผู้อ้อกหุ้นกูช้  าระหน้ี 
("หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ช าระหน้ี") ภายใน 45 (ส่ีสิบห้า) วนั นับแต่วนัที่
ตนไดรู้้ถึงเหตุผิดนดั หรือนบัแต่วนัที่ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้กูมี้มติ 

3. โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัความในขอ้ 10.2 ของขอ้ก  าหนดสิทธิ 

(ก) เม่ือเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหน่ึงตามข้อ 10.1(จ) ข้อ 10.1(ช)(2)  
ขอ้ 10.1(ช)(3) ขอ้ 10.1(ช)(4) หรือขอ้ 10.1(ฌ) ของขอ้ก  าหนดสิทธิ หรือ 

(ข) เม่ือเกิดเหตุผิดนดัตามขอ้ 10.1 ของขอ้ก  าหนดสิทธิ ซ่ึงเป็นกรณีอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุไวใ้นขอ้ 10.3(ก) ของขอ้ก  าหนดสิทธิ ซ่ึง 

(1) ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูใ้ชดุ้ลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 
15 (สิบหา้) วนันบัแต่ตนไดรู้้ถึงเหตุผิดนัด เวน้แต่ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้
จะไดส่้งหนังสือเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นกูต้ามขอ้ 10.3(ข)(3) ของ
ขอ้ก  าหนดสิทธิ ภายใน 15 (สิบหา้) วนันบัแต่ตนไดรู้้ถึงเหตุผิดนัด 
หรือ  

(2) ผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู ้ถือหุ้นกู ้
ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู ้หรือถือหุ้นกู ้รวมกัน 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 (หา้สิบ) ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด 
หรือ 

(3) ผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้ได้รับมติของที่ประชุมผู ้ถือหุ้นกู ้ ซ่ึงผู ้แทน 
ผูถ้ือหุน้กูจ้ะตอ้งจดัประชุมผูถ้ือหุน้กูด้งักล่าวภายใน 45 (ส่ีสิบ
หา้) วนันบัแต่ตนไดรู้้ถึงเหตุผิดนดั 

ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูจ้ะตอ้งส่งหนงัสือแจ้งไปยงัผูอ้อกหุ้นกูใ้ห้ท  าการช าระ
หน้ีเงินตามหุ้นกูท้ ั้งหมดซ่ึงยงัไม่ถึงก  าหนดช าระโดยพลนั โดยระบุเหตุ
ผิดนดัท่ีเกิดข้ึนนั้นดว้ย ("หนังสือเรียกให้ช าระหน้ีโดยพลัน") ภายใน 5 (หา้) 
ว ันท าการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 10.3(ก) ของ
ขอ้ก  าหนดสิทธิ หรือนับแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาพิจารณาตามขอ้ 10.3(ข)(1) 
ของขอ้ก าหนดสิทธิ หรือนับแต่วนัไดรั้บหนังสือร้องขอตามขอ้ 10.3(ข)(2) 
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ของข้อก าหนดสิทธิ  หรือน ับแต่ว นัที ่ที ่ประชุมผู ้ถือหุ้นกู ้มีมติตาม 
ขอ้ 10.3(ข)(3) ของขอ้ก าหนดสิทธิ แลว้แต่กรณี 

หากเหตุผิดนัดนั้นยงัคงด ารงอยู่จนถึงเวลาท่ีหนังสือเรียกให้ช าระหน้ี
โดยพลนัส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผูอ้อกหุ้นกูแ้ลว้ ให้ถือว่าหน้ีเงินตามหุน้กู ้
ทั้ งหมดซ่ึงยงัไม่ถึงก  าหนดช าระเป็นอันถึงก  าหนดช าระโดยพลันและ 
ผู ้ออกหุ้นกู ้จะต้องช าระเงินต้นคงค้างทั้ งหมดภายใต้หุ้นกู ้ พร้อมด้วย
ดอกเบ้ียตามข้อก  าหนดสิทธิท่ีค  านวณจนถึงขณะนั้ นให้แก่ผู ้ถือหุ้นกู ้
ภายในก าหนดเวลาที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูไ้ดมี้หนังสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุ้นกูใ้ห้
ท  าการช าระดังกล่าว ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีผู ้ออกหุ้นกู ้ผิดนัดช าระเงินไม่ว่า
จ านวนใด ๆ ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้กูไ้ม่ว่ารายใด หากไม่มีการแสดงหรือพิสูจน์
ใหเ้ห็นเป็นอยา่งอื่น ใหถ้ือไวก้่อนว่ามีเหตุผิดนดัเช่นเดียวกนันั้นเกิดข้ึน
ต่อผูถ้ือหุน้กูท้ ั้งหมด 

4. เม่ือผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูไ้ดมี้หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ช าระหน้ีตามขอ้ 10.2 
ของข้อก าหนดสิทธิ หรือส่งหนังสือเรียกให้ช าระหน้ีโดยพลันไปยัง 
ผูอ้อกหุน้กูต้ามขอ้ 10.3 ของขอ้ก  าหนดสิทธิแลว้ 

(ก) ผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้จะต้องด าเนินการให้ผู ้ออกหุ้นกู ้ช  าระหน้ีท่ีคา้ง
ช าระอยูต่ามหุน้กูท้ ั้งหมดโดยเร็วท่ีสุดเท่าที่จะสามารถกระท าได ้ ซ่ึง
รวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู ้ออกหุ้นกู ้ด้วยหากสามารถ
กระท าไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 

(ข) ผูถ้ือหุ้นกูแ้ต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับช าระหน้ีตามหุ้นกู ้ท่ี
คา้งช าระแก่ตนเองจากผูอ้อกหุ้นกูไ้ด้ดว้ยตนเองก็ต่อเม่ือส้ินสุด
ระยะเวลาท่ีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูไ้ดมี้หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ช าระหน้ี
ไปยงัผูอ้อกหุ้นกูต้ามขอ้ 10.2 หรือไดมี้หนังสือเรียกให้ช าระหน้ีโดย
พลันไปยงัผู ้ออกหุ้นกูต้ามขอ้ 10.3 แล้ว ยงัไม่มีการช าระหน้ีท่ีคา้ง
ช าระแก่ตน และขณะท่ีผูถ้ือหุน้กูฟ้้องคดีนั้น ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูย้งัมิได้
ด  าเนินการฟ้องร้องผูอ้อกหุน้กูใ้หช้  าระหน้ีท่ีคา้งช าระ 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก  าหนดสิทธิ 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ผูอ้อกหุน้กูแ้ละที่ประชุมผูถ้ือหุน้กู ้ยกเวน้กรณีตามขอ้ 3.5(ข) ขอ้ 12.2(ข)(1) 
หรือขอ้ 12.2(ข)(2) ของขอ้ก  าหนดสิทธิ 

2. ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจัดส่งขอ้ก  าหนดสิทธิท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม ให้แก่ผูแ้ทน 
ผูถ้ือหุน้กู ้นายทะเบียนหุน้กู ้และส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบหา้) วนั 
นับแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก  าหนดสิทธิ และจะจัดส่งให้แก่ผูถ้ือหุน้กู ้
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เม่ือไดรั้บการร้องขอ 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

1. ผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้ไม่ต้องรับผิดต่อผู ้ถือหุ้นกู ้ในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างถูกตอ้ง เวน้แต่บรรดา
ความเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนแก่ผูถ้ือหุ้นกูจ้ากการท่ีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ปฏิบัติ
หน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ 
ความระมดัระวงัตามที่จะพึงคาดหมายไดจ้ากบุคคลที่ประกอบการเป็น
ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัขอบเขตความรับ
ผิดของผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้ดังกล่าวข้างต้น ผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้ไ ม่ต้อง
รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการกระท า
ที่กระท าลงตามมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้กู ้

2. นอกเหนือจากบรรดาอ านาจ หนา้ที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ ผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้จะมีอ  านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ด าเนินการต่าง  ๆตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 12.2 ของขอ้ก  าหนดสิทธิ และ
ขอ้อื่น ๆ ของขอ้ก  าหนดสิทธิ ซ่ึงในกรณีที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้มีสิทธิ
ใชดุ้ลยพินิจของตนตามขอ้ก าหนดสิทธิ ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูส้ามารถ
ใชดุ้ลยพินิจไดโ้ดยอิสระโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้กู ้
เป็นหลกั 

(ข) ท าความตกลงกบัผูอ้อกหุน้กูใ้นเร่ืองต่าง  ๆดงัต่อไปน้ีโดยไม่ตอ้งได้รับ
ความยนิยอมจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้กู ้

(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่
เกี่ยวขอ้งกบัหุ้นกูใ้นประเด็นซ่ึงผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูเ้ห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้ือหุ้นกูห้รือไม่ท าใหสิ้ทธิประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นกู ้
ดอ้ยลง 

(2) การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวขอ้ง
กับหุ้นกู ้ในประเด็นที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูเ้ห็นว่าเป็นการแกไ้ข
ขอ้ผิดพลาดที่เห็นไดโ้ดยชดัแจ้ง หรือเป็นการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลกัเกณฑ ์มาตรฐาน หรือแนวปฏิบติัอื่นใดของหน่วยงานที่มี
หนา้ที่ก  ากบัดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ท่ีใชบ้งัคบั
กบัหุน้กู ้ 
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(3) ผ่อนผนัหรือยกเวน้ไม่ถือว่ากรณีท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ 10.1 ของ
ขอ้ก  าหนดสิทธิ ในขณะใดขณะหน่ึงเป็นกรณีผิดนัดที่จะตอ้ง
ด าเนินการตามขอ้ 10.2 ขอ้ 10.3 และ ขอ้ 10.4 ของขอ้ก  าหนดสิทธิ 
หากผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูเ้ห็นว่าการผ่อนผนัหรือยกเวน้ดงักล่าวเป็น
เร่ืองที่เหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้กูเ้ป็นหลกั 

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพยสิ์นรวมทั้งหลกัประกนั (ถา้มี) 
ซ่ึงผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูจ้ะตอ้งรับไวแ้ทน ผูถ้ือหุ้นกูต้ามขอ้ก  าหนดสิทธิ 
และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวขอ้งกบัหุน้กู ้

(ง) เ รียกประชุมผู ้ถือหุ้นกู ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ใน
ขอ้ก  าหนดสิทธิและเขา้ร่วมในการประชุมผูถ้ือหุ้นกูทุ้กคร้ังและ
เสนอความเห็นต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้กูว้่าควรจะด าเนินการอยา่งไร
ในกรณีที่ผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น 
ๆ ที่ มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ้นกู ้อย่ า ง มี
นยัส าคญั 

(จ) พิจารณาจากขอ้มูล เอกสาร รายงานใด ๆ  ที่ตนไดรั้บ ว่าผูอ้อกหุน้กูไ้ด้
กระท าการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดข้ึน
หรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลใหผู้อ้อกหุน้กูป้ฏิบติัตามหนา้ที่ที่ระบุ
ไวใ้นขอ้ก  าหนดสิทธิ และแจง้ใหผู้ถ้ือหุ้นกูท้ราบโดยเร็วหากเกิด
เหตุผิดนดัตามที่ตนตรวจพบหรือไดรั้บทราบมา หรือที่ไดรั้บแจ้ง
จากผูอ้อกหุ้นกู ้รวมถึงจัดท ารายงานส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้นกูเ้กี่ยวกบั
เร่ืองส าคญัที่ไดด้  าเนินการไปตามอ านาจหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้
โดยไม่ชกัชา้ 

(ฉ) อ านวยความสะดวกแก่ผูถ้ือหุ้นกูใ้นการตรวจสอบเอกสาร ขอ้มูล 
และรายงานใด ๆ  ที่ผูอ้อกหุ้นกู ้ไดจ้ัดไวใ้ห้แก่ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูต้าม
ขอ้ก  าหนดสิทธิ ณ ส านกังานที่ระบุไวข้องผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูใ้นวนัและ
เวลาท าการของผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

(ช) ในกรณีที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูข้าดคุณสมบติัและไม่สามารถด าเนินการ
แกไ้ขคุณสมบติัของตนให้ถูกตอ้งภายใน 60 (หกสิบ) วนันับจาก
วนัท่ีขาดคุณสมบติันั้น ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูจ้ะตอ้งแจ้งให้ผูอ้อกหุ้นกู ้
ทราบเป็นหนังสือทนัทีที่พน้ระยะเวลาดงักล่าว เพื่อให้ผูอ้อกหุน้กู ้
เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับท าหน้าที่เป็นผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกูแ้ทนตน 
และจะตอ้งเรียกประชุมผูถ้ือหุน้กูต้ามขอ้ 11.1(ค) ของขอ้ก  าหนดสิทธิ 
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โดยไม่ชกัชา้ 

3. ผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นกูต้ามที่จะพึงคาดหมายได้
จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้ แต่ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ 
ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ ส าหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเช่ือถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการ 
ผูมี้อ  านาจหรือผูรั้บมอบอ านาจของผูอ้อกหุน้กู ้หรือความเห็น ค  าแนะน า 
หรือขอ้มูลที่จดัท าโดยผูเ้ช่ียวชาญใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูโ้ดยเฉพาะเจาะจง 
หากเป็นการเช่ือถือดว้ยความสุจริต และดว้ยความระมดัระวงัอันจะพึง
คาดหมายไดจ้ากบุคคลที่ประกอบการเป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้แมจ้ะปรากฏ
ในภายหลงัว่าหนงัสือรับรอง ความเห็น ค  าแนะน า หรือขอ้มูลดงักล่าว
จะมีขอ้บกพร่องหรือไม่เป็นความจริง 

4. ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูมี้สิทธิเรียกให้ผูอ้อกหุ้นกู ้ชดใชเ้พื่อค่าใชจ่้ายใด ๆ ที่
ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูต้อ้งออกใชไ้ปเน่ืองจากด าเนินการตามขอ้ก าหนดสิทธิ
หรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องให้ผูอ้อกหุ้นกูป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นกูซ่ึ้งรวมถึงค่าใชจ่้ายในการด าเนินการทางกฎหมาย
และค่าใชจ่้ายในการว่าจา้งที่ปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญดว้ย 

กฎหมายที่ใชบ้งัคบั ขอ้ก  าหนดสิทธิและหุน้กูอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายไทย 

1.3 สรุปสาระส าคญัของสัญญาแต่งต้ังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ช่ือสัญญา สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

คู่สัญญา บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และ 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ("ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้") 

วนัที่มีผลใชบ้งัคบั วนัออกหุน้กูเ้ป็นตน้ไป 

วตัถุประสงค ์ ผูอ้อกหุ้นกูโ้ดยความยินยอมของผูถ้ือหุ้นกูต้กลงแต่งตั้งให้ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
เป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้และผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูต้กลงรับเป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้โดยมี
อ  านาจ หน้าที่ และความรับผิดตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ขอ้ก  าหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัหุ้นกู ้
ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งโดยที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูส้ามารถด าเนินการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกบัหุน้กูใ้นนามของตนเองเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหุน้กูต้ามขอ้ก  าหนด
และเง่ือนไขท่ีก  าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ขอ้ก  าหนดสิทธิ 
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เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัหุน้กู ้ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

อ านาจหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 1. ผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูมี้อ  านาจ  หน้าที่ และความรับผิดตามที่
ก  าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ขอ้ก  าหนดสิทธิ และเอกสาร
อื่น ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกบัหุ้นกู ้รวมทั้งมีอ  านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีอยู่หรือท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภายหน้า นอกจากน้ี 
ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูจ้ะตอ้งปฏิบติัหน้าที่ดงักล่าวอย่างเคร่งครัด โดยสุจริต 
ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นกู ้
ตามมาตรฐานวิชาชีพของผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูจ้ะพึงกระท า ทั้งน้ี ผูอ้อกหุน้กู ้
จะตอ้งใหค้วามร่วมมือและความช่วยเหลือในการด าเนินการใด ๆ ตามที่
ผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้ร้องขอตามความจ าเป็นและมีเหตุผลอนัสมควร  ซ่ึง
รวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) การจัดส่งส าเนางบการเงิน รายงาน
อตัราส่วนที่มีนัยส าคญัทางการเงิน (Key Financial Ratio) และรายงาน
หรือเอกสารอื่นใดที่ผูอ้อกหุ้นกูมี้หน้าที่ที่จะตอ้งจัดส่งให้แก่ส านกังาน 
ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่ก  ากบัดูแลอื่นใด หรือตามที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูร้้องขอ
ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นขอ้ก  าหนดสิทธิ 

2. ผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้จะต้องรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ้นกู ้ในความเสียหายซ่ึง
เกิดข้ึนแก่ผูถ้ือหุ้นกู ้จากการท่ีผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกูจ้งใจปฏิบัติหน้า ท่ีโดย 
มิชอบ หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง แต่ทั้ งน้ี  ผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้ไม่ต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ส าหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน
โดยเช่ือถือหนงัสือรับรองที่ออกโดยผูมี้อ  านาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการ 
ผู ้มีอ  านาจกระท าการ หรือผู ้รับมอบอ านาจ) ของผู ้ออกหุ้นกู ้ หรือ
ความเห็น ค  าแนะน า หรือข้อมูลที่จัดท าโดยผูเ้ช่ียวชาญให้แก่ผูแ้ทน 
ผูถ้ือหุ้นกู ้หากเป็นการเช่ือถือดว้ยความระมดัระวงัอนัจะพึงคาดหมาย
ได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้แม้ว่าจะปรากฏใน
ภายหลงัว่าหนงัสือรับรอง ความเห็น ค  าแนะน า หรือขอ้มูลดงักล่าวจะมี
ขอ้บกพร่องหรือไม่เป็นความจริง เวน้แต่เป็นความเสียหายที่เกิดจากการ
ที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูจ้งใจปฏิบติัหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเวน้การปฏิบติั
หนา้ที่ดว้ยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง 

3. ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูมี้อ  านาจและหนา้ที่ในการด าเนินการใด ๆ  เพื่อประโยชน์
ของผู ้ถือหุ้นกู ้ทั้ งปวง ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) อ านาจและหน้าที่
ดงัต่อไปน้ี  

(ก) กระท าการใด ๆ ในนามของผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้เพื่อประโยชน์ของ  
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ผูถ้ือหุ้นกูท้ ั้งปวง ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) การรับและเก็บ
รักษาตน้ฉบบัเอกสารสัญญาต่าง ๆ รวมถึง สัญญาจ านอง โฉนดที่ดิน
ที่เป็นหลกัประกนั และทรัพยสิ์นใด ๆ (ถา้มี) ที่เกี่ยวขอ้งกบัหุ้นกู ้
การรับจ าน า  การรับจ านอง การรับการค ้ าประกัน หรือการรับ
หลกัประกนัอื่นใด (ถา้มี) และการใชสิ้ทธิไถ่ถอนจ านอง ปลดจ านอง 
ปลอดหลักประกันที่จ  านองไว้ตามสัญญาหลักประกัน เม่ือถึง  
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ รวมทั้ งใช้สิทธิบังคับช าระหน้ีกับ 
ผูอ้อกหุ้นกู ้ผูจ้  าน า ผูจ้  านอง ผูค้  ้ าประกนั และ/หรือ ผูใ้ห้หลกัประกัน
อื่นใด (ถา้มี) เพื่อและในนามของผูถ้ือหุน้กูด้ว้ย 

(ข) ด าเนินการใด ๆ  ให้ผู ้ออกหุ้นกู ้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ใน
ขอ้ก  าหนดสิทธิ ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) การด าเนินการตาม
มติของที่ประชุมผูถ้ือหุ้นกู ้และการเรียกค่าเสียหายจากผูอ้อกหุ้นกู ้
แทนผูถ้ือหุน้กู ้

(ค) ด าเนินการใด ๆ อนัเป็นอ านาจหน้าที่ของผูแ้ทนผู ้ถือหุ้นกู ้ตามที่
ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกบัหุ้นกู ้และ
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งการด าเนินการตามมติของท่ีประชุม 
ผูถ้ือหุน้กู ้และการใหค้  าแนะน าหรือให้ค  าปรึกษาตามสมควร และ
การเรียกค่าเสียหายจากผูอ้อกหุน้กูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูด้ว้ย 

(ง) ด าเนินการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นกู ้ ซ่ึงรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือ
เชิญประชุมผูถ้ือหุ้นกูแ้ละเอกสารใด ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุม 
ผูถ้ือหุ้นกูแ้ละเป็นผูด้  าเนินการจัดให้มีการประชุมผู ้ถือหุ้นกู ้ตาม
วิธีการและเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นขอ้ก  าหนดสิทธิ 

(จ) เขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นกูทุ้กคร้ัง และเสนอความเห็นต่อท่ีประชุม 
ผูถ้ือหุ้นกูใ้นเร่ืองที่ก  าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดสิทธิ ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(ฉ) ใชดุ้ลยพินิจ กระท าการแทนผูถ้ือหุ้นกู ้หากจ าเป็นและสมควรใน
กรณีต่าง ๆ 

(ช) ด าเนินการแจง้ต่อผูถ้ือหุน้กูทุ้กรายถึงการเปลี่ยนแปลงผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
พร้อมทั้งช่ือและท่ีอยูข่องผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูร้ายใหม่ 

(ซ) ใชดุ้ลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวในการพิจารณาเหตุการณ์
อนัเป็นหรืออาจเป็นเหตุผิดนัด และ/หรือ การไม่ด าเนินการหรือ
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การด าเนินการใด ๆ เพื่อเรียกร้องเอากบัผูอ้อกหุน้กู ้ตามขอ้ก  าหนด
และเง่ือนไขในขอ้ก  าหนดสิทธิ 

(ฌ) พิจารณาจากขอ้มูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนไดรั้บ ว่าผูอ้อกหุน้กู ้
ไดก้ระท าการฝ่าฝืนข้อก าหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใด
เกิดข้ึนหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู ้ออกหุ้นกู ้ปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นกู ้ทราบ
โดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนัดตามที่ตนตรวจพบหรือไดรั้บทราบมา 
หรือที่ได้รับแจ้งจากผู ้ออกหุ้นกู ้ รวมถึงจัดท ารายงานส่งให้แก่  
ผูถ้ือหุ้นกูเ้กี่ยวกบัเร่ืองส าคญัที่ไดด้  าเนินการไปตามอ านาจหนา้ที่
ของผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูโ้ดยไม่ชกัชา้ 

(ญ) อ านวยความสะดวกให้กับผู ้ถือหุ้นกู ้ในการตรวจสอบเอกสาร 
ขอ้มูล และ/หรือ รายงานใด ๆ ที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ดส่้งใหผู้แ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้
ตามขอ้ก  าหนดสิทธิ ณ ส านักงานของผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูใ้นวนัและ
เวลาท าการของผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้

(ฎ) ผูอ้อกหุ้นกูต้กลงและยอมรับว่า ในการปฏิบติัหนา้ที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูมี้สิทธิแต่งตั้งท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาอื่นใด 
เพื่อให้ค  าปรึกษาในกรณีที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูต้อ้งปฏิบัติหน้าที่ ตาม
สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ขอ้ก  าหนดสิทธิ หรือเอกสารอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวขอ้งกบัหุ้นกู ้ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) การบงัคบัช าระ
หน้ีตามหุน้กู ้หรือกรณีมีการเสนอขอแกไ้ขขอ้ก  าหนดสิทธิหรือขอ
ผ่อนผันเ ร่ืองใด ๆ  หรือการให้ความยินยอมที่ เกี่ ยวข้องกับ
ขอ้ก  าหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุผิดนัดหรือขอ้พิพาทท่ีอาจเกิดข้ึน
อนัเกี่ยวเน่ืองกบัหุ้นกูห้รือขอ้ก  าหนดสิทธิ ทั้งน้ี ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้
จะต้องแจ้งให้ผู ้ออกหุ้นกู ้ทราบล่วงหน้าถึงค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่นใดดงักล่าว พร้อมทั้งไดรั้บความยินยอม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าจากผู ้ออกหุ้นกูก้่อนจึงจะสามารถ  
ทดรองค่าใชจ่้ายดงักล่าวได ้และหากผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่ใหค้วามยินยอม
ดงักล่าวโดยไม่มีเหตุอนัสมควร หรือให้ความยินยอมล่าชา้ไม่ทนั
ต่อสถานการณ์โดยไม่มีเหตุอนัสมควร ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูส้ามารถ
แต่งตั้งและทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัท่ีปรึกษากฎหมายดงักล่าว
ไดท้นัที และผูอ้อกหุ้นกู ้มีหน้าที่ต้องช าระเงินดังกล่าวคืนให้แก่
ผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้ภายใน 7 (เจ็ด) ว ันนับแต่วันที่ผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้
จ่ายเงินดงักล่าวไป 
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4. เ ม่ือได้รับการร้องขอจากผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้ ผู ้ออกหุ้นกู ้ตกลงที่จะ
ด าเนินการแจ้งให้ผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้ทราบในทุกคร้ังว่าได้มีการช าระ
ดอกเบ้ีย และ/หรือ เงินตน้ ตามหุ้นกูแ้ลว้ ภายใน 7 (เจ็ด) วนั นับจาก
วนัที่ไดรั้บการร้องขอดงักล่าว 

5. ผูอ้อกหุน้กูต้กลงท่ีจะด าเนินการต่าง ๆ เพื่อท าใหผู้แ้ทนผูถ้ือหุน้กูมี้สิทธิ
ด าเนินการใหน้ายทะเบียนหุน้กูด้  าเนินการต่าง ๆ ไดต้ามขอ้ก  าหนดสิทธิ
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นทั้งปวงเสมือนผูอ้อกหุ้นกูเ้ป็นผูด้  าเนินการ 
และโดยค่าใชจ่้ายของผูอ้อกหุน้กู ้

การส้ินสุดของสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทน
ผูถ้ือหุน้กูแ้ละการเปลี่ยนแปลง
ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

1. ให้สัญญาแต่งตั้งผู ้แทนผูถ้ือหุ้นกูส้ิ้นสุดลงทนัที เม่ือเกิดกรณีใดกรณี
หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก) เม่ือครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้และผู ้ออกหุ้นกูไ้ด้ท  าการช าระหน้ี
ดอกเบ้ีย เงินตน้ และหน้ีอื่นใดตามหุน้กูท้ ั้งหมดครบถว้นแลว้ และ
ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูไ้ดป้ฏิบติัหน้าที่ของผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูจ้นครบถว้น
ตามขอ้ก  าหนดสิทธิแลว้ หรือ 

(ข) เม่ือมีการไถ่ถอนหุ้นกูท้ ั้งหมดแลว้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้
หรือเม่ือมีการซ้ือคืนหุน้กูท้ ั้งหมดโดยผูอ้อกหุน้กูแ้ละนายทะเบียนหุ้นกู ้
ไดท้  าการยกเลิกหุน้กูท้ ั้งหมดแลว้ 

2. ให้สัญญาแต่งตั้ งผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้ส้ินสุดลงเม่ือเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี และให้การส้ินสุดของสัญญาแต่งตั้งผู ้แทน 
ผูถ้ือหุ้นกูมี้ผลต่อเม่ือไดมี้การแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูร้ายใหม่แลว้ โดย
ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูต้อ้งส่งมอบบรรดาทรัพยสิ์น เอกสาร หรือหลกัฐานที่
เกี่ยวขอ้งทั้งหมดของหุ้นกูใ้ห้แก่ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูร้ายใหม่ให้แลว้เสร็จ
ภายใน 30 (สามสิบ) วนั นับจากวนัที่ไดมี้การแต่งตั้งผูถ้ือหุน้กูร้ายใหม่ 
โดยผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งด าเนินการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูร้ายใหม่ตาม
วิธีการที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ก  าหนดสิทธิโดยไม่ชกัชา้ 

(ก) เม่ือผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูข้าดคุณสมบติัหรือกลายเป็นผูข้าดคุณสมบัติ
ในการเป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูต้ามที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
และไม่สามารถแก้ไขการขาดคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องได้
ภายใน 60 (หกสิบ) วนั นบัแต่วนัท่ีขาดคุณสมบติันั้น 
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(ข) ผูถ้ือหุน้กูมี้มติในการประชุมผูถ้ือหุ้นกูใ้หเ้ปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ 
เน่ืองจากผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูป้ฏิบติัหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่อง
ต่อหนา้ที่ ทั้งน้ี ตามรายละเอียดที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ก  าหนดสิทธิ 

(ค) เม่ือผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูป้ฏิบติัหนา้ที่ฝ่าฝืนขอ้ก  าหนดหรือเง่ือนไขของ
สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ขอ้ก าหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง
กบัหุ้นกู ้และกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งและการฝ่าฝืนนั้นยงัคงไม่ไดรั้บ
การแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัที่
ผูอ้อกหุน้กูไ้ดมี้หนงัสือแจง้ใหผู้แ้ทนผูถ้ือหุน้กูท้  าการแกไ้ข 

(ง) ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูบ้อกเลิกการท าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ ในกรณี
ที่ผู ้ออกหุ้นกู ้ไม่ปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติตามหน้าที่ของตน
ตามท่ีก  าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ขอ้ก  าหนดสิทธิ 
หรือเอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกบัหุ้นกู ้ซ่ึงผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูไ้ดบ้อก
กล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้อ้อกหุน้กูท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
30 (สามสิบ) วนัแลว้ และผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ไดท้  าการแกไ้ข หรือผูแ้ทน
ผูถ้ือหุน้กูมี้หนงัสือลาออกจากการเป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูโ้ดยมีเหตุผล
อันสมควร และได้แจ้งให้ผู ้ออกหุ้นกู ้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 
(สามสิบ) วนัแลว้ 

(จ) ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูต้กเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั หรือถูกพิทกัษ์ทรัพย์ 
หรือถูกเจ้าพนักงานยึด หรืออายดัทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย 
หรือถูกร้องขอใหมี้การฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายลม้ละลาย 

3. ในกรณีท่ีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูป้ระสงคจ์ะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้
จะตอ้งท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผูอ้อกหุ้นกูท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 
(หกสิบ) วัน พร้อมทั้ งแจ้งรายช่ือของบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเป็นผูแ้ทน 
ผูถ้ือหุ้นกูต้ามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เกี่ยวขอ้งให้ 
ผูอ้อกหุ้นกูท้ราบ เพื่อให้ผูอ้อกหุ้นกูด้  าเนินการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
รายใหม่ หากผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่สามารถแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูร้ายใหม่ได้
ภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วนัดงักล่าว ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูจ้ะตอ้งปฏิบติั
หน้าท่ีตามสัญญาแต่งตั้ งผูแ้ทนผู ้ถือหุ้นกู ้ต่อไป โดยผู ้แทนผูถ้ือหุ้นกู ้
ยงัคงตอ้งรับผิดชอบการปฏิบติัหน้าที่เสมือนเป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูแ้ละ
จะต้องด าเนินการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่
เกี่ยวขอ้งทั้งหมดให้ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูร้ายใหม่ ทั้งน้ี ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้ง
ด าเนินการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูร้ายใหม่ตามวิธีการท่ีก  าหนดไว้ใน
ขอ้ก  าหนดสิทธิโดยไม่ชกัชา้ 
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4. นอกเหนือไปจากกรณีที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 7.1 ขอ้ 7.2 และขอ้ 7.3 ของ
สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูแ้ลว้ การแต่งตั้งและเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้
ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ก  าหนดสิทธิ 

5. หากในท่ีสุดแลว้ไม่มีการออกหุ้นกู ้ให้ถือว่าสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
ส้ินสุดลง 

การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญา การแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญาแต่งตั้ งผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้จะต้องได้รับมติ
เห็นชอบโดยมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นกูต้ามท่ีระบุในขอ้ก  าหนดสิทธิ ทั้งน้ี 
ในหนังสือเชิญประชุมจะต้องระบุถึงสาเหตุแห่งการแกไ้ขสัญญาแต่งตั้ง
ผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้ และผลกระทบที่เกิดกับผู ้ถือหุ้นกู ้อย่างชัดเจน เพื่อเป็น
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูถ้ือหุ้นกู ้ เวน้แต่ กรณีการแกไ้ขเพิ่มเติม
สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูใ้นเร่ืองท่ีมิใช่สาระส าคญัอนัจะมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้กู ้หรือในประเดน็ซ่ึงผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูเ้ห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้ือหุ้นกู ้หรือไม่ท าให้สิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นกูด้ ้อยลง 
หรือในประเด็นที่เ ป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ เห็นโดยชัดแจ้ง หรือใน
ประเด็นที่ เ ป็นการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง หรือเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก  าหนดสิทธิท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  
ผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูส้ามารถท าความตกลงเห็นชอบร่วมกนัได้
โดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้กู ้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกบัหุน้กู ้ 
และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ที่มีผลกระทบต่ออ านาจ หนา้ที่ และความรับผิดของ
คู่สัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท่ีจะร่วมกนัแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก  าหนด
หรือเง่ือนไขใด ๆ  ตามสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้เพื่อให้สอดคลอ้งหรือ
เป็นไปตามขอ้ก  าหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัหุน้กู  ้และกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ 

กฎหมายที่ใชบ้งัคบั สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายไทย 

2. ข้อจ ากัดการโอนของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

เน่ืองจากหุน้กูท่ี้ออกและเสนอขายในคร้ังน้ี เป็นการออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
และผูอ้อกหุน้กูไ้ดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนไวก้บัส านักงาน ก.ล.ต. ให้จ  ากดัการโอนหุ้นกูเ้ฉพาะภายในกลุ่มผูล้งทุนสถาบนั 
และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่เท่านั้น ดงันั้น ผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ นายทะเบียนหุน้กูจ้ะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู ้
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู ้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ตามค านิยามที่ระบุไว้ใน
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ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกบัการ
ออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

3.  การจอง การจัดจ าหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ 

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้ 

ผูอ้อกหุ้นกูมี้วตัถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหุ้นกูท้ ั้งหมดในคร้ังน้ีผ่านผูจ้ัดการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูต่้อผูล้งทุนสถาบนั 
และ/หรือ บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด และ/หรือ สหกรณ์ ซ่ึงเป็นผู ้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้ น ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ทั้งน้ี ตาม
รายละเอียดและเง่ือนไขที่ก  าหนดไวใ้นส่วนที่ 3 น้ี 

ในกรณีของบริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือ สหกรณ์ ซ่ึงเป็นผูล้งทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซ้ือหุน้กูผ้่าน 
บล. เกียรตินาคินภทัร บล. เกียรตินาคินภทัร ขอสงวนสิทธ์ิการรับจองซ้ือและจัดสรรหุน้กูใ้หแ้ก่เฉพาะผูล้งทุนรายใหญ่
ที่เป็นลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษทัในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร 
(ตามท่ีนิยามไวด้า้นล่างน้ี) เท่านั้น 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูข้อสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกบัการจองซ้ือหุน้กู ้ และวิธีช าระเงิน
ค่าจองซ้ือหุน้กู ้ตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนน้ีตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหา อุปสรรค หรือขอ้จ ากดัใน
การด าเนินการ ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังน้ีประสบความส าเร็จสูงสุด 

 เพื่อประโยชน์ของส่วนน้ี 

 "ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง 

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(2) ธนาคารพาณิชย ์

(3) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน  

(4) บริษทัเงินทุน 

(5) บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 

(6) บริษทัหลกัทรัพย ์

(7) บริษทัประกนัวินาศภยั 

(8) บริษทัประกนัชีวิต 

(9) กองทุนรวม 
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(10) กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริษทัหลกัทรัพยรั์บจัดการเงินทุนของผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือ  
ผูล้งทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25) 

(11) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

(12) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

(13) กองทุนประกนัสังคม 

(14) กองทุนการออมแห่งชาติ 

(15) กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(16) ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(17) -ยกเลิก- (ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กจ. 4/2562 เร่ือง การก  าหนด
บทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562) 

(18) สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ  

(19) สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 

(20) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

(21) นิติบุคคลประเภทบรรษทั 

(22) นิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุน้รวมกนัเกินกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบหา้) ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 

(23) ผูล้งทุนต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถึง (22)  

(24) ผูจ้ดัการกองทุน หรือผูจ้ดัการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

(25) ผูล้งทุนอื่นใดตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

"ผู้ลงทุนรายใหญ่" หมายถึง 

บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือ สหกรณ์ท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(1) มีส่วนของผูถ้ือหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 100,000,000 (หน่ึงร้อยลา้น) 
บาทข้ึนไป 



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเกีย่วกบัการเสนอขายตราสารหน้ี หนา้ท่ี 36 

(2) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20,000,000 (ยี่สิบลา้น) บาทข้ึนไป 
หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 40,000,000 (ส่ีสิบลา้น) บาทข้ึนไป 
ทั้งน้ี ใหพ้ิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

"ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร" 
หมายถึง  

(1) ลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย/์สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) หรือบุคคลซ่ึงบริษัทหลักทรัพย์  
เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) จะพิจารณาให้เป็นลูกคา้ของบริษทัหลักทรัพย ์ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั 
(มหาชน) หรือ  

(2)  ลูกคา้ของบริษทัในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร หรือบุคคลซ่ึงบริษทัในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร
จะพิจารณาใหเ้ป็นลูกคา้ของบริษทัในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรเท่านั้น 

3.2 ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่  
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
สถานที่ติดต่อ  
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์0-2470-3274 และ 0-2470-3074 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์ 1558 กด#9 

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 252/6 อาคารส านกังานเมืองไทยภทัร คอมเพลก็ซ์ 1 ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์ 0-2305-9442 
ซ่ึงรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบล. เกียรตินาคินภทัร โดยมี
รายละเอียดสถานท่ีติดต่อตามท่ีระบุไวด้า้นล่างน้ี 
เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์ 0-2165-5555 
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3.3  เง่ือนไขในการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  

ผูอ้อกหุน้กูไ้ดต้กลงมอบหมายใหผู้จ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุน้กูต้ามที่ระบุไวใ้นขอ้ 3.2 เป็นผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู ้
ซ่ึงจะเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือ สหกรณ์ ซ่ึงเป็นผูล้งทุนรายใหญ่ 
ตามจ านวนและราคาที่ระบุในขอ้ 1 ทั้งน้ี ตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู ้

3.4  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ 

ประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเสนอขายหุน้กู ้(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเสนอขายหุน้กูต่้อผูล้งทุนรายใหญ่ 10,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ีต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
ส าหรับการเสนอขายหุน้กู ้

150,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการน าหุน้กูข้ึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  705,000 บาท 
ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ(1) โดยประมาณ 3,000,000 บาท 
รวมค่าใชจ่้ายในการเสนอขายหุน้กูท้ ั้งหมดโดยประมาณ 3,865,000 บาท 
หมายเหตุ (1) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หมายถึง ค่าธรรมเนียมการแต่งตั้ งผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้และนายทะเบียนหุ้นกู ้ตลอดอายุหุ้นกู ้  
ค่าจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือหุ้นกู ้ ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าจดัพิมพใ์บหุน้กู ้ ค่าจดัพิมพใ์บจองซ้ือหุน้กู ้ ค่าจดัพิมพห์นงัสือ
ช้ีชวน เป็นตน้ 

ประมาณการจ านวนเงินท่ีผูอ้อกหุน้กูจ้ะไดรั้บจากการเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังน้ี 

ประมาณการจ านวนเงินค่าหุน้กูสู้งสุดที่ผูอ้อกหุน้กูจ้ะไดรั้บจากการเสนอขายหุน้กู ้จ  านวน
รวมไม่เกิน 4,000,000 หน่วย ในราคาเสนอขาย หน่วยละ 1,000 บาท 

4,000,000,000 บาท 

หกั ประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเสนอขายหุน้กู ้(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3,865,000 บาท 
จ านวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 3,996,135,000 บาท 

3.5 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุ้นกู้ 

ผูล้งทุนท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือหุน้กู ้สามารถติดต่อขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุน้กูไ้ดท่ี้ส านกังานของผูจ้ดัการ
การจดัจ าหน่ายหุน้กูแ้ต่ละราย ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 3.2 ภายในวนัที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ระหว่างวนัและเวลาท าการ
ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้ 

ทั้ งน้ี ผู ้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือช้ีชวนท่ียื่นต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังน้ีได้ ก่อนท าการจองซ้ือหุ้นกู ้ จากเว็บไซต์ของ
ส านกังาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th 

http://www.sec.or.th/
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3.6 วันและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ 

(1) จ านวนการจองซ้ือขั้นต ่า  

(ก) ส าหรับผูจ้องซ้ือท่ีเป็นผูล้งทุนสถาบนัท่ีประสงค์จะจองซ้ือหุ้นกูจ้ะตอ้งจองซ้ือหุ้นกูข้ ั้นต ่า 100 
(หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บาท และทวีคูณคร้ังละ 10 (สิบ) หน่วย หรือ 10,000 
(หน่ึงหม่ืน) บาท 

(ข) ส าหรับผูจ้องซ้ือท่ีเป็นผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือจะตอ้งจองซ้ือหุน้กูข้ ั้นต ่า 100 (หน่ึง
ร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บาท และทวีคูณคร้ังละ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 
100,000 (หน่ึงแสน) บาท 

(2)  เอกสารประกอบการจองซ้ือ 

ผูจ้องซ้ือตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุ้นกู ้ให้ถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พร้อม 
ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั (ถา้มี) และสามารถน าส่งใบจองซ้ือไดท่ี้ส านักงานของ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูต้ามที่ระบุไวใ้นขอ้ 3.2 โดยมีเอกสารประกอบการจองซ้ือ ดงัน้ี 

(ก) ผูจ้องซ้ือท่ีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ตอ้งแนบส าเนา
หนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชยฉ์บบัล่าสุด (ที่ออกให้
ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน หรือไม่เกิน 6 (หก) เดือน กรณีจองซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภทัร หรือ
ตามที่ผูจ้ ัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกูก้  าหนด (แลว้แต่กรณี)) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย 
ผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคล และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ  านาจลง
นามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ข) ผูจ้องซ้ือท่ีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ตอ้งแนบส าเนา
หนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษทั หนังสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้บงัคบั และหนังสือรับรองฉบบัล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน หรือไม่เกิน 6 (หก) เดือน 
กรณีจองซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภทัร หรือตามที่ผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายหุ้นกูก้  าหนด (แลว้แต่กรณี)) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราส าคญัของ
นิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบส าเนาหนงัสือเดินทางของผูมี้อ  านาจลงนามซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ค) ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือหุ้นกูร้ายใดไม่มีประวติัการเป็นลูกคา้ของผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี) 
ผูจ้องซ้ือหุ้นกูร้ายดงักล่าวจะตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกคา้ (Know Your Customer: 
KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัลูกคา้ (Customer Due Diligence: CDD) 
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(ง) ในกรณีท่ีผูล้งทุนประสงคท่ี์จะรับช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ของหุน้กูโ้ดยวิธีการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 
ผูล้งทุนตอ้งแนบภาพถ่ายดา้นหนา้สมุดบญัชีเงินฝาก พร้อมกบัใบจองซ้ือหุน้กู ้โดยช่ือบญัชีธนาคาร
จะตอ้งเป็นช่ือเดียวกนักบัช่ือผูล้งทุนซ่ึงเป็นผูจ้องซ้ือหุน้กู ้และเป็นบญัชีท่ีเปิดในประเทศไทย 

(จ) ในกรณีที่นิติบุคคลตาม (ก) และ (ข) ไดม้อบอ านาจใหบุ้คคลใด  ๆเป็นผูจ้องซ้ือหุน้กู ้ตอ้งแนบตน้ฉบบั
ของหนังสือมอบอ านาจลงนาม โดยทั้งผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และโดยผูรั้บมอบอ านาจ
พร้อมปิดอากรแสตมป์ไทย 30 บาท 

(ฉ) ในกรณีที่มีการมอบอ านาจตาม (จ) ใหแ้ก่ผูรั้บมอบอ านาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยตอ้งแนบ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบ
อ านาจ 

(ช) ในกรณีที่มีการมอบอ านาจตาม (จ) ให้แก่ผูรั้บมอบอ านาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติต่างดา้วตอ้ง
แนบ ส าเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างดา้วของผูรั้บมอบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย
ผูรั้บมอบอ านาจ 

(3)  วนั เวลา และการช าระค่าจองซ้ือ 

ผู ้ประสงค์จะจองซ้ือต้องจัดส่งเอกสารตามท่ีก  าหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจ านวน 
ท่ีจองซ้ือไปท่ีส านกังานของผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู ้ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือ
สาขาของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูด้งักล่าวท่ีมีบริการรับจองซ้ือ โดยสามารถช าระค่าจองซ้ือไดด้งัน้ี 

(3.1) ส าหรับผูล้งทุนสถาบนั  

ส าหรับผูล้งทุนสถาบันที่ประสงค์จะช าระเงินค่าจองซ้ือเป็นเงินสด (ยกเวน้กรณีจองซ้ือผ่านบล. เกียรติ
นาคินภทัร) เงินโอนหรือโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET หรือโดยการหักบญัชีเงินฝากธนาคารผ่าน
ระบบอตัโนมติั ("ระบบ ATS")  (เฉพาะกรณีจองซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภทัร เท่านั้น) สามารถจองซ้ือไดท่ี้
ส านกังานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูต้ามที่ระบุไวใ้นขอ้ 3.2 ที่เกี่ยวขอ้งท่ีมี
บริการรับจองซ้ือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของส านักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขา 
แต่ละแห่งดงักล่าว ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดท าการของส านกังานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง
ดงักล่าว ในระหว่างวนัที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยในกรณีที่ช  าระเป็นเงินโอนหรือโดยการโอน
เงินผ่านระบบ BAHTNET ตอ้งโอนเขา้บัญชีตามท่ีระบุไวข้้างล่างน้ีภายในเวลา 10.00 น. ของวนัที่ 25 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

กรณีจองซ้ือผ่านธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดที่ 1: "บัญชีจองซ้ือหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 1" 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดที่ 2: "บัญชีจองซ้ือหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 2" 
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ส าหรับหุน้กูชุ้ดที่ 3: "บัญชีจองซ้ือหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 3" 

กรณีจองซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภทัร  

ส าหรับผู ้ลงทุนสถาบันท่ีจองซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภัทร ท่ีประสงค์จะจองซ้ือโดยจะช าระเงิน 
ค่าจองซ้ือเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET สามารถโอนเงินตามช่ือบญัชีที่ระบุไว้
ขา้งล่างน้ี  

(1) ช่ือบญัชี "บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) เพ่ือลูกค้าจองซ้ือหลักทรัพย์" 
ประเภทบญัชีกระแสรายวนั เลขที่ 089-1121-504 ซ่ึงเปิดไวก้บัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขารัชดาภิเษก-หว้ยขวาง หรือ 

(2) ช่ือบญัชี "บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) เพ่ือลูกค้าจองซ้ือหลักทรัพย์" ประเภท
บญัชีกระแสรายวนั เลขที่ 100-000-4391 ซ่ึงเปิดไวก้บัธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
สาขาอโศก 

ส าหรับผูจ้องซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภทัร ท่ีประสงค์จะช าระเงินค่าจองซ้ือโดยระบบ ATS บล. เกียรติ
นาคินภทัร ขอสงวนสิทธ์ิในการรับช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้กูโ้ดยระบบ ATS ไดเ้ฉพาะลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์
เกียรตินาคินภัทร จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษทัในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร ที่มีบญัชีซ้ือขาย
หลักทรัพย/์สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอยู่กับบล. เกียรตินาคินภทัร เท่านั้ น โดยการช าระเงินโดยวิธีดังกล่าว 
รวมถึงวนัและเวลาจองซ้ือใหเ้ป็นไปตามท่ีบล. เกียรตินาคินภทัร ก  าหนด 

ส าหรับผูล้งทุนสถาบนัท่ีประสงค์จะช าระเงินค่าจองซ้ือเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่รียกว่า "เชค็ธนาคาร") หรือ 
ดร๊าฟท ์สามารถจองซ้ือไดท่ี้ส านกังานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูต้ามท่ี
ระบุไวใ้นขอ้ 3.2 ท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีบริการรับจองซ้ือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของส านักงานหรือ
หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดงักล่าว ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดท าการของส านักงานหรือหน่วยงานขาย
หรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ในระหว่างวนัที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊าฟท์ จะตอ้งลงวนัที่ไม่เกินวนัที ่25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และสามารถเรียกเก็บช าระเงินไดจ้ากส านัก
หกับญัชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบญัชีดงัต่อไปน้ี 

กรณีจองซ้ือผ่านธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดที่ 1: "บัญชีจองซ้ือหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 1" 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดที่ 2: "บัญชีจองซ้ือหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 2" 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดที่ 3: "บัญชีจองซ้ือหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 3" 



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเกีย่วกบัการเสนอขายตราสารหน้ี หนา้ท่ี 41 

กรณีจองซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภทัร 

กรณีจองซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภัทร ให้สั่งจ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค (เช็คท่ีธนาคารเป็นผู ้สั่งจ่าย) หรือดร๊าฟท์  
ท่ีสามารถเรียกเกบ็เงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ตามช่ือบญัชีท่ีระบุไวข้า้งล่างน้ี 

"บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) เพ่ือลูกค้าจองซ้ือหลักทรัพย์" 

(3.2) ส าหรับบริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือ สหกรณ์ซ่ึงเป็นผูล้งทุนรายใหญ่เท่านั้น  

ส าหรับผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีประสงค์จะช าระเงินค่าจองซ้ือเป็นเงินสด (ยกเวน้กรณีจองซ้ือผ่านบล. เกียรติ
นาคินภทัร) เงินโอน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET หรือโดยหักบญัชีเงินฝากธนาคารโดย
อตัโนมติั (ATS) (เฉพาะกรณีจองซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภทัร เท่านั้น) สามารถจองซ้ือไดท่ี้ส านกังานหรือ
หน่วยงานขายหรือสาขาของผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกูต้ามที่ระบุไวใ้นขอ้ 3.2 ที่เกี่ยวขอ้งที่มีบริการ 
รับจองซ้ือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของส านกังานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง
ดังกล่าว ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดท าการของส านักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง
ดงักล่าว ในระหว่างวนัที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยในกรณีที่ช  าระเป็นเงินโอนหรือโดยการโอน
เงินผ่านระบบ BAHTNET ตอ้งโอนเขา้บญัชีตามท่ีระบุไวข้า้งล่างน้ี 

กรณีจองซ้ือผ่านธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดที่ 1: "บัญชีจองซ้ือหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 1" 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดที่ 2: "บัญชีจองซ้ือหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 2" 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดที่ 3: "บัญชีจองซ้ือหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 3" 

กรณีจองซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภทัร  

ส าหรับผู ้ลงทุนรายใหญ่ท่ีจองซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภัทร ท่ีประสงค์จะจองซ้ือโดยจะช าระเงิน 
ค่าจองซ้ือเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET สามารถโอนเงินตามช่ือบญัชีที่ระบุไว้
ขา้งล่างน้ี  

(1) ช่ือบญัชี "บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) เพ่ือลูกค้าจองซ้ือหลักทรัพย์" 
ประเภทบญัชีกระแสรายวนั เลขที่ 089-1121-504 ซ่ึงเปิดไวก้บัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขารัชดาภิเษก-หว้ยขวาง หรือ 

(2) ช่ือบญัชี "บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) เพ่ือลูกค้าจองซ้ือหลักทรัพย์" ประเภท
บญัชีกระแสรายวนั เลขที่ 100-000-4391 ซ่ึงเปิดไวก้บัธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
สาขาอโศก 
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ส าหรับผูจ้องซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภทัร ท่ีประสงค์จะช าระเงินค่าจองซ้ือโดยระบบ ATS บล. เกียรติ
นาคินภทัร ขอสงวนสิทธ์ิในการรับช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้กูโ้ดยระบบ ATS ไดเ้ฉพาะลูกคา้ของบริษทัหลักทรัพย ์
เกียรตินาคินภัทร จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษทัในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่มีบัญชีซ้ือขาย
หลกัทรัพย/์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อยูก่บับล. เกียรตินาคินภทัร เท่านั้น โดยการช าระเงินโดยวิธีดงักล่าว รวมถึง
วนัและเวลาจองซ้ือใหเ้ป็นไปตามท่ีบล. เกียรตินาคินภทัร ก  าหนด 

ส าหรับผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีประสงค์จะช าระเงินค่าจองซ้ือเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") 
หรือดร๊าฟท์ สามารถจองซ้ือไดท่ี้ส านักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู ้
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ที่เกี่ยวข้องที่มีบริการรับจองซ้ือ ตั้ งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของ
ส านักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของ
ส านักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว  ของวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยเช็ค 
แคชเชียร์เชค็ หรือดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และสามารถเรียกเกบ็ช าระเงิน
ไดจ้ากส านกัหกับญัชีเดียวกนักบัของสถานท่ีจองซ้ือเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบญัชีดงัต่อไปน้ี 

กรณีจองซ้ือผ่านธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดที่ 1: "บัญชีจองซ้ือหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 1" 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดที่ 2: "บัญชีจองซ้ือหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 2" 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดที่ 3: "บัญชีจองซ้ือหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 3" 

กรณีจองซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภทัร 

กรณีจองซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภัทร ให้สั่งจ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค (เช็คท่ีธนาคารเป็นผู ้สั่งจ่าย) หรือดร๊าฟท์  
ท่ีสามารถเรียกเกบ็เงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ตามช่ือบญัชีท่ีระบุไวข้า้งล่างน้ี 

"บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) เพ่ือลูกค้าจองซ้ือหลักทรัพย์" 

(4) การจองซ้ือผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเสียง (เฉพาะกรณีผูล้งทุนท่ีจองซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภทัร เท่านั้น) 

ผูป้ระสงคจ์ะจองซ้ือสามารถจองซ้ือผ่านเจา้หนา้ท่ีผูแ้นะน าการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของบล. เกียรตินาคินภทัร 
โดยยืนยนัการจองซ้ือผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้ งน้ี ผู ้ประสงค์จะจองซ้ือจะต้องเป็นผู ้ท่ีมีบัญชีซ้ือขาย
หลกัทรัพยห์รือบญัชีประเภทอื่น ๆ กบับล. เกียรตินาคินภทัร และไดผ้่านขั้นตอนการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้
ด  าเนินการจัดท าแบบประเมินความระดบัความเส่ียงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กบับล. เกียรตินาคินภัทร 
ก่อนการจองซ้ือแลว้ โดยผูป้ระสงค์จะจองซ้ือผ่านทางโทรศัพท์บนัทึกเทปจะตอ้งยืนยนัทางวาจาว่าได้ศึกษา
ขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นกูใ้นหนังสือช้ีชวน และยินยอมผูกพนัตามหนังสือช้ีชวนดงักล่าว รวมถึง
ขอ้ก  าหนดต่าง ๆ ท่ีก  าหนดโดยผูอ้อกหุน้กู ้ทั้งน้ี ผูป้ระสงคจ์ะจองซ้ือไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลและลงนามในใบจองซ้ือ 
และไม่ตอ้งแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซ้ือ โดยจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
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(ก) ผูแ้นะน าการลงทุนของบล. เกียรตินาคินภทัร จะแจ้งจ านวนหุ้นกูท่ี้รับจองซ้ือให้ผูป้ระสงค์จะจองซ้ือ
ทราบผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป โดยระบุจ านวนหุ้นกู ้ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินที่ตอ้งช าระ 
การฝากหุน้กู ้ วิธีการและวนัท่ีตอ้งช าระราคา และแจง้ใหท้ราบว่าผูป้ระสงคจ์ะจองซ้ือสามารถศึกษา
ขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขายในหนงัสือช้ีชวนผ่าน www.sec.or.th 

(ข) ผูแ้นะน าการลงทุนของบล. เกียรตินาคินภทัร จะตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซ้ือผ่านทางโทรศัพท์
บนัทึกเทป เช่น ช่ือ ที่อยู ่เลขประจ าตวัประชาชน หรือเลขที่หนงัสือเดินทาง เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร (ถา้มี) 
วนัเดือนปีเกิด ธนาคารท่ีใชช้  าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูโ้ดยหักบญัชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมติั (ATS) 
หรือช่ือผูแ้นะน าการลงทุน เป็นตน้ 

(ค) ผูแ้นะน าการลงทุนของบล. เกียรตินาคินภทัร จะแจ้งผูจ้องซ้ือเร่ืองการยินยอมผูกพนัตามขอ้ก  าหนดสิทธิ 
ทุกประการ หากผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรหุน้กู ้

(ง) ผูป้ระสงค์จะจองซ้ือตอ้งยืนยนัทางวาจาว่าไดรั้บทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นกูใ้นหนงัสือช้ีชวน 
และ/หรือ สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (Factsheet) และยินยอมผูกพันตามข้อก าหนดสิทธิและ
หนงัสือช้ีชวนทุกประการ และท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อน
ตดัสินใจลงทุนก่อนท่ีผูล้งทุนนั้นจะท าการจองซ้ือ 

(จ) ผู ้แนะน าการลงทุนจะแจ้งผู ้จองซ้ือเร่ืองการยินยอมให้แต่งตั้ งธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหท้  าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูต้ามที่ผูอ้อกหุน้กู ้
ไดเ้สนอแต่งตั้ง 

(ฉ) เม่ือได้รับค ายืนยนัพร้อมรายละเอียดการจองซ้ือผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู ้แนะน าการลงทุน
ของบล. เกียรตินาคินภทัร จะบนัทึกค าสั่งการจองซ้ือ ช่ือผูแ้นะน าการลงทุน และวนัและเวลาบนัทึก
การจองซ้ือผ่านระบบท่ีบล. เกียรตินาคินภทัร จัดเตรียมให ้โดยระบบจะแสดงขอ้มูลการจองผ่านทาง
โทรศพัทบ์นัทึกเทป 

(ช) ผูจ้องซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปจะตอ้งช าระค่าจองซ้ือโดยหักบญัชีเงินฝากธนาคารโดยอตัโนมติั 
(ATS) โดยจะตอ้งช าระภายในเวลา 12.00 น. หรือตามเวลาอื่นใดท่ีบล. เกียรตินาคินภทัร ก  าหนด ทั้งน้ี 
ในกรณีที่บล. เกียรตินาคินภทัร ไม่สามารถหักบญัชีเงินฝากธนาคารโดยอตัโนมติั (ATS) ได ้ผูจ้องซ้ือ
จะตอ้งช าระเงินค่าจองซ้ือตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีบล. เกียรตินาคินภทัร ก  าหนด 

ผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ในระหว่างวนัที่ [23-24] พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (ทั้งน้ีวนั
และเวลาจองซ้ือใหเ้ป็นไปตามที่บล. เกียรตินาคินภทัร ก  าหนด) 

(5) การด าเนินการจองซ้ือจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู ้
ก  าหนดไวใ้นแต่ละสถานท่ีรับจองซ้ือหุน้กู ้

http://www.sec.or.th/
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(6) ผูจ้องซ้ือท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือ และไดด้  าเนินการจองซ้ือดงักล่าวขา้งตน้แลว้จะขอยกเลิกการจองซ้ือและ
ขอเงินคืนไม่ได ้(ยกเวน้ กรณีที่ระบุในขอ้ 3.9(2)) แต่อยา่งไรกต็าม ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูมี้สิทธิยกเลิกหรือ
ปฏิเสธการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือท่ีด  าเนินการไม่ครบถว้นดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  

(7) ผูจ้ัดการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูข้อสงวนสิทธ์ิในการปิดรับจองซ้ือหุ้นกูก้่อนก าหนด หากจ านวนหุ้นกูมี้ผูจ้องซ้ือ
เขา้มาครบตามจ านวนที่ก  าหนดแลว้ 

3.7 การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ 

การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกูใ้นคร้ังน้ี เป็นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกูด้ ังกล่าวทั้ งจ านวนให้เฉพาะแก่ 
ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือ สหกรณ์ ซ่ึงเป็นผูล้งทุนรายใหญ่เท่านั้น โดย
ในการจดัจ าหน่ายหุน้กูร้วมถึงการจัดสรรหุน้กูน้ั้น ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูจ้ะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ที่ก  าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยมาตรฐาน การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน 
ระบบงาน และการให้บริการของผู ้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์และผู ้ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์รวมทั้ง
แนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียดของขอ้ก  าหนดตามประกาศดงักล่าวตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก  าหนด 

ผู ้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกูจ้ะจัดสรรหุ้นกู ้ให้แก่ผูล้งทุนตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู ้และ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูมี้สิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือของผูล้งทุนรายใด ๆ  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไดต้ามแต่
จะเห็นสมควรเพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้กูค้ร้ังน้ีประสบความส าเร็จสูงสุด 

3.8 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้กรณีที่มีผู้จองซ้ือเกินกว่าจ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

ในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือหุน้กูเ้กินกว่าจ านวนหุน้กูท้ี่เสนอขาย ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้ตามแต่
จะเห็นสมควร โดยอาจท าการจดัสรรหุน้กูใ้หแ้ก่ผูจ้องซ้ือรายใดในจ านวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้หรือจะปฏิเสธการจดัสรร
ใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งน้ี ตามแต่ท่ีผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูจ้ะเห็นสมควร  

3.9 การยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู้ 

(1) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูมี้สิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือท่ีด  าเนินการไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น
ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 3.6 และ/หรือ ในกรณีท่ีมิไดรั้บการช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูค้รบถว้นจากผูจ้องซ้ือ ณ 
เวลาตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 3.6 (ข้ึนอยูก่บัวิธีการช าระเงินในแต่ละช่องทาง) 

(2) ผูจ้องซ้ือหุ้นกูมี้สิทธิท่ีจะยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู ้ภายในวนัท าการถัดไปนับจากวนัท่ีผูอ้อกหุ้นกูแ้จ้งให้
ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกูท้ราบว่า มีเหตุที่ท  าให้ผู ้ออกหุ้นกู ้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู ้ 
หรือไม่สามารถส่งมอบหุน้กูท่ี้เสนอขายใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหุน้กูไ้ด ้โดยผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้ให้
ผูจ้องซ้ือหุน้กูท้ราบถึงเหตุดงักล่าว ภายในวนัท าการเดียวกนักบัวนัท่ีไดรั้บแจ้งจากผูอ้อกหุ้นกู ้ทั้งน้ี หากเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดข้ึนในวันจองซ้ือหุ้นกูว้ ันสุดท้าย ให้ผู ้จองซ้ือหุ้นกู ้ท่ีประสงค์จะยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู ้ต้อง
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ด าเนินการยกเลิกการจองซ้ือหุน้กูภ้ายในวนัดงักล่าว นอกจากน้ี ผูจ้องซ้ือหุน้กูมี้สิทธิไดรั้บคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู ้
จากการยกเลิกการจองซ้ือหุน้กูด้งักล่าวขา้งตน้ ตามวิธีการและรายละเอียดท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ 3.11 

3.10 วิธีคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้จองซ้ือไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบจ านวนที่จองซ้ือหุ้นกู้ 

ผู ้ออกหุ้นกู ้จะด าเนินการให้ผู ้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู ้ส่งคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู ้ ในกรณีท่ีมีผู ้จองซ้ือหุ้นกู ้
ท่ีไม่ไดรั้บการจัดสรรหุ้นกูห้รือไดรั้บการจดัสรรไม่เต็มตามจ านวนท่ีจองซ้ือ ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด าเนินการให้ผูจ้ดัการ
การจดัจ าหน่ายหุน้กูคื้นเงินค่าจองซ้ือหุน้กูโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีผูจ้องซ้ือหุน้กูมี้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย/์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อยูก่บัผูจ้ัดการการจดัจ าหน่ายหุน้กูร้ายที่
รับจองซ้ือหุน้กู ้

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด าเนินการให้ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกูร้ายท่ีรับจองซ้ือหุ้นกูคื้นเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู ้โดยหัก
บญัชีเงินฝากธนาคารของผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายหุ้นกูร้ายดงักล่าวโดยอตัโนมติั (ATS) เขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร
ของผูจ้องซ้ือหุ้นกู ้หรือโดยโอนเงินเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามประเภทบญัชีท่ีผูจ้องซ้ือหุ้นกูแ้จ้งไว ้
ภายใน 5 (หา้) วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุน้กู ้

(2) กรณีอื่นใดนอกจาก (1) 

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด าเนินการให้ผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายหุ้นกูร้ายท่ีรับจองซ้ือหุ้นกูคื้นเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูโ้ดย
จ่ายเป็นเชค็ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผูจ้องซ้ือหุน้กู ้ ตามช่ือท่ีระบุในขณะท าการจองซ้ือและส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบุในขณะท าการจองซ้ือ ภายใน 10 (สิบ) วนัท าการนับจากวนัปิดการเสนอขายหุน้กู ้
หรือโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซ้ือ ตามรายละเอียดและวิธีการท่ีผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้
ก  าหนด ภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุน้กู ้  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูใ้ห้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นกูไ้ดภ้ายในก าหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซ้ือหุน้กู ้
ดงักล่าว ผูจ้องซ้ือหุน้กูด้งักล่าวมีสิทธิไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดหา้) ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจอง
ซ้ือท่ีไม่ไดรั้บการจัดสรรคืน นับจากวนัท่ีพน้ก  าหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูด้งักล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วนัที่
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูไ้ดช้  าระคืนเงินค่าจองซ้ือหุน้กูด้งักล่าวใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือแลว้ อยา่งไรกดี็ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
หากไดมี้การคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูต้ามวิธีท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ ใหถ้ือว่าผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายหุน้กูไ้ดช้  าระคืนเงิน
ค่าจองซ้ือแลว้โดยถูกต้องแลว้ และผูจ้องซ้ือหุ้นกูจ้ะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จาก
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูอ้ีกต่อไป 
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3.11 วิธีคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะด าเนินการให้ผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายหุน้กูส่้งคืนเงินค่าจองซ้ือหุน้กู ้ ในกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูร้ะงบัหรือหยุดการ
เสนอขายหุ้นกูห้รือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกูท้ี่เสนอขายได ้ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด าเนินการให้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูส่้งคืน
เงินค่าจองซ้ือหุน้กูด้งักล่าว โดยไม่มีดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีผูจ้องซ้ือหุน้กูมี้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย/์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อยูก่บัผูจ้ัดการการจดัจ าหน่ายหุน้กูร้ายที่
รับจองซ้ือหุน้กู ้

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด าเนินการให้ผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายหุ้นกูร้ายท่ีรับจองซ้ือหุ้นกูคื้นเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูโ้ดย
หักบญัชีเงินฝากธนาคารของผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายหุ้นกูร้ายดงักล่าวโดยอตัโนมติั (ATS) เขา้บญัชีเงินฝาก
ธนาคารของผูจ้องซ้ือหุน้กู ้ หรือโดยโอนเงินเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามประเภทบญัชีท่ีผูจ้องซ้ือหุ้นกู ้
แจ้งไว ้ภายใน 5 (ห้า) วนัท าการนับจากวนัท่ีส้ินสุดระยะเวลายกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู ้หรือวนัที่ปรากฏ
ขอ้เทจ็จริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี) 

(2) กรณีอื่นใดนอกจาก (1) 

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด าเนินการให้ผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายหุ้นกูร้ายท่ีรับจองซ้ือหุ้นกูคื้นเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูโ้ดย
จ่ายเป็นเชค็ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผูจ้องซ้ือหุน้กู ้ ตามช่ือที่ระบุในขณะท าการจองซ้ือและส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในขณะท าการจองซ้ือภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการนับจากวนัท่ีส้ินสุดระยะเวลา
ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู ้หรือวนัท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู ้(แลว้แต่กรณี) 
หรือโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซ้ือ ตามรายละเอียดและวิธีการท่ีผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู ้
ก  าหนด ภายใน 10 (สิบ) วนัท าการนบัจากวนัท่ีส้ินสุดระยะเวลายกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู ้หรือวนัท่ีปรากฏ
ขอ้เทจ็จริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี)  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูใ้ห้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นกูไ้ดภ้ายในระยะก าหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซ้ือหุน้กู ้
ดงักล่าว ผูจ้องซ้ือหุ้นกูด้งักล่าวมีสิทธิไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงิน 
ค่าจองซ้ือหุ้นกูท่ี้ตอ้งคืนให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นกูน้ั้น นับจากวนัท่ีพน้ก  าหนดก าหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูด้งักล่าว 
จนถึง (แต่ไม่รวม) วนัที่ไดมี้การช าระคืน อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากไดมี้การคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู ้ตามวิธี 
ที่กล่าวมาขา้งตน้แลว้ ใหถ้ือว่าผูจ้องซ้ือหุน้กูไ้ดรั้บคืนเงินค่าจองซ้ือแลว้โดยถูกตอ้งแลว้ และผูจ้องซ้ือหุน้กูจ้ะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูอ้ีกต่อไป 

3.12 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้ 

นายทะเบียนหุน้กูจ้ะจดัท าใบหุน้กูแ้ละส่งมอบใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นกูต้ามจ านวนที่ไดรั้บการจัดสรรภายใน 15 (สิบหา้) วนัท าการ
นับแต่วนัปิดการเสนอขายหุ้นกู ้โดยการจัดส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือที่อยู่ของผูถ้ือหุ้นกูท้ี่ปรากฏอยู่ใน 
ขณะท าการจองซ้ือหุ้นกู ้หรือด าเนินการน าหุ้นกูท่ี้ไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บั "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เพ่ือผู้ฝาก" ภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการ นบัจากวนัปิดการเสนอขายหุน้กู ้ส าหรับผูจ้องซ้ือท่ีไดแ้จง้ความประสงค์
ใหด้  าเนินการดงักล่าว 
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3.13 ภาระภาษีที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้ 

สรุปภาระภาษีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในหุน้กูน้ี้เป็นเพียงขอ้มูลทัว่ไปส าหรับผูล้งทุนเท่านั้น และมิใช่ค  าแนะน าทาง
ภาษีอากรแต่อยา่งใด ดงันั้น ผูล้งทุนจึงควรปรึกษาท่ีปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีท่ีเกี่ยวขอ้งในการ
ลงทุนในหุน้กูข้องตน  

สรุปภาระภาษีอากรน้ีจดัท าข้ึนโดยอิงกบักฎหมายภาษีอากรท่ีใชบ้งัคบัอยู ่ณ วนัท่ีมีการจดัท าเอกสารน้ี ซ่ึงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลงัได ้

อน่ึง สรุปภาระภาษีอากรต่อไปน้ีมิได้มีความมุ่งหมายท่ีจะให้เป็นข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ถึงภาระภาษีอากร 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัหุน้กูแ้ต่อยา่งใด 

ภาระภาษีอากรของผูล้งทุนและอตัราภาษีอากรท่ีตอ้งช าระจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่าง  ๆเช่น ผูล้งทุนเป็นนิติบุคคล ผูล้งทุนเป็น 
ผูมี้ถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทยหรือเป็นผูท่ี้ถูกถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือไม่ หรือเป็นผูท่ี้มีถิ่นท่ีอยู่ใน
ประเทศที่มีความตกลงเพื่อการเวน้การเก็บภาษีซ้อนกบัประเทศไทยหรือไม่ และสถานะของผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมิน
แต่ละประเภท นอกจากน้ี ผลตอบแทนอื่นท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนในหุ้นกู ้เช่น ผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู ้
อาจจะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ที่จ่าย และผูล้งทุนดงักล่าวอาจจะตอ้งช าระภาษีเงินได ้ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ/หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและเหตุในการจ่ายผลตอบแทนดงักล่าวใหแ้ก่ผูล้งทุน ซ่ึงตอ้งพิจารณาขอ้เทจ็จริงในแต่ละกรณี 

(1) ภาษีเงินได้ 

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

(ก) ดอกเบ้ีย  

ดอกเบ้ียซ่ึงผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนในหุ้นกูข้องผูอ้อกหุ้นกูจ้ะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัรา
ร้อยละ 15 (สิบหา้)  

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุน้กู ้ 

ผลประโยชน์ที่ผูล้งทุนไดจ้ากการโอนหุน้กูเ้ฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกว่าที่ลงทุนจะถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สิบหา้) 

อย่างไรก็ตาม ผูล้งทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอตัราที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไวต้าม (ก) หรือ (ข ) ขา้งตน้ 
โดยไม่ตอ้งน าดอกเบ้ีย หรือผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการโอนหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี) ไปรวมกบัเงินไดอ้ื่นเพื่อค  านวณภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา แต่หากผูล้งทุนเลือกท่ีจะน าดอกเบ้ีย หรือผลประโยชน์จากการโอนหุน้กูน้ั้นไปรวมกบัเงินไดอ้ื่นเพื่อค  านวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ผูล้งทุนสามารถน าภาษีหกั ณ ที่จ่ายขา้งตน้มาถือเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาได ้
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กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ในกรณีท่ีผูล้งทุนเป็นบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซ่ึงรวมถึง
กองทุนรวมท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีตั้ งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดตั้ งข้ึนตาม
กฎหมายของต่างประเทศแต่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซ่ึงมีรายได ้แต่ไม่รวมถึง
มูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลงัประกาศก าหนดใหเ้ป็นองคก์าร หรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร 
ผูล้งทุนจะมีภาระภาษีดงัต่อไปน้ี 

(ก) ดอกเบ้ีย 

ดอกเบ้ียท่ีผูล้งทุนประเภทบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิ สมาคม หรือกองทุนรวม
ท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ไดรั้บจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 1 (หน่ึง) และตอ้งน าดอกเบ้ียไปรวมค านวณ
เป็นรายไดเ้พื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยสามารถน าภาษีหกั ณ ที่จ่ายขา้งตน้มาถือเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลได ้

ดอกเบ้ียท่ีผูล้งทุนประเภทมูลนิธิ หรือสมาคมท่ีไม่ใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลไดรั้บจะ
ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 10 (สิบ) และตอ้งน าดอกเบ้ียไปรวมค านวณเป็นรายไดเ้พื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดย
สามารถน าภาษีหกั ณ ที่จ่ายขา้งตน้มาถือเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลได้ 

ดอกเบ้ียท่ีผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยไดรั้บจะถูกหกั
ภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สิบหา้) โดยกองทุนรวมจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าดอกเบ้ียไปรวมค านวณเป็นรายไดเ้พื่อเสีย
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีไม่ขอรับเงินภาษีท่ีถูกหักไวน้ั้ นคืน หรือไม่ขอเครดิตเงินภาษี ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน 

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุน้กู ้

ผลประโยชน์จากการโอนหุน้กูท้ี่ผูล้งทุนไดรั้บไม่ตอ้งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผูล้งทุนจะต้องน า
ผลประโยชน์จากการโอนหุน้กูเ้ฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกว่าที่ลงทุนไปรวมกบัรายไดอ้ื่นของผูล้งทุนเพื่อค  านวณภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล เวน้แต่กรณีท่ีผูล้งทุนเป็นกองทุนรวมท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ไม่ตอ้งน าผลประโยชน์จาก
การโอนหุน้กูท้ี่ไดรั้บมารวมเป็นรายไดใ้นการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้ไม่มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถือว่ามีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทยหรือไม่นั้ น กฎหมายไทยจะไม่ค านึงถึง
สัญชาติของผูล้งทุน แต่ใชห้ลกัเกณฑว์่า หากผูล้งทุนนั้นอยูใ่นประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหน่ึงหรือหลายคราวรวมกนั
ตั้งแต่ 180 (หน่ึงร้อยแปดสิบ) วนั ในปีปฏิทินเดียวกนัใหถ้ือว่าเป็นผูมี้ถิ่นท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
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(ก) ดอกเบ้ีย  

เวน้แต่ขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนท่ีท าข้ึนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศท่ี 
ผูล้งทุนมีถิ่นท่ีอยูจ่ะก  าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น ดอกเบ้ียซ่ึงผูล้งทุนไดรั้บจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สิบหา้)  

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุน้กู ้

เวน้แต่ขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนท่ีท าข้ึนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศท่ี 
ผูล้งทุนมีถิ่นท่ีอยูจ่ะก  าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น ผลประโยชน์ท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการโอนหุน้กูเ้ฉพาะส่วนท่ีตีราคาเงินไดเ้กินกว่าท่ี
ลงทุน จะถูกหกัภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สิบหา้) 

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

กรณีท่ีผูล้งทุนเป็นบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ 
ซ่ึงรวมถึงกองทุนรวมท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ และมิไดป้ระกอบกิจการหรือถือว่าประกอบการใน
ประเทศไทยหรือมิไดมี้สถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ไดรั้บดอกเบ้ีย ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกบัราคาจ าหน่าย
หุน้กู ้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุน้กูซ่ึ้งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผูล้งทุนจะมีภาระภาษีอากรดงัน้ี 

(ก) ดอกเบ้ีย  

เวน้แต่ขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนท่ีท าข้ึนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศ 
ท่ีผูล้งทุนมีถิ่นท่ีอยูจ่ะก  าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น ดอกเบ้ียซ่ึงผูล้งทุนไดรั้บจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สิบหา้) 

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุน้กู ้

เวน้แต่ขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนท่ีท าข้ึนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศ 
ทีผู่ล้งทุนมีถิ่นท่ีอยูจ่ะก  าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น ผลประโยชน์ท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการโอนหุน้กูเ้ฉพาะส่วนท่ีตีราคาเงินไดเ้กินกว่าท่ี
ลงทุน จะถูกหกัภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สิบหา้) 

(2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ผูล้งทุนซ่ึงประกอบกิจการในประเทศไทยอาจตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอตัราร้อยละ 0.01 (ศูนยจุ์ดศูนย์
หน่ึง) (ซ่ึงยงัไม่ไดร้วมถึงภาษีส่วนทอ้งถิ่นในอตัราร้อยละ 10 (สิบ) ของภาษีธุรกิจเฉพาะ) จากยอดดอกเบ้ียรับและก าไรก่อน 
หกัรายจ่ายใด ๆ  จากการโอนขายหุน้กู ้หากดอกเบ้ียหรือผลประโยชน์ที่ไดรั้บจากการโอนหุน้กูถ้ือเป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจ
โดยปกติเยีย่งธนาคารพาณิชย ์

(3) อากรแสตมป์ 

การโอนใบหุน้กูไ้ดรั้บยกเวน้อากรแสตมป์ 

ทั้งน้ี หลกัการเกี่ยวกบัภาษีดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขกฎหมาย 
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(ร่าง) ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 
ส าหรับ 

"หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565" 
"หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566" 

และ 
"หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570  

ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้" 

ขอ้ก  าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถ้ือหุ้นกูฉ้บบัน้ี ("ข้อก าหนดสิทธิ") ก  าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
ทัว่ไปทั้งหมดท่ีใชบ้งัคบักบั (1) "หุน้กูข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2565" ("หุ้นกู้ ชุดที่ 1") (2) "หุ้นของกู ้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี  
พ.ศ. 2566" ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") และ (3) "หุน้กูข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2570 ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู"้ ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") (รวมเรียกหุน้กูชุ้ดที่ 1 หุน้กูชุ้ดที่ 2 
และหุน้กูชุ้ดที่ 3 ว่า "หุ้นกู้") ซ่ึงออกโดยบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") ตามมติที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
ประจ าปี 2563 ของผูอ้อกหุน้กู ้เม่ือวนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และมีธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) เป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

ผูถ้ือหุน้กูจ้ะไดรั้บสิทธิตามที่ไดก้  าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ โดยผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้ือหุน้กูจ้ะตอ้งผูกพนัตามขอ้ก าหนดสิทธิ
ทุกประการ และให้ถือว่าผูถ้ือหุ้นกูไ้ดรั้บทราบและเขา้ใจขอ้ก  าหนดต่าง ๆ ในขอ้ก  าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแลว้ รวมทั้งไดใ้ห้ 
ความเห็นชอบกบัการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูแ้ละนายทะเบียนหุน้กู ้รวมทั้งขอ้ก  าหนดต่าง  ๆในสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูแ้ละ
สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกูด้ว้ย ทั้งน้ี ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจัดให้มีการเก็บรักษาส าเนาขอ้ก  าหนดสิทธิ ส าเนาสัญญาแต่งตั้ง
ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้และส าเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้กูไ้ว ้ณ ส านกังานใหญ่ของผูอ้อกหุน้กู ้ส านกังานใหญ่ของผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
และส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุน้กู ้ เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้กูข้อตรวจสอบส าเนาขอ้ก  าหนดสิทธิ ส าเนาสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้
และส าเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้กูไ้ดใ้นวนัและเวลาท าการของผูอ้อกหุน้กู ้ ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้หรือนายทะเบียนหุ้นกู ้
(แลว้แต่กรณี) 

1. ค าจ ากัดความ 

ค าและขอ้ความต่าง ๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้ก  าหนดสิทธิใหมี้ความหมายดงัต่อไปน้ี 

"ข้อก าหนดสิทธิ" หมายถึง ขอ้ก  าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถ้ือหุ้นกู ้
ส าหรับหุน้กู ้(และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม หากมี) 

"งวดดอกเบ้ีย" หมายถึง  

(ก) ส าหรับงวดดอกเบ้ียงวดแรก ระยะเวลาท่ีเร่ิมตั้งแต่ (โดยรวมถึง) 
วนัออกหุ้นกู ้จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วนัก  าหนดช าระดอกเบ้ีย
งวดแรก และ 
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(ข) ส าหรับงวดดอกเบ้ียงวดถัดไป ระยะเวลาท่ีเ ร่ิมตั้ งแต่ 
(โดยรวมถึง) วนัก  าหนดช าระดอกเบ้ียของงวดดอกเบ้ียก่อน
หน้าน้ีจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันก าหนดช าระดอกเ บ้ีย
ส าหรับงวดดอกเบ้ียถดัไป หรือวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้
(แลว้แต่กรณี) 

"นายทะเบียนหุ้นกู้" หมายถึง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู ้ที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยชอบใหท้  าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหุน้กูแ้ทน 

"บริษัทย่อย" ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามใน
ประกาศเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 

"ใบหุ้นกู้" หมายถึง ใบหุ้นกูซ่ึ้งออกตามขอ้ 3.1 ตามแนบที่ระบุไวใ้นเอกสาร
หมายเลข 2 แนบทา้ยขอ้ก  าหนดสิทธิ 

"ใบอนุญาต" ใหมี้ความหมายตามที่นิยามไวใ้นขอ้ 6.2(ง) 

"ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง" หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การด าเนิน
ธุรกิจ ทรัพยสิ์น สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือ
แผนทางธุรกิจของผูอ้อกหุ ้นกู  ้ ซ่ึงเป็นการพิจารณาผลกระทบจาก
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึ งหรื อหลายเหตุการณ์รวมกัน ซ่ึ ง 
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการช าระหน้ี 
ใด ๆ  หรือการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิของผูอ้อกหุน้กู ้

"ผู้ถือหุ้นกู้" หมายถึง ผูท้รงสิทธิในหุน้กูแ้ต่ละจ านวนตามขอ้ 3.3 

"ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้" หมายถึง ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)  หรือผูท้ี่ไดร้ับ
แต่งตั้งโดยชอบให้ท  าหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูแ้ทน 

"ผู้ออกหุ้นกู้" หมายถึง บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

"วันก าหนดช าระดอกเบ้ีย" หมายถึง วันที่ 25 พฤษภาคม และวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี
ตลอดอายุหุ้นกู ้ โดยวันช าระดอกเบ้ียหุ้นกู ้งวดแรก คือวันท่ี 25 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และวันช าระดอกเบ้ียหุ้นกู ้งวดสุดท้าย คือ  
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ เว ้นแต่จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู ้ชุดที่ 3 
ทั้งหมดก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ใหว้นัช าระดอกเบ้ียหุน้กูชุ้ดที่ 3 
งวดสุดทา้ย คือ วนัไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด 
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"วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้" หมายถึง  

ส าหรับหุน้กูชุ้ดที่ 1 วนัที ่25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดที่ 2 วนัที ่25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดที่ 3 วนัที ่25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 

"วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด" ใหมี้ความหมายตามที่ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้ 9.4(ก) 

"วันท าการ" หมายถึง วนัท่ีธนาคารพาณิชยโ์ดยทัว่ไปเปิดท าการในกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงมิใช่วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์หรือวนัที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใหเ้ป็นวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย  ์

"วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้" ใหมี้ความหมายตามที่นิยามไวใ้นขอ้ 3.3(ก) 

"วันออกหุ้นกู้" หมายถึง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

"ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" หมายถึง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ
บุคคลอื่นที่ด  าเนินกิจการรับฝากทรัพย์ได้ตามกฎหมายซ่ึงเข้ารับ 
ท าหนา้ที่แทน 

"สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้" หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซ่ึงบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกบัหุ้นกูแ้ละผูถ้ือหุ้นกู ้เช่น ช่ือและที่อยู่ของผูถ้ือหุ้นกู ้ 
การโอน การจ าน า การอายดั การออกใบหุ้นกูใ้หม่ตามหลกัเกณฑท์ี่
ก  าหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศ
ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศของส านัก งาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

"สัญญาแต่งต้ังนายทะเบียนหุ้นกู้" หมายถึง สัญญาแต่งตั้ งนายทะเบียนหุ้นกู ้ ลงวันท่ี [●] พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2563 ระหว่างผูอ้อกหุน้กูแ้ละนายทะเบียนหุน้กู ้หรือสัญญาแต่งตั้ง
นายทะเบียนหุน้กูร้ายใหม่เพื่อท าหนา้ที่แทน (ถา้มี) 

"สัญญาแต่งต้ังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้" หมายถึง สัญญาแต่งตั้ งผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้ ลงวันท่ี  [●] พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2563 ระหว่างผู ้ออกหุ้นกู ้และผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้ หรือสัญญาแต่งตั้ ง
ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูร้ายใหม่เพื่อท าหนา้ที่แทน (ถา้มี) 

"ส านักงาน ก.ล.ต." หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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"สิทธิในหุ้นกู้" หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุน้กูอ้นัรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) สิทธิใน
การไดรั้บช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย และสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ือหุน้กู ้

"สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ" หมายถึง สถาบันจัดอนัดับความน่าเช่ือถือที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ 

"หุ้นกู้" หมายถึง หุ้นกู ้ชุดที่  1 หุ้นกู ้ชุดที่  2 และ/หรือ หุ้นกู ้ชุดที่  3 ตาม
รายละเอียดของหุ้นกูแ้ต่ละชุดที่ระบุไวใ้นขอ้ 2 ของข้อก  าหนดสิทธิน้ี 
ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัขอ้สงสัยในการตีความ หากขอ้ก  าหนดสิทธิมิได้
อา้งอิงถึงหุน้กูชุ้ดใดชุดหน่ึงเป็นการเฉพาะ ค าว่า "หุน้กู"้ ใหห้มายถึง 
หุน้กูชุ้ดที่ 1 หุน้กูชุ้ดที่ 2 และหุน้กูชุ้ดที่ 3 

"หุ้นกู้ชุดที่ 1"  หมายถึง หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผู ้ถือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน 
และมีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ที่ออกโดยผูอ้อกหุ้นกู ้โดยใชช่ื้อหุ้นกูว้่า "หุ้นกู ้
ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563 ชุดที่  1  
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565" 

"หุ้นกู้ชุดที่ 2"  หมายถึง หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผู ้ถือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน 
และมีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ที่ออกโดยผูอ้อกหุ้นกู ้โดยใชช่ื้อหุ้นกูว้่า "หุ้นกู ้
ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563 ชุดที่  2  
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566" 

"หุ้นกู้ชุดที่ 3"  หมายถึง หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผู ้ถือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน  
มีผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้ และผู ้ออกหุ้นกู ้ มี สิท ธิไถ่ ถอนหุ้นกู ้ก่ อน  
ครบก าหนดไถ่ถอน ที่ออกโดยผู ้ออกหุ้นกู ้ โดยใชช่ื้อหุ้นกูว้่า "หุ้นกู ้
ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563 ชุดที่  3  
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซ่ึงผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู ้
ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู"้ 

"เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด" หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่สามารถ
แกไ้ขเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก  าหนด 

"เหตุผิดนัด" หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 10.1 

"หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ช าระหน้ี" ใหมี้ความหมายตามที่นิยามไวใ้นขอ้ 10.2 

"หนังสือเรียกให้ช าระหน้ีโดยพลัน" ใหมี้ความหมายตามที่นิยามไวใ้นขอ้ 10.3 
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"หนังสือช้ีชวน" หมายถึง หนงัสือช้ีชวนส าหรับการออกและเสนอขายหุน้กู ้

"อัตราดอกเบ้ียผิดนัด" หมายถึง อตัราดอกเบ้ียของหุ้นกูต้ามท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ 2 บวกดว้ย
อตัราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี 

ทั้งน้ี หากอตัราดอกเบ้ียผิดนัดดงักล่าวสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียผิดนัด
สูงสุดท่ีกฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ  ให้อตัราดอกเบ้ีย
ผิดนัดเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียผิดนัดสูงสุดท่ีกฎหมายอนุญาตให้เรียก
เกบ็ได ้ 

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบ้ีย และอายขุองหุ้นกู้  

2.1 หุ้นกูเ้ป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ และส าหรับหุ้นกูชุ้ดที่ 3  
ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดที่ 3 ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ โดยหุน้กูแ้ต่ละชุดมีอาย ุและมีอตัราดอกเบ้ีย
ของหุน้กูด้งัต่อไปน้ี 

(ก) หุน้กูชุ้ดที่ 1 มีอาย ุ2 (สอง) ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.31 (สองจุดสามหน่ึง) 
ต่อปี  

(ข) หุน้กูชุ้ดที่ 2 มีอาย ุ3 (สาม) ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.62 (สองจุดหกสอง) 
ต่อปี  และ 

(ค) หุน้กูชุ้ดที่ 3 มีอาย ุ7 (เจ็ด) ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.76 (สามจุดเจ็ดหก) 
ต่อปี 

2.2 ในวันออกหุ้นกู ้ หุ้นกู ้มีจ  านวนรวมทั้ งส้ิน [●] ([●]) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หน่ึงพัน) บาท  
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน [●] ([●]) บาท ทั้งน้ี โดยแบ่งออกเป็น 

(ก) หุน้กูชุ้ดที่ 1 มีจ  านวนทั้งหมด [●] ([●]) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวม [●] ([●]) บาท  

(ข) หุน้กูชุ้ดที่ 2 มีจ  านวนทั้งหมด [●] ([●]) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวม [●] ([●]) บาท  และ 

(ค) หุน้กูชุ้ดที่ 3 มีจ  านวนทั้งหมด [●] ([●]) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวม [●] ([●]) บาท  

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้  

3.1 นายทะเบียนหุ้นกู ้มีหน้าท่ีตามสัญญาแต่งตั้ งนายทะเบียนหุ้นกู ้ท่ีจะต้องออกใบหุ้นกูต้ามแบบท่ีก  าหนดไวใ้น
เอกสารหมายเลข 2 แนบทา้ยขอ้ก  าหนดสิทธิให้แก่ผูถ้ือหุ้นกูทุ้กราย โดยในส่วนของหุ้นกูท้ี่ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยน์ั้น นายทะเบียนหุน้กูจ้ะตอ้งลงช่ือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถ้ือหุน้กูแ้ทนในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นกูน้ั้น 
นายทะเบียนหุ้นกูจ้ะออกใบหุ้นกูห้รือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกูต้ามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกูก้  าหนดให้แก่
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
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3.2 นายทะเบียนหุ้นกูมี้หนา้ที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกูท้ี่จะตอ้งจดัท าและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้กูไ้ว ้
จนกว่าหุน้กูท้ ั้งหมดจะไดรั้บการไถ่ถอน  

3.3 (ก) ผูท้รงสิทธิในหุน้กูก้รณีที่ไม่ไดฝ้ากหุ้นกูไ้วก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ สิทธิในหุน้กูจ้ะตกไดแ้ก่บุคคลที่
ปรากฏช่ือเป็นเจ้าของหุ้นกูจ้  านวนดงักล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นกูเ้ม่ือส้ินเวลาท าการในวนัท าการก่อน
วันแรกของการปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้นกู ้พักการโอนหุ้นกู ้เพื่อก  าหนดรายช่ือผู ้ทรงสิทธิในหุ้นกู ้  
("วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้") เวน้แต่จะไดมี้การโอนหุ้นกูซ่ึ้งสามารถใชย้นักับผูอ้อกหุ้นกูไ้ด้ตาม  
ขอ้ 4.1(ก) เกิดข้ึนแลว้ก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้กู ้ซ่ึงสิทธิในหุน้กูจ้ะตกไดแ้ก่ผูรั้บโอนหุน้กู ้

(ข) ผูท้รงสิทธิในหุ้นกูก้รณีที่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถ้ือหุน้กูแ้ทน สิทธิในหุ้นกูจ้ะตกได้แก่บุคคลที่
นายทะเบียนหุ้นกูไ้ดรั้บแจ้งเป็นหนังสือจากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยว์่าเป็นผูท้รงสิทธิในหุ้นกูจ้  านวน
ดงักล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้กูไ้วใ้นช่ือของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยอ์ยูใ่นวนัท าการก่อน
วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้กู ้เวน้แต่จะมีการคดัคา้นโดยชอบตามกฎหมาย 

3.4 เม่ือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์จง้ต่อผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู ้นายทะเบียนหุ้นกูมี้หน้าที่ตามสัญญา
แต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกูท่ี้จะตอ้งออกใบหุ้นกูใ้ห้แก่ผูท้รงสิทธิในหุ้นกูท่ี้ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละ
ลงทะเบียนให้ผูท้รงสิทธิในหุ้นกูร้ายดงักล่าวเป็นผูถ้ือหุ้นกูใ้นสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นกูต้ามจ านวนที่ไดรั้บแจง้จาก
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เม่ือไดมี้การออกใบหุน้กูแ้ละลงทะเบียนดงักล่าวแลว้ นายทะเบียนหุน้กูจ้ะแกไ้ขจ านวนรวม
ของหุน้กูท้ี่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้กูไ้วใ้นช่ือของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยโ์ดยหักจ านวนหุน้กู ้ที่ได้แยก
ไปลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในหุ้นกูอ้อก ส่วนจ านวนรวมของหุน้กูท้ี่ปรากฏในใบหุ้นกู ้หรือใบรับเพื่อ
ใชแ้ทนใบหุ้นกูท่ี้ออกให้แก่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยน์ั้น หากนายทะเบียนหุ้นกูไ้ม่ไดท้  าการแกไ้ข (ไม่ว่าดว้ยเหตุใด 
กต็าม) ใหถ้ือว่ามีจ านวนลดลงตามจ านวนของหุน้กูท้ี่ไดแ้ยกไปออกใบหุ้นกูแ้ละลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิ
ในหุน้กูด้งักล่าว 

3.5 การปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้กูใ้หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(ก) เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นประการอื่นในขอ้ก  าหนดสิทธิน้ี หรือเวน้แต่ขอ้บงัคบัหรือระเบียบของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้งจะก าหนดไวเ้ป็นประการอื่น ผูอ้อกหุน้กูจ้ะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหุน้กูปิ้ดสมุดทะเบียน 
ผูถ้ือหุน้กูเ้ป็นระยะเวลา 14 (สิบส่ี) วนัล่วงหนา้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ วนัก  าหนดช าระดอกเบ้ีย
แต่ละงวด วนัไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด วนัก  าหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ วนัประชุมผูถ้ือหุน้กู ้หรือ
วนัอื่นใดเพื่อวตัถุประสงค์ตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ก  าหนดสิทธิ หรือตามที่ผูอ้อกหุน้กูจ้ะไดแ้จง้แก่ผู ้แทน
ผูถ้ือหุน้กู ้นายทะเบียนหุน้กู ้และ/หรือ ผูถ้ือหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี) เพื่อก  าหนดสิทธิของผูถ้ือหุ้นกูใ้นการไดรั้บ
หรือใชสิ้ทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผูถ้ือหุน้กู ้ทั้งน้ี ถา้วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นกูไ้ม่ตรงกบัวนัท าการ
ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป (ซ่ึงในกรณีดงักล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้กูจ้ะเหลือนอ้ยกว่า 14 
(สิบส่ี) วนั) ทั้งน้ี ผูอ้อกหุน้กูจ้ะแจง้หรือจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้จง้แก่สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้กู ้

อน่ึง ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้กู ้นายทะเบียนหุน้กูจ้ะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุน้กูใ้ด ๆ 
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(ข) นายทะเบียนหุ้นกูอ้าจแกไ้ขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นกูเ้พื่อให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งประกาศก าหนดไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ไดรั้บความยนิยอมจากผูอ้อกหุ้นกู ้หรือที่ประชุมผูถ้ือหุ้นกูแ้ต่อยา่งใด โดยนายทะเบียนหุน้กูจ้ะตอ้งแจ้ง
การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้กู ้ ใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้ือหุน้กูท้ราบก่อน
การแกไ้ข 

4. การโอนหุ้นกู้ 

4.1 การโอนหุน้กูท่ี้มิไดฝ้ากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก) แบบการโอนหุ้นกูร้ะหว่างผูโ้อนและผูรั้บโอน การโอนหุ้นกูจ้ะสมบูรณ์เมื่อผูโ้อนหุ้นกูซ่ึ้งเป็นผูท้ี่
สมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้กูร้ะบุช่ือเป็นเจา้ของหุน้กูต้ามจ านวนที่จะท าการโอน หรือผูรั้บโอนคนสุดทา้ย โดยมี
การสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเน่ืองครบถว้นจากผูท้ี่ปรากฏช่ือดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบใบหุ้นกู ้
ใหแ้ก่ผูรั้บโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนใหไ้วด้ว้ยแลว้ 

ผลของการโอนหุ้นกูร้ะหว่างผูรั้บโอนกบัผูอ้อกหุ้นกู ้ การโอนหุน้กูจ้ะใชย้นักบัผูอ้อกหุ้นกู ้ไดก้็ต่อเม่ือ
ผูรั้บโอนหุ้นกูอ้ยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกูใ้นสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นกู ้โดยนายทะเบียนหุน้กูไ้ด้
รับค าขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู ้พร้อมทั้ งใบหุ้นกูท่ี้ผูรั้บโอนหุ้นกูไ้ดล้งลายมือช่ือเป็นผู ้รับโอนใน
ดา้นหลงัของใบหุน้กูน้ั้นครบถว้นแลว้ 

ผลของการโอนหุ้นกูร้ะหว่างผูรั้บโอนกบับุคคลภายนอก การโอนหุ้นกูจ้ะใชย้นักบับุคคลภายนอกได้ก็
ต่อเม่ือนายทะเบียนหุน้กูไ้ดล้งทะเบียนการโอนหุน้กูใ้นสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้กูเ้รียบร้อยแลว้ 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกูจ้ะตอ้งกระท า ณ ส านักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกูใ้นวนัและเวลา
ท าการของนายทะเบียนหุ้นกู ้ และจะต้องท าตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู ้ก  าหนด โดย 
ผู ้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู ้ที่ลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1(ก) พร้อมทั้ ง
หลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยนัถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู ้ตามที่  
นายทะเบียนหุน้กูก้  าหนดใหแ้ก่นายทะเบียนหุน้กูด้ว้ย ซ่ึงนายทะเบียนหุน้กูจ้ะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู ้ใน
สมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้กูใ้หแ้ลว้เสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการ หลงัจากวนัที่นายทะเบียนหุน้กูไ้ดรั้บค าขอ
ลงทะเบียนการโอนหุน้กูพ้ร้อมทั้งใบหุน้กูแ้ละหลกัฐานอื่น ๆ ท่ีจะตอ้งส่งมอบครบถว้นเรียบร้อยแลว้  

4.2 ส าหรับการโอนหุ้นกูท่ี้ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยน์ั้นให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งอื่น ๆ รวมทั้งศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยท่ี์เกี่ยวขอ้ง 

4.3 เน่ืองจากหุ้นกูท่ี้ออกและเสนอขายในคร้ังน้ี เป็นการออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ และ 
ผูอ้อกหุน้กูไ้ดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนไวก้บัส านกังาน ก.ล.ต. ใหจ้  ากดัการโอนหุน้กูเ้ฉพาะภายในกลุ่มผูล้งทุนสถาบนั 
และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่เท่านั้น ดงันั้น ผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ นายทะเบียนหุน้กูจ้ะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุน้กู ้
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ตามค านิยามที่ร ะบุไวใ้น
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ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการ
ออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

4.4 นายทะเบียนหุ้นกูจ้ะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกูใ้ด ๆ  ท่ีเป็นการขดักบัขอ้ก  าหนดสิทธิฉบบัน้ีหรือบทบญัญติั
แห่งกฎหมายหรือค าสั่งศาลใด ๆ  

5. สถานะของหุ้นกู้  

หุน้กูเ้ป็นหน้ีของผูอ้อกหุน้กูซ่ึ้งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทุกหน่วย และเป็นหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถ้ือหุ้นกูจ้ะ
มีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีไม่ดอ้ยกว่าสิทธิในการไดรั้บช าระหน้ีของเจ้าหน้ีสามญัท่ีไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้ ง
ในปัจจุบนัและในอนาคตของผูอ้อกหุ้นกู ้ เวน้แต่บรรดาหน้ีท่ีมีกฎหมายคุ้มครองให้ไดรั้บช าระหน้ีก่อน และ
ส าหรับหุน้กูชุ้ดที่ 3 ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดที่ 3 ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ทั้งน้ี ผูถ้ือหุน้กูไ้ม่มีสิทธิ
เรียกให้ผูอ้อกหุ้นกูท้  าการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

6. ค ารับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ 

6.1 ค ารับรองและการรับประกนั 

ณ วนัออกหุน้กู ้และตลอดระยะเวลาท่ียงัคงมีหน้ีท่ีตอ้งช าระภายใตข้อ้ก  าหนดสิทธิน้ี ผูอ้อกหุน้กูข้อใหค้  ารับรองและ
ใหก้ารรับประกนัดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูอ้อกหุน้กู ้ 

(1) เป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายไทย 

(2) เป็นผูมี้อ  านาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวน
ของหุน้กู ้และ 

(3) ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งให้ประกอบกิจการท่ีตนด าเนินการทั้งภายในประเทศ
และในต่างประเทศ (ถา้มี)  

(ข) ผูอ้อกหุน้กูมี้อ  านาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระท าการดงัต่อไปน้ี 

(1) ออกและเสนอขายหุน้กู ้และก่อหน้ีภายใตหุ้น้กู ้

(2) เขา้ท าและลงนามในขอ้ก าหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู ้ 
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัหุน้กู ้และ 

(3) ปฏิบติัตามความผูกพนั และภาระหน้ีของตนตามขอ้ 6.1(ข)(1) และขอ้ 6.1(ข)(2) 

โดยผูอ้อกหุน้กูไ้ดรั้บการอนุญาต การอนุมติั และความยนิยอมที่จ  าเป็น และไดด้  าเนินการตามวตัถุประสงค์ 
ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของผูอ้อกหุน้กู ้ทุกประการส าหรับการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 
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(ค) ภาระหน้ีและหน้าท่ีต่าง ๆ  ของผูอ้อกหุ้นกูภ้ายใตหุ้้นกู ้ขอ้ก  าหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้
สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้กู ้หรือสัญญาอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี) 

(1) ถูกตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพนัตามกฎหมายและสามารถใชบ้งัคบั
กบัผูอ้อกหุน้กูไ้ด ้

(2) ไม่ขดัแยง้หรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พนัธะ ขอ้ผูกพนั ขอ้รับรอง หรือขอ้สัญญาใด ๆ ที่
ผูอ้อกหุน้กูไ้ดใ้หไ้วห้รือเขา้ท าไวก้บับุคคลอื่น  

ยกเวน้กรณีการบงัคบัใชสิ้ทธิตามหุน้กู ้ขอ้ก  าหนดสิทธิ และสัญญาดงักล่าวบางประการ ซ่ึงอาจจะถูกจ ากดั
โดยบทบญัญติัของกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัที่มีผลกระทบ
ต่อการบงัคบัใชสิ้ทธิของเจา้หน้ีทัว่ไป 

(ง) ณ วนัออกหุ้นกู ้ขอ้ก  าหนดสิทธิมีสาระส าคัญสอดคลอ้งถูกตอ้งและไม่ขดัแยง้กับกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบติัอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่ก  ากบัดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู ้
รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

6.2 หนา้ที่กระท าการ 

 ตราบเท่าท่ีผูอ้อกหุน้กูมี้ภาระหน้ีตามหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กูต้กลงจะกระท าการ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูอ้อกหุน้กูจ้ะใชค้วามพยายามอยา่งดีที่สุดในการประกอบธุรกิจใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพและจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่งต่าง ๆ  ท่ีออกตามกฎหมาย รวมไปถึงจะปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัและเง่ือนไข
ต่าง ๆ ของขอ้ก  าหนดสิทธิฉบบัน้ีโดยเคร่งครัดตลอดอายหุุน้กูห้รือจนกว่าหุน้กูทุ้กชุดจะไดรั้บการไถ่ถอน 

(ข) ผู ้ออกหุ้นกู ้จะต้องแจ้งผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู ้ออกหุ้นกู ้ด  าเนินการเปลี่ยนแปลง
วตัถุประสงค์หลกัในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะของกิจการหลกั
ของตนท่ีก  าลงัด  าเนินการอยู ่ณ วนัออกหุ้นกู ้ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูเ้พิ่มเติมวตัถุประสงค์ หรือ
ขยายการประกอบกิจการใหค้รอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลกัของตน ณ วนัออกหุน้กูด้ว้ย 

(ค) ผูอ้อกหุน้กูจ้ะบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นหลกัที่ส าคญัซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีเพื่อการประกอบกิจการหลกัของตนให้
อยูใ่นสภาพดีและสามารถใชง้านได ้ตลอดจนจดัใหมี้การซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพยสิ์น
ดงักล่าวตามสมควร ตามที่ผูอ้อกหุ้นกูเ้ห็นว่าจะท าให้สามารถประกอบกิจการต่อไปไดอ้ยา่งเหมาะสม 
อย่างไรก็ดี ความในขอ้น้ีไม่ตดัสิทธิผูอ้อกหุ้นกูท้ี่จะยกเลิกการใชง้านหรือการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
หากผู ้ออกหุ้นกู ้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

(ง) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้ง (1) จัดให้ไดม้าและด ารงรักษาไวซ่ึ้งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยนิยอม 
และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า "ใบอนุญาต") ที่จ  าเป็นในการประกอบกิจการหลกัของตน 
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และ (2) ด  าเนินการตามข้อก าหนดและเง่ือนไขประกอบใบอนุญาตและด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้
ใบอนุญาตยงัคงมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 

(จ) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะต้องหรือจะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกูอ้  านวยความสะดวกให้แก่ผู ้ถือหุ้นกู ้และ
ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูใ้นการเข้าตรวจสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นกู ้ ขอคดัทะเบียนผู ้ถือหุ้นกู ้ในส่วนของตน หรือ
หลักฐานที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู ้ตามที่ผู ้ถือหุ้นกู ้ (ด้วยค่าใช้จ่ายของผู ้ถือหุ้นกู ้เอง) และ/หรือ ผู ้แทน 
ผูถ้ือหุน้กูร้้องขอ ทั้งน้ี ตามวิธีการท่ีนายทะเบียนหุน้กูก้  าหนด 

(ฉ) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งจดัท า และ/หรือ จัดให้มีการท าบญัชีและงบการเงินของผูอ้อกหุ้นกู ้และเก็บรักษาไว ้
ซ่ึงบญัชีและงบการเงินอยา่งเหมาะสมและถูกตอ้งตามหลกัการทางบญัชี 

(ช) ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งส่งเอกสารหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ีให้แก่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ โดยจะจดัส่งภายในก าหนดเวลาท่ี
ระบุไวใ้นขอ้น้ี และตามวิธีการท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ 16.2 หรือโดยทางไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
ไปยงัที่อยูไ่ปรษณียอ์ิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail address) ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 13.1 ทั้งน้ี หากผูอ้อกหุน้กูใ้ชว้ิธีการ
จดัส่งโดยทางไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แลว้ ใหถ้ือว่าผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูไ้ดรั้บเอกสารดงักล่าวเม่ือ
ไดรั้บการยืนยนัการส่งจากไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผูอ้อกหุ้นกู ้โดยผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจัดให้
ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูเ้ตรียมเอกสารที่ไดรั้บจากผูอ้อกหุ้นกูใ้หผู้ถ้ือหุน้กูส้ามารถตรวจสอบได ้ณ ส านกังานใหญ่
ของผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูใ้นวนัและเวลาท าการของผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ดว้ยค่าใชจ่้ายของผูถ้ือหุน้กูเ้อง (หากมี) 

(1) คู่ฉบบัขอ้ก  าหนดสิทธิ โดยจะส่งภายในวนัออกหุ้นกู ้เวน้แต่ขอ้ก  าหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยจะส่งใหภ้ายในระยะเวลาที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 14.2 

(2) ส าเนางบการเงินประจ ารอบปีบัญชีล่าสุดของผู ้ออกหุ้นกูท้ี่ผ่านการตรวจสอบแลว้ที่ส่งให้
ส านักงาน ก.ล.ต. โดยจะส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วนันับแต่วันที่ผูอ้อกหุ้นกู ้ได้จัดส่งส าเนา 
งบการเงินประจ ารอบปีบญัชีดงักล่าวใหก้บัส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ และในกรณีที่งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี
ดงักล่าวมีการแกไ้ขเพิ่มเติม ใหน้ าส่งงบการเงินประจ ารอบปีบญัชีท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมและรับรอง
โดยที่ประชุมผูถ้ือหุน้แลว้ภายในเวลา 15 (สิบหา้) วนันบัแต่วนัที่ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้รับรองดว้ย  

(3) ส าเนางบการเงินรายไตรมาสของผูอ้อกหุน้กูท้ี่ผ่านการสอบทานที่ส่งให้ส านักงาน ก.ล.ต. โดย
จะส่งใหภ้ายใน 15 (สิบหา้) วนันบัแต่วนัที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ดจ้ดัส่งส าเนางบการเงินรายไตรมาสดงักล่าว
ใหก้บัส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั  
ที่ออกหลกัทรัพย ์ 

(4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีที่ส่งให้ส านักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกนั 
กับวันที่ผู ้ออกหุ้นกู ้ได้จัดส่ง เอกสารดังกล่ าวให้กับส านักงาน ก.ล.ต.  ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล
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เกี่ยวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 

(5) ส าเนาเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ  ที่ผู ้ออกหุ้นกู ้เผยแพร่ต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกูอ้ย่างมีนัยส าคญั โดยจะจัดส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นับแต่
วนัที่เผยแพร่ส าเนาเอกสาร รายงาน หรือขอ้มูลดงักล่าว 

(6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู ้ชุดท่ีเกี่ยวขอ้งในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกู ้ซ้ือหุ้นกู ้ชุดท่ีเกี่ยวข้องคืนจาก 
ผูถ้ือหุ้นกู ้โดยจะจัดส่งให้ภายในวนัเดียวกนักบัวนัที่ส่งหนังสือดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู ้ 
(ถา้มี) 

(7) รายงานผลการค านวณอตัราส่วนทางการเงิน ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2(ฒ) ที่ไดรั้บการสอบทาน
โดยผูส้อบบญัชีของผูอ้อกหุน้กู ้ โดยจะส่งใหผู้แ้ทนผูถ้ือหุน้กูภ้ายใน 15 (สิบหา้) วนั นบัแต่วนัที่
ผูอ้อกหุน้กูไ้ดจ้ดัส่งงบการเงินรวมทีส่อบทานแลว้ใหก้บัส านักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานดงักล่าว
จะตอ้งแสดงรายละเอียดและวิธีการค านวณ พร้อมทั้งแหล่งท่ีมาของตวัเลขและเอกสารอา้งอิง
ประกอบรายงาน 

(8) รายงานการทบทวนผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู ้ (Credit Update) ท่ีจดัท าข้ึนโดย
สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ทั้งน้ี รายการตามขอ้ 6.2(ช)(2) และขอ้ 6.2(ช)(3) ใหผู้อ้อกหุน้กูน้  าส่งส าเนางบการเงินรวมดว้ย 

อน่ึง ในกรณีที่ผูอ้อกหุ้นกูไ้ดร้ายงานขอ้มูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงมี
การเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณชนเป็นการทัว่ไปแลว้ หรือไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณชนเป็นการทัว่ไป
ในแหล่งอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. เว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย เว็บไซต์
ของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือเวบ็ไซตข์องผูอ้อกหุน้กู ้ใหถ้ือว่าผูอ้อกหุน้กูไ้ดส่้งเอกสารหรือ
ขอ้มูลนั้นใหผู้แ้ทนผูถ้ือหุน้กูแ้ลว้ ณ วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือแหล่งเผยแพร่ขอ้มูลอืน่ ๆ  
ดงักล่าว ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชน 

ในกรณีที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูเ้ห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผูอ้อกหุ้นกูจ้ัดส่งให้มีขอ้มูลไม่ครบถ้วน
หรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกูเ้ห็นว่ามีความจ า เป็นให ้
ผูอ้อกหุ้นกูจ้ัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู ้ถือหุ้นกูอ้ย่างมีนัยส าคัญ 
ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูอ้าจแจ้งให้ผู ้ออกหุ้นกู ้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้ งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือค าช้ีแจง
เพิ่มเติม โดยผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งส่งขอ้มูลหรือค าช้ีแจงเพิ่มเติมตามท่ีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูร้้องขอ 

(ซ) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช าระ หรือปลดเปลื้องภาระ ภาษีอากรทั้งหมดท่ีตนถูกเรียกเกบ็หรือท่ีมีการเรียกเกบ็จาก
ทรัพยสิ์นของตน (ซ่ึงรวมถึงภาษีเงินได ้ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหน้ีอื่นใดอนัมี
บุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกตอ้งและครบถว้น ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดให้ตอ้งช าระ เวน้แต่
ในกรณีท่ีหน้ีภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดงักล่าวก  าลงัอยูใ่นระหว่างการโตแ้ยง้โดยสุจริต  
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(ฌ) ผูอ้อกหุน้กูจ้ะส่งหนังสือลงนามโดยผูมี้อ  านาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการ หรือผูรั้บมอบอ านาจ) 
ใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ภายใน 30 (สามสิบ) นบัแต่ไดรั้บการร้องขอจากผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้เพื่อรับรองว่า 

(1) ผูอ้อกหุน้กูไ้ดมี้การตรวจสอบการด าเนินการของตนเองในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาและการปฏิบติั
ตามขอ้ก  าหนดสิทธิแลว้ และ 

(2) ผูอ้อกหุ้นกูไ้ดป้ฏิบติัตามหน้าที่ของตนภายใตข้้อก  าหนดสิทธิอย่างถูกตอ้งครบถว้น และนับจาก 
วนัออกหุ้นกูห้รือวนัออกหนงัสือรับรองตามขอ้ 6.2(ฌ) ฉบบัล่าสุดก่อนหนา้น้ี ไม่ไดเ้กิดเหตุผิดนดั 
หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผูอ้อกหุ้นกู ้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผูอ้อกหุ้นกูเ้ป็นจ าเลยหรือ  
ผูถู้กกล่าวหาซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเวน้กรณีที่ไดแ้จ้งให้ 
ผูถ้ือหุ้นกู ้หรือผูแ้ทนผู ้ถือหุ้นกู ้ทราบแลว้ (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือ
เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนดั หรือหากผูอ้อกหุน้กูมิ้ไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ
ประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกบัขอ้เท็จจริงที่เกิดข้ึนดงักล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุ 
ท่ีเกิดข้ึนนั้นในหนงัสือรับรองดว้ย 

(ญ) ผูอ้อกหุน้กูจ้ะส่งหนังสือลงนามโดยผูมี้อ  านาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการ หรือผูรั้บมอบอ านาจ) 
ใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูแ้ละสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยโดยไม่ชกัชา้ในกรณี ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูอ้อกหุ้นกูป้ระสบความเสียหายท่ีอาจเป็นเหตุให้ผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่สามารถช าระหน้ีไดถู้กตอ้ง
ครบถว้นหรือไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดสิทธิได ้

(2) กรณีเกิดความเสียหายข้ึนกบัทรัพยสิ์นท่ีเป็นสาระส าคญัในการประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุน้กู ้ ซ่ึง
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู ้ออกหุ้นกู ้หยุดประกอบกิจการ
ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั 

(3) กรณีผูอ้อกหุ้นกูเ้ปลี่ยนแปลงบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของผูอ้อกหุ้นกู ้อนัอาจ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

(4) ผูอ้อกหุ้นกูห้ยุดพกัช าระหน้ีเป็นการทัว่ไปหรือมีการเร่ิมเจรจากบัเจ้าหน้ีรายใดรายหน่ึงหรือ 
หลายรายรวมกนัของตนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการปรับโครงสร้างหน้ีอนัมีลกัษณะเป็นการผ่อนผนั
การปฏิบติัการช าระหน้ีของผูอ้อกหุน้กูอ้นัเน่ืองมาจากการที่ผูอ้อกหุน้กูจ้ะไม่สามารถช าระเงิน
ตามหุน้กูไ้ดต้ามก าหนด 

(5) ในกรณีท่ีเกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ท่ีอาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งน้ี ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งแจ้งถึง
การกระท าใด ๆ ที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ดด้  าเนินการหรือเสนอที่จะด าเนินการเพื่อแกไ้ขเหตุการณ์ดงักล่าว
มาพร้อมกนัดว้ย 

(6) ผูอ้อกหุ้นกูถู้กด าเนินคดีเป็นจ าเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดในกรณีพิพาทท่ี
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อนุญาโตตุลาการจะตอ้งวินิจฉัย ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

(ฎ) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกูส่้งรายช่ือ ที่อยู่ และจ านวนหุ้นกูท้ี่ผูถ้ือหุ้นกูถ้ืออยู่ตาม
ขอ้มูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู ้มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู ้
ใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูใ้นรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ไดรั้บการร้องขอจากผูแ้ทน
ผูถ้ือหุน้กูเ้ม่ือมีเหตุอนัสมควร ทั้งน้ี ขอ้มูลเกี่ยวกบัผูถ้ือหุน้กูน้ี้จะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีปรากฏในสมุดทะเบียน
ผูถ้ือหุน้กูท้ี่นายทะเบียนหุน้กูมี้อยูเ่ม่ือส้ินเวลาท าการในวนัท าการที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูร้้องขอ เวน้แต่ผูแ้ทน
ผูถ้ือหุน้กูร้้องขอ หรือตกลงยอมรับขอ้มูลท่ีปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซ่ึงนานกว่านั้น 

(ฏ) หากมีกรณีที่จะตอ้งเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผู ้ถือหุ้นกูห้รือนายทะเบียนหุ้นกู ้ ผูอ้อกหุ้นกู ้จะจัดหาบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งให้เป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูห้รือนายทะเบียนหุ้นกูร้ายใหม่ (แลว้แต่กรณี) โดยไม่ชกัชา้ แต่ทั้งน้ีต้อง 
ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัที่เกิดกรณีที่จะตอ้งท าการเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูห้รือนายทะเบียนหุน้กู ้
ดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) และจะด าเนินการใหผู้แ้ทนผูถ้ือหุน้กูห้รือนายทะเบียนหุน้กูร้ายเดิม (แลว้แต่กรณี) 
แจ้งต่อผู ้ถือหุ้นกู ้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้ งช่ือและท่ีอยู่ของผูแ้ทนผู ้ถือหุ้นกูห้รือ 
นายทะเบียนหุ้นกูร้ายใหม่ (แลว้แต่กรณี) ภายใน 30 (สามสิบ) วนันับแต่วนัที่ผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้หรือ 
นายทะเบียนหุน้กูร้ายใหม่ไดรั้บการแต่งตั้ง (แลว้แต่กรณี) 

(ฐ) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจัดให้หุ้นกูท่ี้เสนอขายในคร้ังน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย
ภายใน 30 (สามสิบ) วนันับจากวนัออกหุ้นกู ้ และจะคงสถานะให้หุ้นกู ้เป็นตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนกับ
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยตลอดอายหุุน้กู ้

(ฑ) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกูจ้ากสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือตลอดอายุ
หุ้นกู ้ซ่ึงอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีมิไดจ้ัดท าข้ึนเพื่อเป็นขอ้แนะน า ให้ผูล้งทุนท าการซ้ือ ขาย หรือถือหุ้นกู ้
และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

(ฒ) ผูอ้อกหุน้กูจ้ะด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมของ
ผูอ้อกหุ้นกูใ้นอตัราส่วนไม่เกินกว่า 3:1 (สามต่อหน่ึง) ณ วนัส้ินงวดบญัชีของไตรมาสท่ีสองและ ณ  
วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของแต่ละปี 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณอตัราส่วนดงักล่าวขา้งตน้ 

"หน้ีสิน" หมายถึง หมายถึง หน้ีสินในงบการเงินรวมท่ีมีภาระดอกเบ้ียหรือตกอยู่ภายใต้
ส่วนลด รวมถึงภาระค ้าประกนัและการอาวลัท่ีมีภาระดอกเบ้ียหรือตกอยู่
ภายใตส่้วนลด หกัดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที่มี
ภาระผูกพนัระยะสั้น เงินลงทุนชัว่คราว และเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพนั
ระยะยาว ทั้ งน้ี หน้ีสินไม่รวมถึงเงินมัดจ าจากลูกค้าตามงบการเงินรวม  
หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร และหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
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"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง หมายถึง ส่วนของผูถ้ือหุน้ของผูอ้อกหุน้กู ้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม 

"งบการเงินรวม" หมายถึง หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละบริษทัย่อย ตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการจดัท างบการเงินรวม
ที่ได้มีการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู ้สอบบัญชี และผู ้ออกหุ้นกู ้ได้
จดัส่งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

6.3 หนา้ที่งดเวน้กระท าการ 

ตราบเท่าท่ีผูอ้อกหุน้กูมี้ภาระหน้ีตามหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กูต้กลงจะกระท าการ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) นอกเหนือจากหลกัประกนัหรือภาระผูกพนัต่าง ๆ ท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ดใ้หไ้วห้รือท าข้ึนก่อนวนัออกหุ้นกู ้ ผู ้
ออกหุ้นกู ้จะไม่จ านอง จ าน า ก่อภาระหลักประกนั โอนสิทธิเรียกร้อง หรือภาระผูกพันใด ๆ  เหนือ
ทรัพยสิ์น และ/หรือ รายไดส่้วนท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกูท้ ั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั
และท่ีจะมีในอนาคตตลอดเวลาท่ียงัคงมีหน้ีตามหุน้กูค้า้งช าระอยู ่ เวน้แต่การจ านอง จ าน า ก่อภาระหลกัประกนั 
โอนสิทธิเรียกร้อง หรือภาระผูกพนัใด ๆ ดงักล่าวจะเกิดข้ึนเน่ืองจากเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพยสิ์นของผูอ้อกหุน้กูท่ี้เกิดข้ึนดว้ยอ  านาจแห่งกฎหมาย เช่น 
สิทธิยดึหน่วง สิทธิในทางจ าเป็น เป็นตน้ 

(2) การตกลงยอมรับภาระผูกพนัใด ๆ  ซ่ึงก่อข้ึนบนทรัพยสิ์นใดที่ผูอ้อกหุ้นกูจ้  าเป็นตอ้งจดัหามา 
เพื่อใชใ้นการด าเนินกิจการหลกัของตนอนัเป็นทางธุรกิจตามปกติทัว่ไป เช่น การซ้ือทรัพยท์ี่
จ  าเป็นในการด าเนินกิจการ โดยตกลงใหมี้การยึดหน่วงกรรมสิทธ์ิจนกว่าจะช าระราคาเสร็จส้ิน 
(Retention of title) เป็นตน้ หรือการก่อหลกัประกนับนทรัพยสิ์นให้แก่ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน
เพื่อเป็นประกนัส าหรับสินเช่ือเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นถาวรเหล่านั้น 

(3)  การจ าน าบญัชีรับฝากเงินหรือโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝาก หรือสิทธิการรับเงิน หรือการโอน
สิทธิเรียกร้องในเอกสารสัญญาเกี่ยวกบัโครงการ (Project Documents) ภายใตสิ้นเช่ือโครงการ 
(Project Financing) 

(4) การก่อหลกัประกนัหรือภาระผูกพนัใด ๆ ตามเง่ือนไขท่ีก  าหนดข้ึนประกอบการขอหรือการไดรั้บ
สัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยนิยอม หรือสิทธิพิเศษที่คลา้ยคลึงกนั หรือการร่วมทุนหรือ
ร่วมลงทุนที่ผูอ้อกหุน้กูเ้ขา้ท  ากบัหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

(5)  การก่อภาระหลกัประกนัท่ีก่อข้ึนหรืออนุญาตใหก้่อข้ึนดว้ยความยนิยอมล่วงหนา้จากท่ีประชุม
ผูถ้ือหุ้นกู ้หรือผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไดมี้การจัดให้ผู ้ถือหุ้นกู ้มีสิทธิในหลักประกนัเดียวกนันั้ นใน
ล าดบัเท่าเทียมกนั และมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีจากหลกัประกนันั้นในสัดส่วนเสมอกนักบับุคคล
ผูรั้บหลกัประกนัรายอื่น 
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(6) การก่อหลกัประกนัท่ีก่อข้ึนเกี่ยวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจตามปกติทัว่ไปของผูอ้อกหุ้นกู ้ 
หรือเป็นการด าเนินการโดยผลของกฎหมายหรือจะไม่มีผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

(ข) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่ขาย จ าหน่าย จ่าย หรือโอนทรัพยสิ์นหรือสินทรัพยท์ั้งหมดหรือแต่บางส่วนท่ีส าคญั 
ที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกู ้เวน้แต่การกระท าดงักล่าวขา้งตน้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบอยา่งร้ายแรง หรือเป็นการกระท าอนัเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทัว่ไปของผูอ้อกหุ้นกู ้
หรือเป็นการกระท าเพื่อวตัถุประสงคใ์นการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(securitization) หรือเป็นธุรกรรม
ท่ีเขา้ท าหรือเกี่ยวเน่ืองกบันิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
กฎหมายว่าดว้ยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อวตัถุประสงค์ในการระดมทุน  
ในตลาดทุน 

(ค) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่ด าเนินการใด ๆ เพื่อเขา้ควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจ าหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือ
ทรัพยสิ์นทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการควบรวมกิจการ ยกเวน้กรณีเป็นไปตาม
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ีทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิดนัดใดเกิดข้ึนและด ารงอยู่ และ (2) ผูอ้อกหุ้นกูย้งัคงมี
สถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซ่ึงคงด ารงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดใหแ้ก่นิติบุคคลอื่นเน่ืองจาก
การควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูภ้ายใตหุ้น้กู ้ และ 
(3) การด าเนินการดงักล่าวจะไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง โดยผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้การ
ด าเนินการดงักล่าวใหก้บัผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูท้ราบก่อนด าเนินการใด ๆ 

(ง) ผูอ้อกหุน้กูจ้ะไม่น าเงินไปใชเ้พื่อการใดอนัแตกต่างจากวตัถุประสงค์การใชเ้งินท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใชเ้งินภายหลงัซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างไปจากหนังสือช้ีชวน 
การเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่มีนยัส าคญั  

ผู ้ออกหุ้นกู ้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่าน  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงท่ีไม่มีนยัส าคญั ไดแ้ก่ 

(1.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใชจ่้ายระหว่างรายการท่ีมีการเปิดเผยไวแ้ลว้ในหนงัสือช้ีชวน 

(1.2) การเปลี่ยนแปลงก าหนดระยะเวลาการใชเ้งินท่ีมีการเปิดเผยไวแ้ลว้ในหนังสือช้ีชวน 

(1.3) การใชเ้งินในเร่ืองที่ไม่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหนงัสือช้ีชวนซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ย่างใด
อยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1.3.1) กรณีเป็นการใชเ้งินในเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจท่ีเปิดเผยไวใ้นหนังสือช้ีชวน
มูลค่าการใชเ้งินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของ
จ านวนเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังนั้น 
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(1.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.3.1) มูลค่าการใชเ้งินที่เปลี่ยนแปลงไปตอ้ง
ไม่เกินร้อยละ 15 (สิบหา้) ของจ านวนเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้กู ้

(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนยัส าคญั 

ผูอ้อกหุน้กูต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้กู ้

(จ) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู ้ออกหุ้นกู ้ไม่ช าระหน้ีเงินตน้ ดอกเบ้ีย และ/หรือ  
ผิดนดัช าระหน้ีใด ๆ ตามหุน้กูน้ี้ และการไม่ช าระหน้ีเงินหรือการผิดนดัดงักล่าวยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข เวน้แต่
จะไดรั้บอนุญาตจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้กูก้่อน 

7. ดอกเบ้ีย 

7.1 อตัราดอกเบ้ียหุน้กู ้

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะท าการช าระดอกเบ้ียส าหรับหุ้นกูใ้นอตัราดอกเบ้ียหุ้นกูต้ามท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ 2.1 โดยช าระทุก ๆ 6 
(หก) เดือน ในวนัก  าหนดช าระดอกเบ้ีย 

7.2 การค านวณดอกเบ้ียหุน้กู ้ 

จ านวนดอกเบ้ียท่ีจะตอ้งช าระส าหรับหุน้กูแ้ต่ละหน่วยส าหรับงวดดอกเบ้ียใด ๆ จะค านวณโดยน า (ก) ผลคูณของ
จ านวนเงินตน้คงคา้งของหุน้กูแ้ต่ละหน่วย ณ วนัแรกของงวดดอกเบ้ียนั้น กบัอตัราดอกเบ้ียส าหรับงวดดอกเบ้ียนั้น
ไปคูณกบั (ข) จ านวนวนัส าหรับงวดดอกเบ้ียนั้น หารดว้ย 365 (สามร้อยหกสิบหา้) โดยจ านวนดอกเบ้ียท่ีไดใ้หปั้ดเศษ
ใหไ้ดค้่าเป็นทศนิยม 6 (หก) ต าแหน่ง (ถา้ต าแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 5 (หา้) ใหท้  าการปัดทศนิยม
ต าแหน่งที่ 6 (หก) ข้ึน นอกนั้นใหปั้ดลง) 

7.3 ดอกเบ้ียผิดนดั และการหยดุช าระดอกเบ้ีย 

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะหยดุช าระดอกเบ้ียส าหรับหุ้นกูเ้ร่ิมตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้หรือวนัไถ่ถอนหุน้กู ้
ก่อนครบก าหนด เวน้แต่ผูอ้อกหุน้กูผ้ิดนัดไม่ช าระเงินตน้ที่ถึงก  าหนดช าระส าหรับหุ้นกูใ้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ 
หรือวนัไถ่ถอนหุ้นกูก้่อนครบก าหนด ในกรณีน้ี ผูอ้อกหุ้นกูย้งัคงมีหน้าท่ีช าระดอกเบ้ียต่อไป โดยดอกเบ้ียส าหรับ
จ านวนเงินตน้ที่คา้งช าระนบัจากวนัถึงก  าหนดจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีผูอ้อกหุน้กูช้  าระหน้ีครบถว้น ให้คิดในอตัรา
ดอกเบ้ียผิดนดั ทั้งน้ี ไม่ว่าผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูจ้ะไดด้  าเนินการเรียกร้องใหผู้อ้อกหุน้กูช้  าระหน้ีตามหุน้กูห้รือฟ้องร้อง
เอากบัผูอ้อกหุ้นกูต้ามขอ้ 10.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ช าระหน้ีโดยพลนัให้แก่ผูอ้อกหุ้นกูต้ามขอ้ 10.3 แลว้หรือ 
ไม่กต็าม 
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8. วิธีการ เวลา และสถานที่ส าหรับการช าระหน้ีตามหุ้นกู้  

8.1 การช าระเงินตน้ 

(ก) กรณีทัว่ไป ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระเงินตน้ตามหุน้กูผ้่านทางนายทะเบียนหุน้กูใ้หแ้ก่ผูถ้ือหุน้กูโ้ดยช าระเป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถ้ือหุน้กูล้งวนัท่ีตรงกบัวนัท าการท่ีตอ้งช าระเงิน โดยใหน้ายทะเบียนหุ้นกู ้
จัดส่งเช็คดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผูถ้ือหุ้นกูใ้น
ต่างประเทศ) ก่อนวนัถึงก  าหนดช าระเงินตน้ตามหุน้กู ้ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้กูต้ามช่ือและที่อยูท่ี่ปรากฏในสมุดทะเบียน
ผูถ้ือหุน้กู ้หรือโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูถ้ือหุน้กูใ้นประเทศไทย ตามรายละเอียดที่
ผูถ้ือหุน้กูไ้ดแ้จ้งไวใ้นใบจองซ้ือหุ้นกูห้รือโดยวิธีอื่นตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวน หรือที่ผูถ้ือหุ้นกู ้ได้
แจง้ใหน้ายทะเบียนหุ้นกูท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  14 (สิบส่ี) วนัท าการก่อน
วนัช าระเงินนั้น ๆ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกนัระหว่างผูอ้อกหุน้กูแ้ละนายทะเบียนหุ้นกู ้ ทั้งน้ี  
ผูถ้ือหุน้กูไ้ม่จ  าตอ้งน าใบหุน้กูม้าเวนคืนเพื่อรับช าระเงินตน้ เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตุอนัควรสงสัย ผูอ้อกหุน้กู ้
หรือนายทะเบียนหุน้กูจ้ะเรียกใหผู้ถ้ือหุน้กูน้  าใบหุน้กูม้าเวนคืนกไ็ดซ่ึ้งในกรณีดงักล่าวผูอ้อกหุน้กูไ้ม่จ  าตอ้ง
ช าระเงินจนกว่าจะไดรั้บใบหุน้กูแ้ลว้ 

(ข) กรณีที่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถ้ือหุน้กูแ้ทน ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระเงินตน้ตามหุน้กูผ้่านทางนายทะเบียนหุน้กู ้
ใหแ้ก่บุคคลที่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยมี์หนังสือแจ้งมายงัผูอ้อกหุน้กู ้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู ้ว่าเป็น 
ผูท้รงสิทธิในหุ้นกูจ้  านวนต่าง  ๆที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นกูไ้วใ้นช่ือของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์
โดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้ือหุ้นกูล้งวนัที่ตรงกบัวนัท าการที่ตอ้งช าระเงิน 
โดยใหน้ายทะเบียนหุ้นกูจ้ัดส่งเช็คดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่
ส่งถึงผูถ้ือหุ้นกูใ้นต่างประเทศ) ก่อนวนัถึงก  าหนดช าระเงินตน้ตามหุ้นกู ้ ให้แก่ผูถ้ือหุ้นกูต้ามช่ือและที่อยู่ที่
ไดรั้บแจง้จากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์หรือโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูถ้ือหุน้กูใ้นประเทศ
ไทย ตามรายละเอียดที่ผูถ้ือหุน้กูไ้ดแ้จง้ไวเ้ม่ือท าการจองซ้ือหุน้กูโ้ดยระบุไวใ้นใบจองซ้ือหุน้กูห้รือโดย
วิธีอื่นตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีรายละเอียดดงักล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงั 
ตามรายละเอียดที่ผูถ้ือหุน้กูไ้ดมี้การแจ้งไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยห์รือแจ้งให้ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์
ทราบทราบผ่านทางบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(broker) หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
(custodian) ของผูถ้ือหุน้กูล้่วงหนา้แลว้ไม่นอ้ยกว่า 14 (สิบส่ี) วนัท าการก่อนวนัช าระเงินนั้น ๆ หรือโดย
วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกนัระหว่างผูอ้อกหุน้กูแ้ละนายทะเบียนหุน้กู ้ เวน้แต่ในกรณี ที่มีเหตุอนัควรสงสัย 
ผูอ้อกหุน้กูจ้ะไม่ช าระเงินจนกว่าจะไดรั้บใบหุน้กูห้รือใบรับเพื่อใชแ้ทนใบหุน้กูจ้ากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์
แลว้ก็ได ้ในกรณีดงักล่าวศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะน าส่งใบหุ้นกูห้รือใบรับเพื่อใชแ้ทนใบหุ้นกู ้ก่อน
วนัถึงก  าหนดช าระเงินกไ็ดโ้ดยผูอ้อกหุน้กูจ้ะออกหนงัสือใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน 

8.2 การช าระดอกเบ้ีย หรือเงินจ านวนอืน่ใด (ถา้มี) 

(ก) กรณีทัว่ไป ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช าระดอกเบ้ีย หรือเงินจ านวนอื่นใด (ถา้มี) ตามหุ้นกูผ้่านทางนายทะเบียนหุน้กู ้
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้กูโ้ดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถ้ือหุน้กู ้ ลงวนัที่ตรงกบัวนัท าการที่
ตอ้งช าระเงิน โดยใหน้ายทะเบียนหุ้นกูจ้ัดส่งเช็คดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) 
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(ในกรณีที่ส่งถึงผูถ้ือหุน้กูใ้นต่างประเทศ) ก่อนวนัถึงก  าหนดช าระเงินนั้น ๆ ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้กูต้ามช่ือและที่
อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นกู ้ หรือโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูถ้ือหุ้นกูใ้น
ประเทศไทย ตามรายละเอียดท่ีผูถ้ือหุ้นกูไ้ดแ้จ้งไวใ้นใบจองซ้ือหุ้นกูห้รือโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ใน
หนงัสือช้ีชวน หรือที่ผูถ้ือหุน้กูไ้ดแ้จ้งใหน้ายทะเบียนหุ้นกูท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
14 (สิบส่ี) วนัท าการก่อนวนัช าระเงินนั้น ๆ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกนัระหว่างผูอ้อกหุน้กูแ้ละ
นายทะเบียนหุน้กู ้ทั้งน้ี ผูถ้ือหุน้กูไ้ม่จ  าตอ้งน าใบหุน้กูม้าเวนคืนเพื่อรับช าระเงินตามหุน้กู ้ เวน้แต่ในกรณี
ที่มีเหตุอนัควรสงสัย ผูอ้อกหุน้กูห้รือนายทะเบียนหุ้นกูจ้ะเรียกใหผู้ถ้ือหุ้นกูน้  าใบหุน้กูม้าเวนคืนก็ไดซ่ึ้ง
ในกรณีดงักล่าวผูอ้อกหุน้กูไ้ม่จ  าตอ้งช าระเงินจนกว่าจะไดรั้บใบหุน้กูแ้ลว้ 

(ข) กรณีที่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถ้ือหุน้กูแ้ทน ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระดอกเบ้ีย หรือเงินจ านวนอื่นใด (ถา้มี) ตาม
หุน้กูผ้่านทางนายทะเบียนหุน้กูใ้ห้แก่บุคคลที่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยมี์หนังสือแจ้งมายงัผูอ้อกหุ้นกู ้ และ/หรือ 
นายทะเบียนหุ้นกูว้่าเป็นผูท้รงสิทธิในหุน้กูจ้  านวนต่าง ๆ  ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นกูไ้วใ้นช่ือของ
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยโ์ดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูอ้อกหุ้นกู ้ลงวนัทีต่รงกบัวนัท าการ
ที่ตอ้งช าระเงิน โดยใหน้ายทะเบียนหุน้กูจ้ดัส่งเชค็ดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ  
(Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผูถ้ือหุน้กูใ้นต่างประเทศ) ก่อนวนัถึงก  าหนดช าระเงินตามหุน้กู ้ ใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นกู ้
ตามช่ือและที่อยู่ที่ไดรั้บแจ้งจากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ หรือโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร
ของผูถ้ือหุน้กูใ้นประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผูถ้ือหุน้กูไ้ดแ้จง้ไวเ้ม่ือท าการจองซ้ือหุน้กูโ้ดยระบุไวใ้น
ใบจองซ้ือหุ้นกูห้รือโดยวิธีอื่นตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีรายละเอียดดงักล่าวมีการ
เปลี่ยนแปลงในภายหลงั ตามรายละเอียดที่ผูถ้ือหุ้นกูไ้ดมี้การแจ้งไวก้บัศูนยรั์บฝากหลักทรัพยห์รือแจ้ง
ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพยท์ราบทราบผ่านทางบริษทัหลกัทรัพย์ซ่ึงเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์ 
(broker) หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (custodian) ของผูถ้ือหุน้กูล้่วงหนา้แลว้ไม่นอ้ยกว่า 14 (สิบส่ี) วนัท าการ
ก่อนวนัช าระเงินนั้น ๆ  หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกนัระหว่างผูอ้อกหุ้นกูแ้ละนายทะเบียนหุน้กู ้ 
เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่ช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยจนกว่าจะไดรั้บใบหุน้กู ้
หรือใบรับเพื่อใชแ้ทนใบหุน้กูค้ืนจากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ลว้ซ่ึงศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะน าส่งใบหุ้นกู ้
หรือใบรับเพื่อใชแ้ทนใบหุน้กูก้่อนวนัถึงก  าหนดช าระเงินกไ็ดโ้ดยผูอ้อกหุน้กูจ้ะออกหนงัสือใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน 

8.3 วนัและเวลาในการช าระเงิน 

ในการช าระเงินตามขอ้ก าหนดสิทธิ ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช าระใหผู้ถ้ือหุ้นกูภ้ายในเวลา 15.30 น. ของวนัครบก าหนดช าระ
เงินตามหุน้กู ้หากวนัครบก าหนดช าระเงินตามหุ้นกู ้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินตน้ ดอกเบ้ีย หรือเงินจ านวนอื่นใด) ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้กู ้
ไม่ตรงกบัวนัท าการ ใหเ้ลื่อนวนัช าระเงินไปเป็นวนัท าการถดัไป โดยผูอ้อกหุน้กูไ้ม่จ  าตอ้งจ่ายเงินเพิ่มใด  ๆส าหรับการ
เลื่อนวนัช าระเงินตามขอ้ 8.3 น้ี เวน้แต่ในกรณีดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย ซ่ึงจะตอ้งน าจ านวนวนัทั้งหมดท่ีเลื่อนออกไป
จนถึง (แต่ไม่รวม) วนัช าระดอกเบ้ียท่ีเลื่อนออกไปมารวมค านวณดอกเบ้ียดว้ย 
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8.4 ล าดบัในการช าระเงิน 

ในกรณีที่มีเหตุผิดนดัและผูอ้อกหุน้กูไ้ดช้  าระเงินตามหุน้กูส้ าหรับหุ้นกูแ้ต่ละชุดแลว้ การจดัสรรเงินท่ีไดรั้บช าระหน้ี
มานั้นใหเ้ป็นไปตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

(ก) ล ำดบัที่หน่ึง ช  าระค่าใชจ่้ายและภาระหน้ีทั้งหมดท่ีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูท้ดรองจ่ายไปเพื่อด  าเนินการเพื่อประโยชน์
ของผูถ้ือหุน้กู ้ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ ค่าใชจ่้ายเพื่อการบงัคบัช าระหน้ีภายใตหุ้น้กูชุ้ดที่เกี่ยวขอ้ง 

(ข) ล ำดบัท่ีสอง ช าระค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

(ค) ล ำดบัท่ีสำม ช าระดอกเบ้ียหุน้กูท่ี้คงคา้งและยงัไม่ไดช้  าระภายใตหุ้น้กูชุ้ดที่เกี่ยวขอ้งตามที่ค  านวณจนถึงวนัที่
มีการช าระ 

(ง) ล ำดบัท่ีส่ี ช าระเงินตน้คงคา้งภายใตหุ้น้กูชุ้ดที่เกี่ยวขอ้ง และ 

(จ) ล ำดบัท่ีห้ำ จ  านวนเงินคงเหลือ (หากมี) ใหช้ าระคืนแก่ผูอ้อกหุน้กูโ้ดยไม่ชกัชา้ 

9. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซ้ือคืนหุ้นกู้ 

9.1 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะท าการไถ่ถอนหุน้กูใ้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ โดยการช าระเงินตน้ตามมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นกู ้ 
เวน้แต่จะมีการซ้ือคืนหุ้นกูท้ ั้งหมดตามขอ้ 9.2 หรือส าหรับหุ้นกูชุ้ดที่ 3 กรณีผูอ้อกหุ้นกูใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูชุ้ดที่ 3 
ทั้งหมดก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูต้ามขอ้ 9.4 แลว้ 

9.2 ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิซ้ือคืนหุ้นกูจ้ากผูถ้ือหุ้นกูร้ายใด ๆ  ในตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ  ไดไ้ม่ว่าในเวลาใด ๆ  แต่หาก 
ผูอ้อกหุ้นกูท้  าค  าเสนอซ้ือคืนหุ้นกูเ้ป็นการทัว่ไป ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งประกาศซ้ือคืนหุ้นกูต่้อผูถ้ือหุ้นกูทุ้กรายเป็น
การทัว่ไป และจะตอ้งท าการซ้ือคืนหุ้นกูจ้ากผูถ้ือหุ้นกูซ่ึ้งประสงค์จะขายคืนหุ้นกูทุ้กรายอย่างเท่าเทียมกนัตาม
สัดส่วนที่เสนอขาย 

9.3 เม่ือผูอ้อกหุน้กูท้  าการซ้ือคืนหุน้กูแ้ลว้จะมีผลท าใหห้น้ีตามหุน้กูด้งักล่าวระงบัลงเน่ืองจากหน้ีเกลื่อนกลืนกนัตาม
กฎหมาย และผู ้ออกหุ้นกู ้จะน าหุ้นกู ้ดังกล่ าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซ่ึ งผู ้ออกหุ้นกู ้จะต้องแจ้งให้ 
นายทะเบียนหุ้นกูท้ราบเพื่อยกเลิกหุน้กูท่ี้ซ้ือมาดงักล่าว รวมทั้งแจ้งเร่ืองการซ้ือคืนหุน้กูใ้ห้ตลาดรองท่ีมีการซ้ือ
ขายหุน้กูแ้ละส านกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี จะตอ้งเป็นไปตามประกาศและกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

9.4 ส าหรับหุน้กูชุ้ดที่ 3 ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูไ้ดภ้ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

(ก) ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิที่จะท าการไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดที่ 3 ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ณ วนัครบรอบปีที ่4 (ส่ี) นบัแต่
วนัออกหุ้นกู ้หรือในวนัก  าหนดช าระดอกเบ้ียใด ๆ ภายหลงัจากนั้น ("วันไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบก าหนด") 
โดยการช าระเงินตน้ตามมูลค่าหุ้นกูท้ี่ผูอ้อกหุ้นกูใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกู ้ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุ ไวใ้น 
ขอ้ 9.4(ค)  
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(ข) ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งจัดส่งหรือด าเนินการให้มีการจัดส่ง หนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกูก้่อนวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้ใหก้บัผูถ้ือหุน้กูชุ้ดที่ 3 ทุกราย (โดยจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) 
(ในกรณีที่ส่งถึงผูถ้ือหุ้นกูใ้นต่างประเทศ) ตามรายช่ือและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้กู)้ ล่วงหนา้เป็น
เวลาไม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด 

(ค) ในวนัไถ่ถอนหุ้นกูก้่อนครบก าหนด ผูอ้อกหุน้กูต้อ้งช าระค่าธรรมเนียมให้แก่ผูถ้ือหุ้นกู ้ชุดที่ 3 ที่เกี่ยวขอ้ง 
ในอตัราร้อยละ 0.20 (ศูนยจุ์ดสองศูนย)์ ของเงินตน้ของหุน้กูชุ้ดที่ 3 ที่ผูอ้อกหุน้กูใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอน 

(ง) ในกรณีการไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดที่ 3 บางส่วนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ใหผู้อ้อกหุน้กูไ้ถ่ถอนหุน้กูชุ้ดที่ 3 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของหุ้นกูชุ้ดที่ 3 ท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด และให้ผูอ้อกหุ้นกูไ้ถ่ถอนหุ้นกูชุ้ดที่ 3 
ตามสัดส่วนจ านวนหุน้กูชุ้ดที่ 3 ซ่ึงยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนที่ผูถ้ือหุน้กูชุ้ดที่ 3 แต่ละรายถือครองอยู ่ถา้ผลการค านวณมี
เศษส่วน (นอ้ยกว่า 1 (หน่ึง) หน่วย) ใหถ้ือว่าเศษส่วนดงักล่าวมีค่าเท่ากบั 1 (หน่ึง) หน่วย 

(จ) หากผูอ้อกหุ้นกูไ้ดแ้สดงเจตนาใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูก้่อนครบก าหนดโดยการจดัส่งหนังสือบอกกล่าวตาม 
ขอ้ 9.4(ข) แลว้จะถอนการแสดงเจตนาไม่ได ้(irrevocable) 

9.5 ผูถ้ือหุน้กูไ้ม่มีสิทธิเรียกใหผู้อ้อกหุน้กูท้  าการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้  

10. การผิดนัดและผลของการผิดนัด 

10.1 กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ีถือเป็นเหตุผิดนดัตามหุน้กูแ้ละขอ้ก  าหนดสิทธิน้ี  

(ก) ผูอ้อกหุ้นกูผ้ิดนัดไม่ช าระเงินไม่ว่าเงินตน้ ดอกเบ้ีย หรือเงินจ านวนอื่นใดในวนัถึงก  าหนดช าระตาม
เง่ือนไขในขอ้ก าหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดงักล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ช าระเ งินตน้
หรือดอกเบ้ีย ดงักล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าชา้ และ/หรือ ความผิดพลาดที่เกี่ยวกบัระบบการโอนเงินซ่ึง
อยู่นอกเหนือการควบคุมของผูอ้อกหุ้นกู ้และผูอ้อกหุ้นกูไ้ดน้  าเงินตน้ ดอกเบ้ีย หรือเงินจ านวนอื่นใดเขา้บญัชี
เพื่อช าระใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้กูแ้ลว้ตั้งแต่วนัครบก าหนดช าระแต่ผูถ้ือหุน้กูมิ้ไดรั้บช าระโดยเหตุอนัจะโทษผูอ้อกหุ้นกู ้
มิไดห้รือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่สามารถควบคุมได ้ และผูอ้อกหุน้กูไ้ด้ด  าเนินการ
ให้ผูถ้ือหุ้นกูไ้ดรั้บช าระเงินตน้ ดอกเบ้ียหรือเงินจ านวนอื่นใดครบถว้นภายใน 3 (สาม) วนัท าการนับจาก 
วนัครบก าหนดช าระเงินนั้น ๆ   

(ข) ผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิในขอ้อื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ช าระเงินตามขอ้ 10.1(ก) 
และเหตุผิดเง่ือนไขเช่นนั้นยงัคงมีอยู่เป็นระยะเวลาตั้ งแต่ 30 (สามสิบ) วนัข้ึนไป นบัจากวนัท่ีไดมี้การ
ส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเง่ือนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผูอ้อกหุ้นกูแ้กไ้ขเหตุผิดเง่ือนไขดงักล่าวแลว้โดยผูแ้ทน 
ผูถ้ือหุ้นกูห้รือผูถ้ือหุ้นกูไ้ม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกูห้รือถือหุ้นกูร้วมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 
(ยีสิ่บหา้) ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด 

(ค) ผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยผิดนดัช าระหน้ีไม่ว่าในมูลหน้ีใด ๆ อนัเป็นความผิดที่เกิดจากผูอ้อกหุน้กู ้
และ/หรือ บริษทัย่อยของผูอ้อกหุ้นกู ้ (ไม่ว่ามูลหน้ีรายเดียวหรือหลายราย) ณ ขณะใดขณะหน่ึง เป็น
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จ านวนเงินรวมกนัเกินกวา่ 500,000,000 (หา้ร้อยลา้น) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจ  านวนเทียบเท่า จากการที่ 
(1) ผู ้ออกหุ้นกู ้ และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ช าระหน้ีดังกล่าวภายในก าหนดช าระหน้ีเดิมหรือภายใน
ระยะเวลาท่ีเจา้หน้ีขยายให้ หรือ (2) หน้ีดงักล่าวถูกเจ้าหน้ีเรียกให้ช าระคืนก่อนก าหนดอนัเป็นผลจาก
การผิดนดั เวน้แต่การเกิดการผิดนดันั้นอยูใ่นระหว่างการโตแ้ยง้โดยสุจริต และไดมี้การเร่ิมกระบวนการ
พิจารณาคดีดงักล่าวในศาลที่มีเขตอ านาจ (ในกรณีดงักล่าว ให้ถือว่าเหตุดงักล่าวมิไดเ้ป็นเหตุผิดนัด 
ตราบเท่าท่ีขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าวยงัไม่มีการตดัสินช้ีขาดจนถึงท่ีสุดใหเ้ป็นความผิดของผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ 
บริษทัยอ่ย) 

(ง) ผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยตอ้งค าพิพากษาถึงที่สุด หรือค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ใหช้  าระเงิน 
คร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกนั ณ ขณะใดขณะหน่ึง ค  านวณรวมกนัแลว้เป็นจ านวนเกินกว่า 500,000,000 
(ห้าร้อยลา้น) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจ  านวนเทียบเท่า เวน้แต่ผูอ้อกหุ้นกูส้ามารถพิสูจน์ใหเ้ป็นที่พอใจแก่
ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูห้รือที่ประชุมผูถ้ือหุน้กูไ้ดว้่าตนจะสามารถช าระหน้ีทั้งจ านวนภายในระยะเวลาที่ก  าหนด
ไวใ้นค าพิพากษาหรือค าช้ีขาดนั้นโดยไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

(จ) ผูอ้อกหุ้นกูต้กเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวัตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีการเร่ิมด าเนินการเพื่อขอฟ้ืนฟูกิจการ
ของผูอ้อกหุน้กู ้หรือเพื่อขอใหผู้อ้อกหุน้กูล้ม้ละลายภายใตก้ฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง และสถานการณ์เป็นผูมี้หน้ีสิน
ลน้พน้ตวั หรือการด าเนินการดงักล่าวไม่ไดรั้บการปลดเปลื้องภายใน 120 (หน่ึงร้อยยี่สิบ) วนันับแต่วนัที ่
ผูอ้อกหุ้นกูต้กอยู่ในสถานะดงักล่าว หรือนับแต่วนัที่มีการยื่นค าฟ้องหรือค าร้องต่อศาลเพื่อด าเนินการ
เช่นนั้น แลว้แต่กรณี 

(ฉ) เม่ือปรากฏว่ามีค  าสั่งยดึหรืออายดั ทรัพยสิ์นหรือรายไดข้องผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ บริษทัย่อย ไม่ว่าใน
ปัจจุบนัหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการด าเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการ
แต่งตั้งผูบ้งัคบัหลกัประกนัตามกฎหมาย ซ่ึงค  าสั่งหรือการถูกด าเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบงัคบัเอากบั
กิจการ ทรัพยสิ์น หรือรายไดท้ั้งหมดหรือบางส่วนของผูอ้อกหุ้นกู ้ และ/หรือ บริษทัยอ่ย ซ่ึงการด าเนินการ
ดงักล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เวน้แต่คดีท่ีผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งค  าสั่งยึดหรืออายดัหรือการ
ด าเนินการทางกฎหมายนั้นอยูใ่นระหว่างการโตแ้ยง้โดยสุจริต ซ่ึงในกรณีดงักล่าวให้ถือว่ามิไดเ้ป็นเหตุผิดนัด
ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหุน้กู ้ตราบเท่าท่ีคดีหรือการด าเนินการทางกฎหมายนั้นยงัไม่มีการตดัสินเป็นท่ีสุด 

(ช) (1) ผูอ้อกหุ้นกูห้ยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั ไม่ว่าจะเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 
 อนัอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีค  าสั่งหรือมติให้ผูอ้อกหุ้นกูเ้ลิกกิจการ หรือ  
(3) ผูอ้อกหุน้กูป้ระกาศเป็นการทัว่ไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผูอ้อกหุน้กูเ้ขา้สู่กระบวนการช าระบัญชี 
เวน้แต่การเลิกกิจการท่ีกล่าวมาในขอ้น้ีเป็นผลเน่ืองมาจากการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกู ้
หรือการควบรวมบริษทั ซ่ึงตามขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขของการด าเนินการดงักล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่
ต่อไปจะเขา้รับเอาหน้ีสินหรือขอ้ผกูพนัทั้งหมดของผูอ้อกหุน้กูท่ี้เกี่ยวกบัหุน้กูโ้ดยชดัเจน และการเลิกกิจการ
เน่ืองจากเหตุดงักล่าวนั้นจะไม่ท าใหโ้อกาสท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีตามหุ้นกูข้องผูถ้ือหุ้นกูเ้สียไปหรือดอ้ยลงกว่าเดิม 

(ซ) เม่ือมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง งดเวน้ หรือยกเลิกใบอนุญาต หนงัสือรับรอง หนงัสือยนิยอม สิทธิประโยชน์ใด ๆ 
ที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ดรั้บจากหน่วยงานของรัฐ เจา้หนา้ที่ บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูจ้  าเป็นตอ้งมี
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ไวห้รือใชใ้นการประกอบธุรกิจหลกัของผูอ้อกหุ้นกู ้ซ่ึงการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง การงดเวน้ หรือยกเลิก
เช่นว่านั้น อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

(ฌ) หน้ีตามหุ้นกู ้หรือการกระท าตามภาระหน้าท่ีท่ีเป็นสาระส าคญัอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างของ 
ผูอ้อกหุน้กู ้อนัเกี่ยวกบัหุน้กูห้รือท่ีมีอยูภ่ายใตข้อ้ก  าหนดสิทธิน้ี ไม่มีผลผูกพนัตามกฎหมาย 

(ญ) ผูอ้อกหุ้นกูป้ระกาศว่าไม่สามารถปฏิบติัตามภาระหนา้ที่ทางการเงินของตน หรือผูอ้อกหุน้กูร้ะงบัหรือ
หยุดพกัการช าระหน้ีของตนเป็นการทัว่ไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหน้ีประเภทใด  ๆ  
หรือมีการเร่ิมเจรจา หรือเขา้ท าสัญญาใด ๆ  กบัเจ้าหน้ีรายใดรายหน่ึง หรือหลายรายรวมกนัของตนอนั
เน่ืองมาจากการท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่สามารถปฏิบติัการช าระหน้ีทางการเงินของตนไดเ้พื่อวตัถุประสงคใ์น
การปรับโครงสร้างหน้ีอนัมีลกัษณะเป็นการผ่อนผนัการช าระหน้ีดงักล่าวของผูอ้อกหุน้กู ้ซ่ึงรวมถึงการเลื่อน
หรือเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาช าระหน้ี หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ  เกี่ยวกบัหน้ี ไม่ว่าประเภทใด ๆ 
ทั้งหมดของตน (หรือหน้ีในบางส่วนซ่ึงผูอ้อกหุ้นกูอ้าจไม่สามารถช าระไดเ้ม่ือหน้ีนั้นถึงก  าหนดช าระ) 
หรือผูอ้อกหุ้นกูเ้สนอหรือท าความตกลง หรือท าข้ึนซ่ึงการโอนสิทธิโดยทัว่ไป หรือการประนีประนอม 
เพื่อประโยชน์ของเจา้หน้ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหน้ีใด ๆ  ของผูอ้อกหุ้นกูเ้พื่อประโยชน์ในการผ่อนผนัการปฏิบติั
ตามภาระหน้ีทางการเงินท่ีตนอาจไม่สามารถช าระได ้

10.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามขอ้ 10.1 ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูอ้าจใชดุ้ลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวด าเนินการ
เรียกร้องใหผู้อ้อกหุ้นกูช้  าระหน้ีตามหุน้กู ้ หรือด าเนินการฟ้องร้องเอากบัผูอ้อกหุ้นกู ้ หรือผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูอ้าจจัด
ให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นกูภ้ายใน 45 (ส่ีสิบห้า) วนันับแต่ตนไดรู้้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการด าเนินการ
เรียกร้องใหผู้อ้อกหุน้กูช้  าระหน้ีตามหุน้กู ้หรือ ด  าเนินการฟ้องร้องเอากบัผูอ้อกหุน้กู ้

หากเกิดความเสียหายข้ึน ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูจ้ะตอ้งด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้กูท้ ั้งปวงดว้ยภายใน 
90 (เกา้สิบ) วนันบัแต่วนัท่ีอาจใชสิ้ทธิเรียกร้องเช่นนั้นได ้

ทั้งน้ี ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูจ้ะตอ้งส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผูอ้อกหุ้นกู ้ช  าระหน้ี ("หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ช าระหน้ี") 
ภายใน 45 (ส่ีสิบหา้) วนันบัแต่วนัที่ตนไดรู้้ถึงเหตุผิดนดั หรือนบัแต่วนัที่ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้กูมี้มติ 

10.3 โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัความในขอ้ 10.2  

(ก) เม่ือเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหน่ึงตามขอ้ 10.1(จ) ขอ้ 10.1(ช)(2) ขอ้ 10.1(ช)(3) ขอ้ 10.1(ช)(4) หรือ
ขอ้ 10.1(ฌ) หรือ 

(ข) เม่ือเกิดเหตุผิดนดัตามขอ้ 10.1 ซ่ึงเป็นกรณีอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวใ้นขอ้ 10.3(ก) ซ่ึง 

(1) ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูใ้ชดุ้ลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบหา้) วนันบัแต่ตนไดรู้้ถึง
เหตุผิดนัด เวน้แต่ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูจ้ะไดส่้งหนังสือเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นกูต้ามขอ้ 10.3(ข)(3) 
ภายใน 15 (สิบหา้) วนันบัแต่ตนไดรู้้ถึงเหตุผิดนดั หรือ 

(2) ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูไ้ดรั้บการร้องขอเป็นหนังสือจากผูถ้ือหุ้นกูไ้ม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือ
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หุ้นกูห้รือถือหุ้นกูร้วมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้ งหมด 
หรือ 

(3) ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูไ้ดรั้บมติของที่ประชุมผูถ้ือหุ้นกู ้ซ่ึงผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูจ้ะตอ้งจัดประชุมผูถ้ือหุ้นกู ้
ดงักล่าวภายใน 45 (ส่ีสิบหา้) วนันบัแต่ตนไดรู้้ถึงเหตุผิดนดั 

ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูจ้ะตอ้งส่งหนงัสือแจ้งไปยงัผูอ้อกหุ้นกูใ้ห้ท  าการช าระหน้ีเงินตามหุน้กูท้ ั้งหมดซ่ึงยงัไม่ถึงก  าหนด
ช าระโดยพลนั โดยระบุเหตุผิดนดัท่ีเกิดข้ึนนั้นดว้ย ("หนังสือเรียกให้ช าระหน้ีโดยพลัน") ภายใน 5 (หา้) วนัท าการ นบั
แต่ตนไดรู้้ถึงเหตุผิดนดัที่ระบุไวใ้นขอ้ 10.3(ก) หรือนบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาพิจารณาตามขอ้ 10.3 (ข)(1) หรือนับ
แต่วนัไดรั้บหนังสือร้องขอตามขอ้ 10.3(ข)(2) หรือนับแต่วนัที่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้กูมี้มติตามขอ้ 10.3(ข)(3) แลว้แต่
กรณี 

หากเหตุผิดนัดนั้นยงัคงด ารงอยู่จนถึงเวลาท่ีหนังสือเรียกให้ช าระหน้ีโดยพลนัส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผูอ้อกหุน้กู ้
แลว้ ใหถ้ือว่าหน้ีเงินตามหุน้กูท้ ั้งหมดซ่ึงยงัไม่ถึงก  าหนดช าระเป็นอนัถึงก  าหนดช าระโดยพลนัและผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้ง
ช าระเงินตน้คงคา้งทั้งหมดภายใตหุ้น้กู ้พร้อมดว้ยดอกเบ้ียตามขอ้ก  าหนดสิทธิท่ีค  านวณจนถึงขณะนั้นใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นกู ้
ภายในก าหนดเวลาที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูไ้ดมี้หนังสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุ้นกูใ้ห้ท  าการช าระดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผู ้
ออกหุน้กูผ้ิดนดัช าระเงินไม่ว่าจ านวนใด ๆ ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้กูไ้ม่ว่ารายใด หากไม่มีการแสดงหรือพิสูจน์ใหเ้ห็นเป็น
อยา่งอื่น ใหถ้ือไวก้่อนว่ามีเหตุผิดนดัเช่นเดียวกนันั้นเกิดข้ึนต่อผูถ้ือหุน้กูท้ ั้งหมด 

10.4 เม่ือผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูไ้ดมี้หนงัสือบอกกล่าวเรียกใหช้ าระหน้ีตามขอ้ 10.2 หรือส่งหนงัสือเรียกใหช้ าระหน้ีโดยพลนั
ไปยงัผูอ้อกหุน้กูต้ามขอ้ 10.3 แลว้ 

(ก) ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูจ้ะตอ้งด าเนินการให้ผู ้ออกหุ้นกูช้  าระหน้ีท่ีคา้งช าระอยู่ตามหุ้นกูท้ ั้งหมดโดยเร็วท่ีสุด
เท่าที่จะสามารถกระท าได ้ ซ่ึงรวมถึงการฟ้องร้องบงัคบัคดีเอากบัผูอ้อกหุ้นกูด้ว้ยหากสามารถกระท าได้
โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 

(ข) ผูถ้ือหุ้นกูแ้ต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบงัคบัช าระหน้ีตามหุ้นกูท่ี้คา้งช าระแก่ตนเองจากผูอ้อกหุ้นกูไ้ด ้
ด้วยตนเองก็ต่อเม่ือส้ินสุดระยะเวลาท่ีผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ช าระหน้ีไปยัง 
ผูอ้อกหุน้กูต้ามขอ้ 10.2 หรือไดมี้หนงัสือเรียกใหช้ าระหน้ีโดยพลนัไปยงัผูอ้อกหุน้กูต้ามขอ้ 10.3 แลว้ ยงั
ไม่มีการช าระหน้ีท่ีคา้งช าระแก่ตน และขณะท่ีผูถ้ือหุ้นกูฟ้้องคดีนั้น ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูย้งัมิไดด้  าเนินการ
ฟ้องร้องผูอ้อกหุน้กูใ้หช้  าระหน้ีท่ีคา้งช าระ 

11. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

11.1 ผูอ้อกหุน้กูห้รือผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูมี้สิทธิเรียกประชุมผูถ้ือหุน้กูไ้ดไ้ม่ว่าในเวลาใด  ๆแต่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูจ้ะตอ้งเรียกประชุม
ผูถ้ือหุน้กูโ้ดยเร็ว ซ่ึงจะตอ้งไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัที่ผูถ้ือหุน้กูไ้ม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุน้กูห้รือ
ถือหุ้นกูร้วมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด มีค  าขอเป็นหนงัสือโดยมีเหตุ
อนัสมควรใหผู้แ้ทนผูถ้ือหุน้กูเ้รียกประชุมผูถ้ือหุน้กู ้หรือนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหน่ึงตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 10.1 และในขณะนั้นผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูย้งัมิได้
ส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ช าระหน้ี ตามรายละเอียดที่ระบุไวใ้นขอ้ 10.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ช าระหน้ี
โดยพลนัไปยงัผูอ้อกหุ้นกูใ้ห้ท  าการช าระหน้ีหุ้นกูค้า้งช าระตามขอ้ 10.3 เวน้แต่เป็นกรณีที่มีการผ่อนผนั
หรือยกเวน้ใหแ้ลว้โดยผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูต้ามขอ้ 12.2(ข)(3) 

(ข) หากมีการเสนอขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก  าหนดสิทธิในสาระส าคญัตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 14.1 

(ค) หากมีกรณีท่ีจะตอ้งแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูร้ายใหม่แทนผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูร้ายเดิม เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีการ
ออกหนงัสือเพื่อขออนุมติัเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูต้าม ขอ้ 13.3(ข) 

(ง) หากมีเหตุการณ์ส าคญัซ่ึงผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูห้รือผูถ้ือหุน้กูไ้ม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุน้กูห้รือถือหุ้นกู ้
รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด (โดยมีหนังสือถึงผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้) 
เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถ้ือหุ้นกู ้ หรือความสามารถของผูอ้อกหุ้นกูใ้นการปฏิบัติตาม
ขอ้ก  าหนดสิทธิ 

11.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผูถ้ือหุ้นกูท้ี่เรียกประชุมและด าเนินการประชุมโดยชอบมีผลใชบ้งัคบัและผูกพนัผูถ้ือหุ้นกูทุ้กราย
ไม่ว่าจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลกัเกณฑใ์นการประชุมผูถ้ือหุน้กูน้ั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 
แนบทา้ยขอ้ก  าหนดสิทธิ   

11.3 การประชุมผูถ้ือหุน้กูภ้ายใตข้อ้ก  าหนดสิทธิน้ีจะเป็นการประชุมร่วมกนัทั้งผูถ้ือหุน้กูชุ้ดท่ี 1 ผูถ้ือหุน้กูชุ้ดที่ 2 และ 
ผู ้ถือหุ้นกู ้ชุดที่  3 (โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะค านวณจากผลรวมของจ านวนหุ้นกู ้ชุดที่  1  
หุ้นกูชุ้ดที่ 2 และหุ้นกูชุ้ดที่ 3) แต่ทั้งน้ีในกรณีท่ี (ก) ประธานท่ีประชุมเห็นว่าเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง (ในกรณีเป็นการ
ประชุมซ่ึงตอ้งพิจารณาหลายวาระ) ท่ีจะตอ้งประชุมเพื่อลงมตินั้นเป็นเร่ืองท่ีน่าจะมีผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้กูชุ้ดที่ 1  
ผูถ้ือหุน้กูชุ้ดที่ 2 หรือผูถ้ือหุน้กูชุ้ดที่ 3 โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ซ่ึงในกรณีดงักล่าวใหน้บัองคป์ระชุมและคะแนน
เสียงเฉพาะจากผูถ้ือหุน้กูชุ้ดท่ีเกี่ยวขอ้งนั้นเท่านั้น หรือ (ข) ในกรณีท่ีเร่ืองท่ีจะพิจารณาทั้งหมดอาจมีผลกระทบต่อ 
ผูถ้ือหุ้นกูชุ้ดที่ 1 ผูถ้ือหุ้นกูชุ้ดที่ 2 หรือผูถ้ือหุ้นกูชุ้ดที่ 3 โดยเฉพาะ ก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผูถ้ือหุ้นกูชุ้ดที่มีส่วนไดเ้สีย
ดงักล่าวเท่านั้น 

11.4 ในกรณีที่มีผูถ้ือหุน้กูเ้พียงรายเดียวให้ถือว่ามติที่ท  าเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงนามโดยผูถ้ือหุน้กูด้งักล่าวเป็นมติ
โดยชอบของท่ีประชุมผูถ้ือหุน้กูโ้ดยมิตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้กู ้

11.5 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจัดการประชุมผูถ้ือหุ้นกูท้ ั้ งท่ีเรียกประชุมโดย
ผูอ้อกหุน้กู ้ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้หรือผูถ้ือหุน้กู ้เวน้แต่ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูถ้ือหุน้กู ้

12. อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

12.1 ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูไ้ม่ตอ้งรับผิดต่อผูถ้ือหุน้กูใ้นความเสียหายใด  ๆท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งถูกตอ้ง 
เวน้แต่บรรดาความเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนแก่ผูถ้ือหุ้นกูจ้ากการท่ีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูป้ฏิบัติหน้าท่ีหรือละเวน้การปฏิบัติ
หนา้ที่ดว้ยความจงใจหรือโดยมิไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามที่จะพึงคาดหมายไดจ้ากบุคคลที่ประกอบการเป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้
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อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัขอบเขตความรับผิดของผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ดงักล่าวขา้งตน้ ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้
ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าท่ีกระท าลงตามมติท่ีประชุม
ผูถ้ือหุน้กู ้

12.2 นอกเหนือจากบรรดาอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนดไว ้ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูจ้ะมีอ  านาจ 
หนา้ท่ี และความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

(ก) ด าเนินการต่าง ๆ  ตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 12.2 น้ี และขอ้อื่น ๆ  ของขอ้ก  าหนดสิทธิ ซ่ึงในกรณีท่ีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูมี้
สิทธิใชดุ้ลยพินิจของตนตามขอ้ก  าหนดสิทธิ ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูส้ามารถใชดุ้ลยพินิจไดโ้ดยอิสระโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้กูเ้ป็นหลกั 

(ข) ท าความตกลงกบัผูอ้อกหุน้กูใ้นเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้กู ้

(1) การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวขอ้งกบัหุ้นกูใ้นประเด็นซ่ึงผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหุน้กูห้รือไม่ท าใหสิ้ทธิประโยชน์ของผูถ้ือหุน้กูด้อ้ยลง  

(2) การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวขอ้งกบัหุ้นกูใ้นประเด็นที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้
เห็นว่าเป็นการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดที่เห็นไดโ้ดยชดัแจง้ หรือเป็นการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกตอ้ง
สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์มาตรฐาน หรือแนวปฏิบติัอื่นใดของหน่วยงานที่
มีหนา้ท่ีก  ากบัดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ท่ีใชบ้งัคบักบัหุน้กู ้

(3) ผ่อนผนัหรือยกเวน้ไม่ถือว่ากรณีท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ 10.1 ในขณะใดขณะหน่ึงเป็นกรณีผิดนัดที่จะตอ้ง
ด าเนินการตามข้อ 10.2 ข้อ 10.3 และข้อ 10.4 หากผู ้แทนผูถ้ือหุ้นกูเ้ห็นว่าการผ่อนผนัหรือยกเวน้
ดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้กูเ้ป็นหลกั 

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพยสิ์นรวมทั้งหลกัประกนั (ถา้มี) ซ่ึงผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูจ้ะตอ้งรับไวแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
ตามขอ้ก  าหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวขอ้งกบัหุน้กู ้

(ง) เรียกประชุมผูถ้ือหุน้กูต้ามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิและเขา้ร่วมในการประชุมผูถ้ือหุน้กู ้ทุก
คร้ังและเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นกู ้ว่าควรจะด าเนินการอย่างไรในกรณีท่ีผู ้ออกหุ้นกู  ้
ไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นกู ้  
อยา่งมีนยัส าคญั 

(จ) พิจารณาจากขอ้มูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนไดรั้บว่า ผูอ้อกหุ้นกูไ้ดก้ระท าการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดสิทธิ
หรือไม่ หรือมีเหตุผิดนดัใดเกิดข้ึนหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลใหผู้อ้อกหุน้กูป้ฏิบติัตามหนา้ที่ท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ก  าหนดสิทธิ และแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้กูท้ราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนดัตามที่ตนตรวจพบหรือไดรั้บทราบมา 
หรือที่ไดรั้บแจ้งจากผูอ้อกหุ้นกู ้รวมถึงจัดท ารายงานส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้นกูเ้กี่ยวกบัเร่ืองส าคญัที่ไดด้  าเนินการ
ไปตามอ านาจหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูโ้ดยไม่ชกัชา้ 

(ฉ) อ านวยความสะดวกแก่ผูถ้ือหุ้นกูใ้นการตรวจสอบเอกสาร ขอ้มูล และรายงานใด ๆ  ที่ผูอ้อกหุ้นกูไ้ดจ้ัดไว้
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ใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูต้ามขอ้ก  าหนดสิทธิ ณ ส านกังานที่ระบุไวข้องผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูใ้นวนัและเวลาท าการของ
ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

(ช) ในกรณีที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูข้าดคุณสมบติัและไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขคุณสมบติัของตนใหถู้กตอ้งภายใน 
60 (หกสิบ) วนันับจากวนัท่ีขาดคุณสมบติันั้น ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูจ้ะตอ้งแจง้ให้ผูอ้อกหุ้นกูท้ราบเป็นหนงัสือ
ทนัทีที่พน้ระยะเวลาดงักล่าวเพื่อให้ผูอ้อกหุ้นกูเ้สนอตวับุคคลที่จะเขา้รับท าหน้าที่เป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูแ้ทนตน 
และจะตอ้งเรียกประชุมผูถ้ือหุน้กูต้ามขอ้ 11.1(ค) โดยไม่ชกัชา้ 

12.3 ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูจ้ะตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวังรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นกูต้ามที่
จะพึงคาดหมายไดจ้ากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้แต่ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูไ้ม่ตอ้งรับผิดชอบต่อบุคคล
ใด ๆ ส าหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตนโดยเช่ือถือหนังสือรับรองท่ีออกโดยกรรมการ 
ผูมี้อ  านาจหรือผูรั้บมอบอ านาจของผูอ้อกหุ้นกู ้หรือความเห็น ค  าแนะน า หรือขอ้มูลที่จัดท าโดยผูเ้ช่ียวชาญให้แก่
ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูโ้ดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเช่ือถือดว้ยความสุจริต และดว้ยความระมดัระวงัอนัจะพึงคาดหมาย
ไดจ้ากบุคคลที่ประกอบการเป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้แมจ้ะปรากฏในภายหลงัว่าหนังสือรับรอง ความเห็น ค  าแนะน า 
หรือขอ้มูลดงักล่าวจะมีขอ้บกพร่องหรือไม่เป็นความจริง 

12.4 ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูมี้สิทธิเรียกให้ผูอ้อกหุ้นกูช้ดใชเ้พื่อค่าใชจ่้ายใด ๆ  ที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูต้อ้งออกใชไ้ปเน่ืองจากด าเนินการ
ตามข้อก าหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิ เรี ยกร้องให้ผู ้ออกหุ้นกู ้ปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของ 
ผูถ้ือหุน้กูซ่ึ้งรวมถึงค่าใชจ่้ายในการด าเนินการทางกฎหมายและค่าใชจ่้ายในการว่าจา้งที่ปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญดว้ย 

13. การแต่งต้ังและเปล่ียนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

13.1 ผูอ้อกหุน้กูไ้ดแ้ต่งตั้งธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์บี ชั้น 24 
ถนนสุขมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ที่อยูไ่ปรษณียอ์ิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail 
address) sbo_agencyservices@kkpfg.com ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งและมีความเป็นอิสระ 
ให้ท  าหน้าที่เป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูโ้ดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. แลว้ และให้ถือว่าผู ้ถือหุ้นกูทุ้กราย
ยินยอมใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ต่งตั้งธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) เป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 

13.2 กรณีท่ีจะตอ้งท าการเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูมี้ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูข้าดคุณสมบติั และ/หรือ มีผลประโยชน์ขดัแยง้ในการปฏิบติัหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ส านักงาน ก.ล.ต. ก  าหนดและการขาดคุณสมบัตินั้ นเป็นเหตุให้ส านักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการ 
ท าหนา้ท่ีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูห้รือสั่งพกัหรือเพิกถอนรายช่ือออกจากบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทน
ผูถ้ือหุน้กู ้และ/หรือ การเกิดประโยชน์ขดัแยง้ข้ึนนั้นไม่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน ก.ล.ต.  

(ข) ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นกู ้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้ เน่ืองจากเห็นว่าผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้ปฏิบัติหน้าที่  
ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหนา้ที่ 
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(ค) เม่ือผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูป้ฏิบติัหน้าท่ีฝ่าฝืนขอ้ก  าหนดของสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูห้รือขอ้ก  าหนดสิทธิ 
และการฝ่าฝืนนั้นยงัคงไม่ไดรั้บการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ด้
มีหนงัสือแจง้ใหผู้แ้ทนผูถ้ือหุน้กูท้  าการแกไ้ข 

(ง) ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูบ้อกเลิกการท าหนา้ท่ีโดยถูกตอ้งตามวิธีการท่ีก  าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

13.3 เม่ือเกิดกรณีท่ีจะตอ้งท าการเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ใหผู้แ้ทนผูถ้ือหุน้กูห้รือผูอ้อกหุน้กูด้  าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(ก) เรียกประชุมผูถ้ือหุ้นกูเ้พื่อให้ลงมติอนุมติัการเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูแ้ละแต่งตั้งบุคคลอื่นท่ีเสนอโดย
ผูอ้อกหุน้กูเ้ขา้ท  าหนา้ที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูแ้ทน หรือ 

(ข) ออกหนังสือขออนุมติัเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูแ้ละแต่งตั้งบุคคลอื่นท่ีเสนอโดยผูอ้อกหุ้นกูเ้ขา้ท  าหน้าท่ี
ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้แทนต่อผูถ้ือหุ้นกูทุ้กราย ซ่ึงหากไม่มีผู ้ถือหุ้นกู ้ที่ถือหุ้นกู ้หรือถือหุ้นกู ้รวมกันเกินกว่า  
ร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกูท้ี่ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้ งหมดยื่นหนังสือคัดคา้นภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั 
นบัจากวนัท่ีผูอ้อกหุน้กูอ้อกหนงัสือดงักล่าว ใหถ้ือว่าผูถ้ือหุน้กูท้ ั้งหมดอนุมติั การเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูเ้ป็น
ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูท้ี่ผูอ้อกหุน้กูเ้สนอไวใ้นหนงัสือแจง้นั้นแลว้  

ทั้งน้ี ในระหว่างที่ยงัไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูร้ายใหม่ปฏิบติัหนา้ที่ตามขอ้ก  าหนดสิทธิไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ผูแ้ทน  
ผูถ้ือหุน้กูร้ายเดิมจะตอ้งรับปฏิบติัหนา้ที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้กูต้ามขอ้ก  าหนดสิทธิ 

13.4 การเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูน้ี้ ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งขอความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวขอ้งและใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้นดว้ย ซ่ึงเม่ือผูอ้อกหุ้นกูไ้ดด้  าเนินการเกี่ยวกบัการแต่งตั้ งผู ้แทนผูถ้ือหุ้นกู  ้
รายใหม่เรียบร้อยแลว้ ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งแจ้งให้ผูถ้ือหุ้นกูท้ราบถึงการแต่งตั้งนั้น ภายใน 30 (สามสิบ) วนั และ
ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูเ้ดิมจะตอ้งท าการส่งมอบทรัพยสิ์น เอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งหมดใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
ที่ไดรั้บแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะตอ้งให้ความร่วมมือกบัผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งใหม่อยา่งเต็มท่ีเพื่อให้
การด าเนินการตามหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูใ้หม่เป็นไปโดยเรียบร้อย 

14. การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธิ 

14.1 การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก  าหนดสิทธิตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูอ้อกหุ้นกูแ้ละที่ประชุมผูถ้ือหุน้กู ้ ยกเวน้กรณี
ตามขอ้ 3.5(ข) ขอ้ 12.2(ข)(1) หรือขอ้ 12.2(ข)(2) 

14.2 ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจดัส่งขอ้ก  าหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมใหผู้แ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้นายทะเบียนหุ้นกู ้และส านักงาน ก.ล.ต. 
โดยเร็วภายหลงัที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วนันับแต่วนัที่ขอ้ก  าหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมมี 
ผลใชบ้งัคบั และจะจดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้กูเ้ม่ือไดรั้บการร้องขอ 

15. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ 

หากใบหุ้นกูฉ้บบัเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือช ารุดดว้ยประการใด ๆ ผูถ้ือหุ้นกูท้ี่ปรากฏช่ือในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นกู ้ 
มีสิทธิยืน่ค  าขอใหน้ายทะเบียนหุน้กูอ้อกใบหุน้กูฉ้บบัใหม่ โดยจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายตามสมควร
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ตามท่ีนายทะเบียนหุ้นกูก้  าหนด ในการน้ี นายทะเบียนหุ้นกูจ้ะตอ้งออกใบหุน้กูฉ้บบัใหม่ ให้แก่ผูถ้ือหุ้นกูภ้ายใน 20 
(ยี่สิบ) วันท าการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู ้ได้รับค าขอให้ออกใบหุ้นกู ้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ  ตามที่ 
นายทะเบียนหุน้กูก้  าหนด และนายทะเบียนหุน้กูจ้ะตอ้งลงบนัทึกในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้กูว้่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู ้
ฉบบัเก่าดว้ย 

16. การติดต่อและการบอกกล่าว 

16.1 เวน้แต่ในกรณีที่ระบุไวเ้ป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ ค าบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือไปรษณีย์
อากาศ (Air Mail) (กรณีส่งถึงผู ้ถือหุ้นกู ้ในต่างประเทศ) หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้ งน้ี การติดต่อส่ือสารใด ๆ 
ระหว่างบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึงภายใตข้อ้ก  าหนดสิทธิจะมีผลต่อเม่ือ 

(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เม่ือไดรั้บในรูปแบบท่ีอ่านหรือเขา้ใจได  ้

(ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีส่งถึงผู ้ถือหุ้นกู ้ใน
ต่างประเทศ) ใหถ้ือว่าไดส่้งถึงผูรั้บในวนัส่ง 

16.2 การติดต่อผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูแ้ละผูอ้อกหุน้กู ้ใหเ้ป็นไปดงัต่อไปน้ี 

(ก) ค าบอกกล่าวถึงผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้(ยกเวน้การส่งเอกสารหรือขอ้มูลตามขอ้ 6.2(ช)) จะถือว่าไดส่้งโดยชอบ หาก
ไดส่้งไปยงัที่ตั้งส านกังานของผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูต้ามที่ระบุไวใ้นขอ้ 13.1 

(ข) ค าบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ  ถึงผูอ้อกหุ้นกูจ้ะถือว่าไดส่้งโดยชอบ หากไดส่้งไปยงัที่อยู่ของผูอ้อกหุน้กู ้
ดงัต่อไปน้ี หรือตามท่ีผูอ้อกหุน้กูจ้ะแจง้การเปลี่ยนแปลงไวเ้ป็นหนงัสือใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  
ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19  
เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400 
หมายเลขโทรสาร 0-2691-9723 
บุคคลติดต่อ  อลิสา วุฒิจกัร์ 

16.3 การติดต่อผูถ้ือหุน้กูใ้หเ้ป็นไปดงัต่อไปน้ี 

(ก) ค าบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ  ถึงผูถ้ือหุ้นกู ้(ยกเวน้หนังสือเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นกู ้) จะถือว่าไดส่้งโดย
ชอบหากไดส่้งทางไปรษณียล์งทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกนั) หรือทางไปรษณียอ์ากาศ 
(Air Mail) (กรณีที่ส่งถึงผูถ้ือหุน้กูใ้นต่างประเทศ) ไปยงัที่อยูข่องผูถ้ือหุน้กูต้ามที่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียน
ผูถ้ือหุน้กู ้หรือในกรณีหุน้กูท้ี่ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ตามที่อยูข่องผูถ้ือหุน้กูท้ี่ระบุโดยศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์ซ่ึงจะถือไดว้่าเป็นการส่งโดยชอบแลว้ในวนัที่ 3 (สาม) นบัจากวนัที่ไดส่้งทางไปรษณียไ์ปยงั
ที่อยู่ของผู ้ถือหุ้นกูใ้นประเทศไทย หรือในวันที่ 7 (เจ็ด) นับจากวันที่ส่งไปยงัที่อยู่ของผูถ้ือหุ้นกูใ้น
ต่างประเทศ 
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(ข) กรณีมิไดส่้งค าบอกกล่าวให้กบั หรือมีความบกพร่องใด ๆ  ในค าบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กบัผูถ้ือหุน้กู ้
รายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งค าบอกกล่าวหรือเอกสารใด  ๆอนัเกี่ยวเน่ืองกบั 
ผูถ้ือหุน้กูร้ายอื่น 

17. ข้อตกลงอ่ืน ๆ 

(ก) หากมีขอ้ความใด ๆ ในขอ้ก  าหนดสิทธิน้ีขดัหรือแยง้กบักฎหมาย หรือประกาศ หรือหลกัเกณฑใ์ด ๆ ท่ีมี
ผลใชบ้งัคบัตามกฎหมายกบัหุ้นกู ้ซ่ึงรวมถึงหลกัเกณฑ์ท่ีออกโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ให้ใช้
ขอ้ความตามกฎหมายหรือประกาศดงักล่าวบงัคบักบัหุน้กูแ้ทนขอ้ความของก าหนดสิทธิเฉพาะในส่วน
ท่ีขดัหรือแยง้กนันั้น 

(ข) การไม่ใชสิ้ทธิ หรือการใชสิ้ทธิล่าชา้ หรือการใชสิ้ทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ 
หรือท าใหเ้ส่ือมสิทธินั้น ๆ หรือตดัสิทธิในอนัท่ีจะใชสิ้ทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น 

(ค) การผ่อนผนัหรือยกเวน้การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิให้แก่ผูอ้อกหุ้นกูเ้พื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดสิทธิ
ประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระท าโดยผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูห้รือโดยมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นกูท้ี่ไดก้ระท าโดยชอบ
แลว้ ให้ถือว่ามีผลเป็นการผ่อนผนัหรือยกเวน้ นับแต่ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูไ้ดบ้อกกล่าวไปยงัผูอ้อกหุ้นกู ้ตาม
วิธีการบอกกล่าวที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิหรือเม่ือมีมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นกู ้โดยให้ถือเสมือนว่า  
เหตุแห่งการฝ่าฝืนขอ้ก  าหนดสิทธินั้น ๆ  ไม่เคยเกิดข้ึน และจะยกเหตุในคราวนั้นท่ีไดมี้การผ่อนผนัหรือยกเวน้
นั้นแลว้ข้ึนมาบงัคบัเอากบัผูอ้อกหุน้กูอ้ีกไม่ได ้ เวน้แต่จะไดมี้การสงวนสิทธ์ิ หรือมีการก าหนดเง่ือนไขหรือ
เง่ือนเวลาส าหรับการผ่อนผนัหรือการยกเวน้นั้นไวโ้ดยชดัแจง้และไดแ้จง้ใหผู้อ้อกหุน้กูท้ราบไปพร้อมกบัการ
บอกกล่าวขา้งตน้หรือเม่ือมีมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้กูแ้ลว้ 

18. ผลบังคบัของข้อก าหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคบั 

ข้อก  าหนดสิทธิจะมีผลใช้บังคับในวันออกหุ้นกู ้ไปจนถึงวันท่ีมีการช าระหน้ีตามหุ้นกู ้และข้อก  าหนดสิทธิ
ครบถว้นเรียบร้อยแลว้ โดยขอ้ก  าหนดสิทธิน้ีจะใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย  

ผู้ออกหุ้นกู้  
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ลงช่ือ       
([●]) 

ผูมี้อ  านาจลงนาม 
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เอกสารหมายเลข 1 

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้  

1. การเรียกประชุม 

ผูอ้อกหุ้นกูห้รือผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู  ้ซ่ึงประสงค์จะเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นกู ้(แลว้แต่กรณี) จะตอ้งด าเนินการให้  
นายทะเบียนหุน้กูจ้ดัส่งหนงัสือเรียกประชุมถึงผูอ้อกหุน้กูห้รือผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ (ซ่ึงมิไดเ้ป็นผูข้อใหเ้รียกประชุม) 
และผูถ้ือหุน้กูทุ้กราย โดยจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผูถ้ือหุน้กูใ้น
ต่างประเทศ) ตามรายช่ือและที่อยูใ่นสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้กู ้ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้กู ้ไม่นอ้ยกว่า 7  (เจ็ด) วนั (ไม่
นับวนัที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวนันดัประชุม) ก่อนวนันัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นกูจ้ะตอ้งระบุ วนั 
เวลา สถานที่ส าหรับการประชุม วาระการประชุมและผูท่ี้ขอให้เรียกประชุม ทั้งน้ี นายทะเบียนหุ้นกูจ้ะตอ้งจัดส่ง
หนงัสือเรียกประชุมผูถ้ือหุน้กูใ้หแ้ก่ผูถ้ือหุน้กูทุ้กรายตามรายช่ือและที่อยูซ่ึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้กู ้ณ วนั
ปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้กู ้

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ผูมี้สิทธิเขา้ร่วมในการประชุมผูถ้ือหุน้กูแ้ต่ละคร้ังจะประกอบดว้ยบุคคลต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถ้ือหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กู ้และผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู  ้

(ข) ผูถ้ือหุ้นกูอ้าจแต่งตั้งให้ผูถ้ือหุ้นกูร้ายอื่นหรือบุคคลใด ๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได ้โดยจัดท าหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกูก้  าหนดหรือตามที่ 
นายทะเบียนหุ้นกูไ้ดจ้ัดส่งให้ผูถ้ือหุน้กูพ้ร้อมกบัหนังสือเรียกประชุม ซ่ึงผูถ้ือหุ้นกูข้อรับได ้ณ ส านักงานใหญ่
ของนายทะเบียนหุน้กู)้ 

(ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซ่ึงมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองที่ที่ประชุมจะพิจารณาซ่ึง
ไดรั้บการร้องขอจากผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูใ้ห้เขา้ร่วมประชุมเพื่อท าการช้ีแจงและแสดง
ความเห็นต่อที่ประชุม 

(ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุมในฐานะผูส้ังเกตการณ์ 

3. องค์ประชุม 

3.1 ในการประชุมผูถ้ือหุ้นกูเ้พื่อพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่าง ๆ นอกจากที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 6.3 และขอ้ 6.4 จะตอ้ง
มีผูถ้ือหุ้นกูต้ ั้งแต่ 2 (สอง) รายข้ึนไปซ่ึงถือหุ้นกูเ้ป็นจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกูท้ีย่งั
ไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเขา้ร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีการประชุมผูถ้ือหุน้กูเ้ป็นการประชุมคร้ังใหม่ท่ี
เลื่อนมาจากการประชุมคร้ังก่อนซ่ึงไม่สามารถประชุมไดเ้น่ืองจากขาดองค์ประชุมตามขอ้ 3.1 น้ี องค์ประชุม
ส าหรับการประชุมคร้ังใหม่ท่ีเลื่อนมาน้ีจะต้องประกอบดว้ยผูถ้ือหุ้นกูต้ ั้ งแต่ 2 (สอง) รายข้ึนไปไม่ว่าจะถือหุ้นกู ้
รวมกนัเป็นจ านวนเท่าใดกต็ามเขา้ร่วมประชุม 



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

 

ร่างขอ้ก  าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้หนา้ 31 

3.2 การประชุมผูถ้ือหุ้นกูเ้พื่อพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่าง ๆ  ตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 6.3 จะตอ้งมีผูถ้ือหุ้นกูต้ ั้งแต่ 2 
(สอง) รายข้ึนไปซ่ึงถือหุน้กูเ้ป็นจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 (หา้สิบ) ของหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด
เขา้ร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีการประชุมผูถ้ือหุ้นกูเ้ป็นการประชุมคร้ังใหม่ท่ีเลื่อนมาจาก
การประชุมคร้ังก่อนซ่ึงไม่สามารถประชุมได้เน่ืองจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 น้ี องค์ประชุมส าหรับการ
ประชุมคร้ังใหม่ท่ีเลื่อนมาน้ีจะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้ือหุน้กูต้ ั้งแต่ 2 (สอง) รายข้ึนไปซ่ึงถือหุน้กูเ้ป็นจ านวนรวมกนั
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 (ยีสิ่บ) ของหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเขา้ร่วมประชุม  

3.3 การประชุมผูถ้ือหุ้นกูเ้พื่อพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่าง ๆ  ตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 6.4 จะตอ้งมีผูถ้ือหุ้นกูต้ ั้งแต่ 2 
(สอง) รายข้ึนไปซ่ึงถือหุ้นกูเ้ป็นจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกูท้ี่ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน
ทั้งหมดเขา้ร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีการประชุมผูถ้ือหุน้กูเ้ป็นการประชุมคร้ังใหม่ท่ีเลื่อน
มาจากการประชุมคร้ังก่อนซ่ึงไม่สามารถประชุมไดเ้น่ืองจากขาดองค์ประชุมตามขอ้ 3.3 น้ี องค์ประชุมส าหรับ
การประชุมคร้ังใหม่ท่ีเลื่อนมาน้ีจะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้ือหุ้นกูต้ ั้งแต่ 2 (สอง) รายข้ึนไป ซ่ึงถือหุ้นกูเ้ป็นจ านวน
รวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 (ยีสิ่บ) ของหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเขา้ร่วมประชุม 

3.4 ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัองค์ประชุมในขอ้ 3.1 ถึงขอ้ 3.3 ขา้งตน้ไม่ใชบ้งัคบักบัการประชุมผูถ้ือหุ้นกูใ้นกรณีที่มีผูถ้ือหุ้นกู ้ 
เพียงรายเดียว 

4. ประธานในที่ประชุม 

ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูห้รือบุคคลที่ไดรั้บมอบหมายจากผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูจ้ะท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณี
ที่ผูท้ี่จะท าหนา้ที่ประธานไม่มาประชุมเม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 45 (ส่ีสิบหา้) นาที ใหท้ี่ประชุมลงมติเลือกผูถ้ือหุ้นกู ้
รายหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

5. การเล่ือนประชุม 

5.1 ในการประชุมผูถ้ือหุน้กูไ้ม่ว่าคร้ังใด หากปรากฏว่าเม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 45 (ส่ีสิบหา้) นาที ยงัมีผูถ้ือหุน้กูเ้ขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ประธานในท่ีประชุมจะตอ้งสั่งเลิกประชุม โดย  

(ก)  ในกรณีที่ผูอ้อกหุ้นกูห้รือผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูเ้ป็นผูเ้รียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุม 
ผู ้ถือหุ้นกูไ้ปประชุมในวนั เวลา และสถานที่ซ่ึงประธานก าหนด โดยวนันัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) ว ัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบส่ี) ว ันนับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้ งน้ี เว ้นแต่ 
ผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูจ้ะตกลงกนัใหไ้ม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากน้ี เร่ืองท่ีพิจารณาและ
ลงมติในท่ีประชุมคร้ังใหม่จะตอ้งเป็นเร่ืองเดิมท่ีอาจพิจารณาไดโ้ดยชอบในการประชุมคร้ังก่อนเท่านั้น  

(ข)  ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้กูเ้ป็นผูร้้องขอใหเ้รียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 5.1(ก) 

(ค) ในกรณีท่ีการประชุมซ่ึงขาดองคป์ระชุมน้ีเป็นการประชุมท่ีไดเ้รียกประชุมเน่ืองจากการประชุมในคร้ังก่อน
ขาดองคป์ระชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 5.1(ก) 
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5.2 นายทะเบียนหุ้นกูจ้ะตอ้งจัดส่งหนงัสือเรียกประชุมส าหรับการประชุมคร้ังใหม่ท่ีจะจัดข้ึนเน่ืองจากการประชุม
คร้ังก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผูอ้อกหุ้นกู ้ ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้และผูถ้ือหุ้นกูต้ามรายช่ือและท่ีอยู่ซ่ึงไดเ้คยจัดส่ง
หนังสือเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นกูใ้ห้ในคร้ังท่ีขาดองค์ประชุมนั้นทุกราย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วนั 
ก่อนวนันดัประชุมคร้ังใหม่(ไม่นบัวนัท่ีส่งหนงัสือเรียกประชุมและวนันดัประชุม) โดยหนงัสือเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นกู ้
จะตอ้งระบุวนั เวลา สถานที่ส าหรับการประชุม วาระการประชุม และองคป์ระชุมที่ตอ้งการส าหรับการประชุมคร้ังใหม่  

6. มติของที่ประชุม 

6.1 การลงมติในเร่ืองต่าง ๆ ของที่ประชุมผูถ้ือหุ้นกู ้ ให้ตดัสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานใน  
ที่ประชุมก าหนด ซ่ึงผูถ้ือหุ้นกูแ้ต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นกูท้ี่ตนถืออยู ่โดยให้ถือว่าหุ้นกู ้1 (หน่ึง) 
หน่วยมี 1 (หน่ึง) เสียง ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงช้ีขาด (ทั้งกรณีการลงมติ
โดยการชูมือและลงคะแนนลบั) เพิ่มจากคะแนนเสียงท่ีประธานในท่ีประชุมอาจมีในฐานะท่ีตนเป็นผูถ้ือหุ้นกู ้ 
หรือผูรั้บมอบฉันทะ 

6.2 มติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้กูใ้นเร่ืองต่าง ๆ นอกจากที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 6.3 และขอ้ 6.4 จะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียง
ขา้งมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นกูซ่ึ้งเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

6.3 มติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้กูใ้นเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีจะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงขา้งมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หก
สิบหก) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้กูซ่ึ้งเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก  าหนดสิทธิซ่ึงไม่เกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองต่าง ๆ ที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 6.4 

(ข) การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินที่มีนยัส าคญัตามขอ้ 6.3(ง) ของขอ้ก  าหนดสิทธิ และ 

(ค) การเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูร้ายใหม่ 

6.4 มติท่ีประชุมผูถ้ือหุน้กูใ้นเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปน้ีจะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบ
หา้) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้กูซ่ึ้งเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การช าระหน้ีตามหุน้กูด้ว้ยการแปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุ้น หุน้กูอ้ื่น หรือทรัพยสิ์นอื่นของผูอ้อกหุ้นกู ้หรือ
บุคคลใด ๆ 

(ข) การแกไ้ขวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้หรือวนัครบก าหนดช าระเงินไม่ว่าจ านวนใด ๆ ตามหุน้กู ้  

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแกไ้ขจ านวนเงินตน้ ดอกเบ้ีย และ/หรือ เงินจ านวนอื่นใดท่ีคา้งช าระ
หรือที่จะตอ้งจ่ายตามหุน้กู ้

(ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจ านวนใด ๆ ที่จะตอ้งช าระตามหุน้กู ้ 
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(จ) การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู ้ถือหุ้นกู ้ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ขอ้ 3) และมติของ 
ที่ประชุม (ขอ้ 6) 

(ฉ) การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก  าหนดสิทธิเพื่อให้สามารถด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามขอ้ 6.4(ก) ถึง
ขอ้ 6.4(จ) ขา้งตน้ 

6.5 ผูถ้ือหุน้กูร้ายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ  

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูจ้ะตอ้งจัดท ารายงานการประชุมผูถ้ือหุ้นกูใ้ห้ประธานในท่ีประชุมคร้ังนั้นลงนามรับรองภายใน 14 
(สิบส่ี) ว ันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้ รวมทั้ งจัดให้มีส าเนาเพื่อให้ผู ้ถือหุ้นกู ้ตรวจสอบได้ ณ 
ส านกังานใหญ่ของผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูใ้นวนัและเวลาท าการของผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

8. การลงมติเป็นหนังสือแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

ยกเวน้กรณีการประชุมผูถ้ือหุ้นกูเ้ม่ือเกิดเหตุตามที่ระบุไว้ในขอ้ 10.1 ของขอ้ก  าหนดสิทธิ ในกรณีที่จะตอ้งมีการ
ประชุมผูถ้ือหุน้กูเ้พื่อลงมติไม่ว่าในเร่ืองใดตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูเ้ห็นว่าไม่มีผลกระทบ
ต่อสิทธิของผูถ้ือหุน้กูอ้ยา่งมีนยัส าคญั ผูอ้อกหุน้กูอ้าจขอใหผู้แ้ทนผูถ้ือหุน้กูจ้ดัใหผู้ถ้ือหุน้กูล้งมติในเร่ืองดงักล่าว
โดยท าความตกลงกนัเป็นหนงัสือแทนการประชุมผูถ้ือหุน้กู ้ แต่มติดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการลงนามจากผูถ้ือหุ้นกู ้
ที่ยงัมิไดไ้ถ่ถอนตามจ านวนที่ระบุไวใ้นขอ้ 6 ขา้งตน้ไวเ้ป็นหลกัฐานในหนังสือฉบบัเดียวกนัหรือหลายฉบับก็ได ้
เพียงแต่เปลี่ยนจากการนบัคะแนนเสียงจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการ
นบัคะแนนเสียงจากจ านวนเสียงของผูถ้ือหุน้กูท้ ั้งหมด โดยใหผู้แ้ทนผูถ้ือหุน้กูเ้ป็นผูเ้กบ็รักษามติดงักล่าวไว ้ 

ทั้งน้ี มติดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบัและผูกพนัผูถ้ือหุ้นกูทุ้กรายนบัแต่วนัที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูไ้ดรั้บมติที่มีการลงนาม
โดยผูถ้ือหุน้กูต้ามที่ก  าหนดไวใ้นวรรคก่อน 
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เอกสารหมายเลข 2 

แบบของใบหุ้นกู้ 
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(แบบของใบหุ้นกู้ส ำหรับหุ้นกู้ชุดที ่1 และหุ้นกู้ชุดที ่2) 
(Form of Debenture Certificate for Tranche 1 Debentures and Tranche 2 Debentures) 

ใบหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้/  
Unsubordinated and Unsecured Debentures with a Debentureholders' Representative in the 
Name-Registered Certificate 
ช าระค่าหุน้กูเ้ต็มมูลค่าแลว้ / Fully Paid Up  

เลขทะเบียนบริษทั  0107556000167 
Company Registration No.  0107556000167 
จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี  6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 
Registered on  6 February 2013 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED  

หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2563 ชุดท่ี [●] ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●] 
DEBENTURES OF CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2563 TRANCHE [●] DUE B.E. [●] 

วนัออกหุน้กู ้ 25พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วนัครบก  าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. [●] อาย ุ [●] ปี     มูลค่าท่ีตราไว ้ 1,000 บาท/หน่วย จ านวนท่ีออก  [●] หน่วย มูลค่าเงินตน้รวม [●] บาท 
Issue Date  25 November 2020 Maturity Date 25 November [●] Term [●] Years    Face Value 1,000 Baht/Unit Total Issued Amount [●] Units Total Amount  Baht [●] 
อตัราดอกเบ้ีย เท่ากบั ร้อยละ [●] ต่อปี ตลอดอายุหุน้กู ้ ช าระปีละ 2 คร้ัง  
Interest Rate is [●] percent per annum throughout the term of Debentures Semi-annually  
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") จะด าเนินการไถ่ถอนหุน้กูท้ ั้งหมดในวนัครบก  าหนดไถ่ถอนหุน้กูใ้นวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. [●] โดยรายละเอียดท่ีระบุไวด้า้นหลงัของใบหุน้กูน้ี้ /  
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED (the "Issuer") will redeem the Debentures on the Maturity Date which is [●] November [●] in accordance with the details specified in the back of this Debenture Certificate. 
ช่ือผูถื้อหุน้กู ้/ Name of Debentureholder   [●] 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้กู ้/ Debentureholder Registration No. [●] จ านวนหน่วยหุน้กู ้/ No. of Debentures [●] หน่วย / Units 
เลขท่ีใบหุน้กู ้/ Certificate No.     [●] 
วนัท่ีออกใบหุน้กู ้/ Issue Date of the Debenture Certificate [●] จ านวนเงินตน้ / Total Principal Amount [●] บาท / Baht 
ใบหุน้กูน้ี้อยู่ภายใตข้อ้ก  าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูส้ าหรับหุ้นกูข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 1 ครบก  าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 หุน้กูข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563  
ชุดท่ี 2 ครบก  าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 และหุน้กูข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 3 ครบก  าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้อ่นวนัครบก  าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้(ตามท่ีอาจมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตามท่ีไดย้ื่น
ไวก้บัส านักงาน ก.ล.ต. (ต่อไปน้ีเรียกว่า "ข้อก าหนดสิทธิ") / This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions in relation to Debentures of CK Power Public Company Limited No. 1/2563 Tranche 1 Due B.E. 2565, Debentures of CK Power 
Public Company Limited No. 1/2563 Tranche 2 Due B.E. 2566 and Debentures of CK Power Public Company Limited No. 1/2563 Tranche 3 Due B.E. 2570 with the Issuer's Right to Early Redemption (as maybe amended) submitted to the Office of the 
SEC (the "Terms and Conditions"). 
หุน้กูเ้ป็นหน้ีของผูอ้อกหุน้กูซ่ึ้งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทุกหน่วย ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้กูแ้ต่ละรายจะมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีตามหุน้กูข้องตน ไม่ดอ้ยกว่าสิทธิในการไดรั้บช าระหน้ีของเจา้หน้ีสามญัท่ีไม่มีประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต
ของผูอ้อกหุ้นกู ้ เวน้แต่บรรดาหน้ีท่ีมีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับช าระหน้ีกอ่น / The Debentures constitute the debts of the Issuer, every unit of which has equal legal status.  Each Debentureholder shall be  entitled to receive debt repayment under the 
Debentures not less favourable than all other present and future unsecured and unsubordinated creditors of the Issuer, save for any debts as may be preferred by provisions of law that are mandatory. 
เน่ืองจากผูอ้อกหุน้กูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่แกผู่ล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ตามความหมายในประกาศคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก  าหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอ
ขายตราสารหน้ีทุกประเภท ดงันั้น ผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ นายทะเบียนหุน้กูจ้ะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูไ้ม่ว่าทอดใด  ๆใหแ้กบุ่คคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนดงักล่าว เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก / The Issuer has been granted permission to offer and sell the newly 
issued Debentures to institutional investors and/or high net-worth investors as defined under the notification of the SEC stipulating definitions for the notifications relating to issuance and offering of all types of debt instruments. The Issuer and/or the 
Registrar shall therefore not accept the registration of the Debenture transfer to any person other than the said investors, except by way of inheritance. 
 
 
 

กรรมการ/นายทะเบียนหุน้กู ้
Director/Register 
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เวน้แต่จะไดนิ้ยามไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในใบหุน้กูน้ี้ ค านิยามท่ีใชใ้นใบหุน้กูน้ี้ ใหมี้ความหมายตามท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ก  าหนดสิทธิ / 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. 
สรุปสาระส าคญัของการช าระเงินตามขอ้ก  าหนดสิทธิของหุน้กู ้/ Summary of Key Payment Terms under the Terms and Conditions of the Debentures 
1. หุน้กูน้ี้เป็นหุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้/ The Debentures are unsubordinated and unsecured debentures with a debentureholders' representative in the name-registered certificate. 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้/ Debentureholders' Representative: ธนาคารเกยีรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) / Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited 
นายทะเบียนหุน้กู ้/ Registrar: ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) / CIMB Thai Bank Public Company Limited  

2. ระยะเวลาในการค านวณดอกเบ้ียและวิธีการในการช าระดอกเบ้ียและการไถ่ถอนหุน้กู ้/ Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures 
2.1 การก  าหนดวนัช าระดอกเบ้ีย มีการก  าหนดช าระดอกเบ้ียปีละ 2 (สอง) คร้ัง ทุกวนัท่ี 25 พฤษภาคม และวนัท่ี 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุน้กู ้โดยจะท าการช าระดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยหากวนัช าระดอกเบ้ียไม่ตรงกบัวนัท าการ จะ

เล่ือนวนัช าระดอกเบ้ียเป็นวนัท าการถดัไป / Interest shall be payable semi-annually and shall be paid on 25 May and 25 November of each year throughout the terms of the Debentures and the first payment of interest shall be made on 25 May 2021. If the Interest Payment 
Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day.  

2.2 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะท าการไถ่ถอนหุน้กูใ้นวนัครบก  าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้โดยการช าระเงินตน้ทั้งหมดภายใตหุ้น้กูแ้ละดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย / The Issuer shall redeem the Debentures on the Maturity Date by making payments of all principal under the Debentures and the final 
interest. 

2.3 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระดอกเบ้ียตาม 2.1 แต่ละงวดและช าระคืนเงินตน้ตามขอ้ 2.2 ใหแ้กผู่ถื้อหุน้กูโ้ดยจดัท าเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผูถื้อหุน้กู ้ ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท าการท่ีตอ้งช าระดอกเบ้ียหรือเงินตน้ตามขอ้ก  าหนดสิทธิ โดยจดัส่งเช็คดงักล่าวล่วงหน้า
ทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุน้กูใ้นต่างประเทศ) หรือ โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูถื้อหุน้กูใ้นประเทศไทย ตามรายละเอียดท่ีผูถื้อหุน้กูไ้ดแ้จง้ไวใ้นใบจองซ้ือหุน้กูห้รือท่ีผูถื้อหุน้กูไ้ดแ้จง้ให้นายทะเบียนหุน้กูท้ราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 (สิบส่ี) วนัท าการ กอ่นวนัช าระเงินนั้น ๆ หรือตามวิธีการท่ีจะไดมี้การตกลงกนัระหว่างผูอ้อกหุน้กูแ้ละนายทะเบียนหุน้กู ้ / The Issuer shall pay interest in each installment (specified in Clause 2.1) and principal (specified 
in Clause 2.2) to the Debentureholders by issuing crossed cheque made payable to such Debentureholder bearing the date of the relevant interest and/or principal payment date as specified in the Terms and Conditions and mail in advance to the relevant 
Debentureholder by registered mail or air mail (for foreign Debentureholders), by transferring the payment into the Debentureholder's bank account in Thailand as informed in the subscription form or in writing by the Debentureholder to the Registrar at least 14 
(fourteen) Business Days prior to the relevant payment date, or by any other method as may be agreed to among the Issuer and the Registrar. 

3. การปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กู ้/ The Closure of the Register Book 
 นายทะเบียนหุน้กูจ้ะท าการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้พ่ือพกัการโอนหุน้กู ้ เป็นระยะเวลา 14 (สิบส่ี) วนัล่วงหนา้กอ่นวนัก  าหนดช าระดอกเบ้ียแต่ละงวด วนัครบก  าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ วนัก  าหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ วนัประชุมผูถื้อหุน้กู ้ หรือวนัอื่นใดเพ่ือวตัถุประสงค์

ตามท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ก  าหนดสิทธิ หรือตามท่ีผูอ้อกหุน้กูจ้ะไดแ้จง้แกน่ายทะเบียนหุน้กู ้ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ/หรือ ผูถื้อหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี) เพ่ือก  าหนดสิทธิของผูถื้อหุน้กูใ้นการไดรั้บหรือใชสิ้ทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผูถื้อหุน้กู ้ ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กู ้
ไม่ตรงกบัวนัท าการ กใ็ห้เล่ือนเป็นวนัท าการถดัไป (ซ่ึงในกรณีดงักล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูจ้ะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบส่ี) วนั) / 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, any due date for any sum payable under the Debentures, the meeting date of the Debentureholders or any other date for the purpose specified in the Terms and Conditions, or as the Issuer may have notified the Registrar, the 
Debentureholders' Representative and/or the Debentureholders (as the case may be) for determining the Debentureholders who are entitled to the rights as Debentureholders.  If the Record Date is not on a Business Day, the Record Date shall be on immediately following 
Business Day. In such event, the period for the Register closure will be less than 14 (fourteen) days. 

4. ขอ้ก  าหนดอื่น ๆ เป็นไปตามขอ้ก  าหนดสิทธิ/Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions. 
โปรดอ่าน 
Please read 

(1) ใหผู้ข้อลงทะเบียนรับโอนหุน้กูท้ าแบบค าขอลงทะเบียนรับโอนหุน้กูทุ้กคร้ังท่ียื่นโอนหุน้กูต่้อนายทะเบียนหุน้กู ้ /An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the Debentures transfer registration form, and deliver 
such form to the Registrar. 

(2) เฉพาะผูรั้บโอนหลกัทรัพยร์ายแรกจากผูถื้อหุ้นกูท่ี้ปรากฏช่ือท่ีดา้นหน้าของใบหุน้กู ้ ใหแ้นบภาพถ่ายบัตรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนังสือรับรองบริษทัท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกนิ 1 ปี พร้อมกบัภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจ
ไปพร้อมกบัใบหุ้นกูฉ้บบัน้ีดว้ย / 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 the certified true copy(ies) of the ID Card of the authorized person(s) must be submitted together with the Debenture Certificate. 

(3) ในกรณีท่ีผูรั้บโอนหุน้กูจ้ะท าการโอนหุ้นกูจ้ะตอ้งลงลายมือช่ือแบบเดียวกบัลายมือช่ือท่ีเคยลงไวเ้ม่ือรับโอนหุ้นกู ้ ในกรณีเปล่ียนผูล้งลายมือช่ือ ใหแ้สดงหลกัฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกบัขอ้ (2) / When a transferee wishes to transfer the Debentures, 
such transferee must affix exactly the same signature as when he/she acquires the transfer of such Debentures.  Any change of authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2) above. 

ลงลายมือช่ือผูโ้อน Signature of transferor 

ลงลายมือช่ือผูรั้บโอน (ผูท่ี้ตอ้งการลงทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้กูใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กู)้ 
Signature of transferee (who wishes to have his/her name entered in the register book) นายทะเบียนหุน้กูล้งลายมือช่ือผูมี้อ านาจพร้อมประทบัตราของ 

นายทะเบียนหุน้กู ้(ถา้มี) / Authorized Signature of the Registrar 
with the seal of Registrar (if any) ช่ือ-สกุล ของผูรั้บโอน (ตวับรรจง)/ Full Name of Transferee in Block Letters 

1 ลงลายมือช่ือผูโ้อน Signature of transferor ลงลายมือช่ือผูรั้บโอน/ (Signature of transferee) 
 

 

 ตวับรรจง/ (Block letters) 
 

2 ลงลายมือช่ือผูโ้อน Signature of transferor ลงลายมือช่ือผูรั้บโอน/ (Signature of transferee) 
 

 

 ตวับรรจง/ (Block letters) 
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(แบบของใบหุ้นกู้ส ำหรับหุ้นกู้ชุดที ่3) 
(Form of Debenture Certificate for Tranche 3 Debentures) 

ใบหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ 
ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้อ่นวนัครบก  าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้/  
Unsubordinated and Unsecured Debentures with a Debentureholders' Representative in the 
Name-Registered Certificate and with the Issuer's Right to Early Redemption 
ช าระค่าหุน้กูเ้ต็มมูลค่าแลว้ / Fully Paid Up 

 

เลขทะเบียนบริษทั  0107556000167 
Company Registration No.  0107556000167 
จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี  6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 
Registered on  6 February 2013 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED  

หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2563 ชุดท่ี [●] ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●] ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 
DEBENTURES OF CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2563 TRANCHE [●] DUE B.E. [●] WITH THE ISSUER'S RIGHT TO EARLY REDEMPTION 

วนัออกหุน้กู ้ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วนัครบก  าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 อาย ุ 7 ปี     มูลค่าท่ีตราไว ้ 1,000 บาท/หน่วย จ านวนท่ีออก  [●] หน่วย มูลค่าเงินตน้รวม [●] บาท 
Issue Date  25 November 2020 Maturity Date 25 November 2027 Term 7 Years    Face Value 1,000 Baht/Unit Total Issued Amount [●] Units Total Amount  Baht [●] 
อตัราดอกเบ้ีย เท่ากบั ร้อยละ [●] ต่อปี ตลอดอายุหุน้กู ้ ช าระปีละ 2 คร้ัง  
Interest Rate is [●] percent per annum throughout the term of Debentures Semi-annually  
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") จะด าเนินการไถ่ถอนหุน้กูท้ ั้งหมดในวนัครบก  าหนดไถ่ถอนหุน้กูใ้นวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 โดยรายละเอียดท่ีระบุไวด้า้นหลงัของใบหุน้กูน้ี้ /  
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED (the "Issuer") will redeem the Debentures on the Maturity Date which is [●] November [●] in accordance with the details specified in the back of this Debenture Certificate. 
ช่ือผูถื้อหุน้กู ้/ Name of Debentureholder   [●] 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้กู ้/ Debentureholder Registration No. [●] จ านวนหน่วยหุน้กู ้/ No. of Debentures [●] หน่วย / Units 
เลขท่ีใบหุน้กู ้/ Certificate No.     [●] 
วนัท่ีออกใบหุน้กู ้/ Issue Date of the Debenture Certificate [●] จ านวนเงินตน้ / Total Principal Amount [●] บาท / Baht 
ใบหุน้กูน้ี้อยู่ภายใตข้อ้ก  าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูส้ าหรับหุ้นกูข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 1 ครบก  าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 หุน้กูข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563  
ชุดท่ี 2 ครบก  าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 และหุน้กูข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 3 ครบก  าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้อ่นวนัครบก  าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้(ตามท่ีอาจมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตามท่ีไดย่ื้น
ไวก้บัส านักงาน ก.ล.ต. (ต่อไปน้ีเรียกว่า "ข้อก าหนดสิทธิ") / This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions in relation to Debentures of CK Power Public Company Limited No. 1/2563 Tranche 1 Due B.E. 2565, Debentures of CK Power 
Public Company Limited No. 1/2563 Tranche 2 Due B.E. 2566 and Debentures of CK Power Public Company Limited No. 1/2563 Tranche 3 Due B.E. 2570 with the Issuer's Right to Early Redemption (as maybe amended) submitted to the Office of the 
SEC (the "Terms and Conditions"). 
หุน้กูเ้ป็นหน้ีของผูอ้อกหุน้กูซ่ึ้งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทุกหน่วย ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้กูแ้ต่ละรายจะมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีตามหุน้กูข้องตน ไม่ดอ้ยกว่าสิทธิในการไดรั้บช าระหน้ีของเจา้หน้ีสามญัท่ีไม่มีประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต
ของผูอ้อกหุ้นกู ้ เวน้แต่บรรดาหน้ีท่ีมีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับช าระหน้ีกอ่น / The Debentures constitute the debts of the Issuer, every unit of which has equal legal status.  Each Debentureholder shall be  entitled to receive debt repayment under the 
Debentures not less favourable than all other present and future unsecured and unsubordinated creditors of the Issuer, save for any debts as may be preferred by provisions of law that are mandatory. 
เน่ืองจากผูอ้อกหุน้กูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่แกผู่ล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ตามความหมายในประกาศคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก  าหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอ
ขายตราสารหน้ีทุกประเภท ดงันั้น ผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ นายทะเบียนหุน้กูจ้ะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูไ้ม่ว่าทอดใด  ๆใหแ้กบุ่คคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนดงักล่าว เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก / The Issuer has been granted permission to offer and sell the newly 
issued Debentures to institutional investors and/or high net-worth investors as defined under the notification of the SEC stipulating definitions for the notifications relating to issuance and offering of all types of debt instruments. The Issuer and/or the 
Registrar shall therefore not accept the registration of the Debenture transfer to any person other than the said investors, except by way of inheritance. 
 
 
 

กรรมการ/นายทะเบียนหุน้กู ้
Director/Register 
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เวน้แต่จะไดนิ้ยามไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในใบหุน้กูน้ี้ ค านิยามท่ีใชใ้นใบหุน้กูน้ี้ ใหมี้ความหมายตามท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ก  าหนดสิทธิ / 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. 
สรุปสาระส าคญัของการช าระเงินตามขอ้ก  าหนดสิทธิของหุน้กู ้/ Summary of Key Payment Terms under the Terms and Conditions of the Debentures 
1. หุน้กูน้ี้เป็นหุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้อ่นวนัครบก  าหนดไถ่ถอนหุน้กู/้ The Debentures are unsubordinated and unsecured debentures with a debentureholders' representative in the name-

registered certificate and with the Issuer's right to early redemption. 
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้/ Debentureholders' Representative: ธนาคารเกยีรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) / Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited 
นายทะเบียนหุน้กู ้/ Registrar: ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) / CIMB Thai Bank Public Company Limited  

2. ระยะเวลาในการค านวณดอกเบ้ียและวิธีการในการช าระดอกเบ้ียและการไถ่ถอนหุน้กู ้/ Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures 
2.1 การก  าหนดวนัช าระดอกเบ้ีย มีการก  าหนดช าระดอกเบ้ียปีละ 2 (สอง) คร้ัง ทุกวนัท่ี 25 พฤษภาคม และวนัท่ี 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุน้กู ้โดยจะท าการช าระดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยหากวนัช าระดอกเบ้ียไม่ตรงกบัวนัท าการ จะ

เล่ือนวนัช าระดอกเบ้ียเป็นวนัท าการถดัไป / Interest shall be payable semi-annually and shall be paid on 25 May and 25 November of each year throughout the terms of the Debentures and the first payment of interest shall be made on 25 May 2021. If the Interest Payment 
Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day.  

2.2 เวน้แต่มีการไถ่ถอนหุน้กูท้ั้งหมดกอ่นวนัครบก  าหนดไถ่ถอนหุน้กูต้ามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ก  าหนดสิทธิแลว้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะท าการไถ่ถอนหุน้กูใ้นวนัครบก  าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ โดยการช าระเงินตน้ทั้งหมดภายใตหุ้น้กู ้ ทั้งน้ี ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถใชสิ้ทธิ
ไถ่ถอนหุน้กูก้อ่นวนัครบก  าหนดไถ่ถอนหุน้กูไ้ด ้ ตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ก  าหนดสิทธิ / The Issuer shall redeem the Debenture on the Maturity Date by making payments of all principal under the Debentures, except where the Debentures are 
previously redeemed pursuant to the Terms and Conditions. The Issuer may exercise its right to early redeem the Debentures in accordance with the Terms and Conditions. 

2.3 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระดอกเบ้ียตาม 2.1 แต่ละงวดและช าระคืนเงินตน้ตามขอ้ 2.2 ใหแ้กผู่ถื้อหุน้กูโ้ดยจดัท าเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผูถื้อหุน้กู ้ ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท าการท่ีตอ้งช าระดอกเบ้ียหรือเงินตน้ตามขอ้ก  าหนดสิทธิ โดยจดัส่งเช็คดงักล่าวล่วงหน้า
ทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุน้กูใ้นต่างประเทศ) หรือ โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูถื้อหุน้กูใ้นประเทศไทย ตามรายละเอียดท่ีผูถื้อหุน้กูไ้ดแ้จง้ไวใ้นใบจองซ้ือหุน้กูห้รือท่ีผูถื้อหุน้กูไ้ดแ้จง้ให้นายทะเบียนหุน้กูท้ราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 (สิบส่ี) วนัท าการ กอ่นวนัช าระเงินนั้น ๆ หรือตามวิธีการท่ีจะไดมี้การตกลงกนัระหว่างผูอ้อกหุน้กูแ้ละนายทะเบียนหุน้กู ้ / The Issuer shall pay interest in each installment (specified in Clause 2.1) and principal (specified 
in Clause 2.2) to the Debentureholders by issuing crossed cheque made payable to such Debentureholder bearing the date of the relevant interest and/or principal payment date as specified in the Terms and Conditions and mail in advance to the relevant 
Debentureholder by registered mail or air mail (for foreign Debentureholders), by transferring the payment into the Debentureholder's bank account in Thailand as informed in the subscription form or in writing by the Debentureholder to the Registrar at least 14 
(fourteen) Business Days prior to the relevant payment date, or by any other method as may be agreed to among the Issuer and the Registrar. 

3. การปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กู ้/ The Closure of the Register Book 
 นายทะเบียนหุน้กูจ้ะท าการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูเ้พ่ือพกัการโอนหุน้กู ้ เป็นระยะเวลา 14 (สิบส่ี) วนัล่วงหนา้กอ่นวนัก  าหนดช าระดอกเบ้ียแต่ละงวด วนัครบก  าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ วนัไถ่ถอนหุน้กูก้อ่นครบก  าหนด วนัก  าหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ วนัประชุมผูถื้อหุ้นกู ้

หรือวนัอื่นใดเพ่ือวตัถุประสงค์ตามท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ก  าหนดสิทธิ หรือตามท่ีผูอ้อกหุน้กูจ้ะไดแ้จง้แกน่ายทะเบียนหุน้กู ้ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ/หรือ ผูถื้อหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี) เพ่ือก  าหนดสิทธิของผูถื้อหุน้กูใ้นการไดรั้บหรือใชสิ้ทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผูถื้อหุน้กู ้ในกรณี
ท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูไ้ม่ตรงกบัวนัท าการ ใหเ้ล่ือนเป็นวนัท าการถดัไป (ซ่ึงในกรณีดงักล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูจ้ะเหลือนอ้ยกว่า 14 (สิบส่ี) วนั) / 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, Early Redemption Date, any due date for any sum payable under the Debentures, the meeting date of the Debentureholders or any other date for the purpose specified in the Terms and Conditions, or as 
the Issuer may have notified the Registrar, the Debentureholders' Representative and/or the Debentureholders (as the case may be) for determining the Debentureholders who are entitled to the rights as Debentureholders.  If the Record Date is not on a Business Day, the 
Record Date shall be on immediately following Business Day. In such event, the period for the Register closure will be less than 14 (fourteen) days. 

4. ขอ้ก  าหนดอื่น ๆ เป็นไปตามขอ้ก  าหนดสิทธิ/Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions. 
โปรดอ่าน 
Please read 

(1) ใหผู้ข้อลงทะเบียนรับโอนหุน้กูท้ าแบบค าขอลงทะเบียนรับโอนหุน้กูทุ้กคร้ังท่ียื่นโอนหุน้กูต่้อนายทะเบียนหุน้กู ้ /An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the Debentures transfer registration form, and deliver 
such form to the Registrar. 

(2) เฉพาะผูรั้บโอนหลกัทรัพยร์ายแรกจากผูถื้อหุ้นกูท่ี้ปรากฏช่ือท่ีดา้นหน้าของใบหุน้กู ้ ใหแ้นบภาพถ่ายบัตรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนังสือรับรองบริษทัท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกนิ 1 ปี พร้อมกบัภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจ
ไปพร้อมกบัใบหุ้นกูฉ้บบัน้ีดว้ย / 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 the certified true copy(ies) of the ID Card of the authorized person(s) must be submitted together with the Debenture Certificate. 

(3) ในกรณีท่ีผูรั้บโอนหุน้กูจ้ะท าการโอนหุ้นกูจ้ะตอ้งลงลายมือช่ือแบบเดียวกบัลายมือช่ือท่ีเคยลงไวเ้ม่ือรับโอนหุ้นกู ้ ในกรณีเปล่ียนผูล้งลายมือช่ือ ใหแ้สดงหลกัฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกบัขอ้ (2) / When a transferee wishes to transfer the Debentures, 
such transferee must affix exactly the same signature as when he/she acquires the transfer of such Debentures.  Any change of authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2) above. 

ลงลายมือช่ือผูโ้อน Signature of transferor 

ลงลายมือช่ือผูรั้บโอน (ผูท่ี้ตอ้งการลงทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้กูใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กู)้ 
Signature of transferee (who wishes to have his/her name entered in the register book) นายทะเบียนหุน้กูล้งลายมือช่ือผูมี้อ านาจพร้อมประทบัตราของ 

นายทะเบียนหุน้กู ้(ถา้มี) / Authorized Signature of the Registrar 
with the seal of Registrar (if any) ช่ือ-สกุล ของผูรั้บโอน (ตวับรรจง)/ Full Name of Transferee in Block Letters 

1 ลงลายมือช่ือผูโ้อน Signature of transferor ลงลายมือช่ือผูรั้บโอน/ (Signature of transferee) 
 

 

 ตวับรรจง/ (Block letters) 
 

2 ลงลายมือช่ือผูโ้อน Signature of transferor ลงลายมือช่ือผูรั้บโอน/ (Signature of transferee) 
 

 

 ตวับรรจง/ (Block letters) 
 

 



 

 

 

สัญญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้ถอืหุน้กู้ 
 

หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2563 ชุดที ่1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2563 ชุดที ่2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 

และ 
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2563 ชุดที ่3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 
 

ระหว่าง 

 
บริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

กับ 

 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากัด (มหาชน) 

 

วันที ่[●] พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 



 

สญัญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้- หุน้กูข้องบรษัิท ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2563 หนา้ที่ 1 

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู ้

สญัญาฉบบันีท้  าขึน้เมื่อวนัที่ [●] พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ระหว่าง บริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) มี
ส  านกังานตัง้อยู่เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชัน้ 19 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
10400 ซึ่งต่อไปในสญัญาฉบบันีเ้รียกว่า "ผู้ออกหุ้นกู้" ฝ่ายหนึ่ง กับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)  มี
ส  านักงานตัง้อยู่เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอรบ์ี ชั้น 24 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 ซึง่ตอ่ไปในสญัญาฉบบันี ้เรยีกวา่ "ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้" อีกฝ่ายหนึง่ 

โดยที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์("ส านักงาน ก.ล.ต.") 
ใหอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้มีช่ือเฉพาะของหุน้กูว้่า "หุน้กูข้องบริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน)  ครัง้ที่ 1/2563 ชุดที่ 1  
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565" "หุน้กูข้องบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2563 ชดุที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2566" และ "หุน้กูข้องบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2563 ชดุที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 
ซึ่งผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู้" (รวมเรียกว่า "หุ้นกู้") ทัง้นี ้หุน้กูม้ีจ  านวนรวมทัง้หมด 
ไม่เกิน 4,000,000 (สี่ลา้น) หน่วย มลูค่าที่ตราไวห้น่วยละ 1,000 (หนึ่งพนั) บาท มลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 4,000,000,000 
(สี่พนัลา้น) บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที่  
ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561 
(รวมถึงที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทจ. 17/2561") และประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดของหุน้กู้
ปรากฏตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้ตามเอกสารแนบทา้ยของสญัญาฉบบันี ้รวมทัง้ที่
จะไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมตอ่ไปในภายหนา้ (ถา้มี) (เรยีกวา่ "ข้อก าหนดสิทธิ") และใหถื้อเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาฉบบันีด้ว้ย 

โดยที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดใ้หค้  ารบัรองว่า ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูม้ีคณุสมบตัิในการท าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ครบถว้น
ตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบตัิของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละการ
กระท าตามอ านาจหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ฉบบัลงวนัที่ 3 สงิหาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ 
ทจ. 37/2552") และประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ 
ใหท้ าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

โดยที่ผูอ้อกหุน้กูม้ีความประสงคจ์ะแตง่ตัง้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูท้  าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูข้องหุน้กู ้และผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
มีความประสงคจ์ะท าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูข้องหุน้กู ้โดยใหม้ีอ  านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามทีก่  าหนด
ไวใ้นสญัญาฉบบันี ้ขอ้ก าหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัหุน้กู ้ พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่ ทจ. 17/2561 และประกาศที่ ทจ. 37/2552 ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ กฎ ขอ้บงัคบั หรือค าสั่งต่าง ๆ ของส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ (ตอ่ไปนีใ้นสญัญารวมเรยีกวา่ "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง") 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญัติในกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และโดยความประสงคข์องคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย  คู่สญัญา 
ทัง้สองฝ่ายจึงตกลงท าสญัญาฉบบันี ้โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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1. ค านิยาม 

เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในสญัญาฉบับนี ้ ค  าและขอ้ความตามที่ปรากฏในสญัญาฉบับนีใ้ห้มี
ความหมายเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิ 

2. การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ 

ผูอ้อกหุน้กูโ้ดยความยินยอมของผูถื้อหุน้กูต้กลงแตง่ตัง้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูท้  าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และผูแ้ทน
ผูถื้อหุน้กูต้กลงท าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยมีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ตามที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี ้ขอ้ก าหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับหุน้กู้ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยที่
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูส้ามารถด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัหุน้กูใ้นนามของตนเองเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้กูต้าม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี ้ขอ้ก าหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้และตามที่
ก าหนดไวใ้นกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

3. อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการและเงนิทดรองจ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ 

3.1. ผูอ้อกหุน้กูต้กลงช าระค่าตอบแทนการใหบ้ริการใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้เพื่อตอบแทนการปฏิบตัิหนา้ที่ตามสญัญา
ฉบบันีเ้ป็นรายปีตลอดอายขุองหุน้กูใ้นอตัรารอ้ยละ [●] ([●]) ตอ่ชดุตอ่ปี ของจ านวนเงินตน้คงคา้งทัง้หมดภายใต้
หุน้กู ้(Outstanding Amount) โดยมีค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า [●] ([●]) บาท ต่อชุดต่อปี บวกดว้ยภาษีมลูค่าเพิ่มใน
อตัราตามที่กฎหมายก าหนด โดยผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูภ้ายใน 14 (สิบสี่) วนัท าการ 
นบัจากวนัที่ไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัช าระค่าตอบแทนการใหบ้ริการ
ดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการของผูอ้อกหุน้กูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ใหเ้ลื่อนไปช าระค่าตอบแทนการใหบ้ริการใน
วนัท าการถดัไป 

 อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะยงัคงตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ของตนต่อไปภายหลงัวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู้
หรือวนัไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนดแลว้ ผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูจ้ะด าเนินการตกลงค่าตอบแทนการ
ใหบ้ริการและวิธีการช าระค่าตอบแทนการใหบ้ริการท่ีผูอ้อกหุ้นกู้จะตอ้งช าระใหผู้้แทนผูถื้อหุ้นกู้  โดยจะท าเป็น 
ลายลกัษณอ์กัษรก่อนที่จะถึงวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูห้รือวนัไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด (แลว้แตก่รณี) 

3.2. ผูอ้อกหุน้กูต้กลงที่จะช าระใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูซ้ึง่เงินทดรองจ่ายที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดจ้่ายไปตามที่จ่ายจรงิเทา่ที่
จ  าเป็นและสมควรอนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามสญัญาฉบบันี ้ขอ้ก าหนดสิทธิ และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัหุน้กู้ โดยผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคืนใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูภ้ายใน 14 (สิบสี่) วนัท าการ 
นบัจากวนัที่ไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้พรอ้มแสดงรายละเอียดตลอดจนหลกัฐานใน
การจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักลา่ว  

ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัช าระคืนเงินทดรองจ่ายดงักลา่วไมต่รงกบัวนัท าการของผูอ้อกหุน้กูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ใหเ้ลือ่นไป
ช าระเงินทดรองจ่ายในวนัท าการถดัไป 
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3.3. ผูอ้อกหุน้กูต้กลงรบัผิดชอบในคา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม ที่อาจเกิดขึน้จากการกระท าและด าเนินการใด ๆ ตามความใน
สญัญาฉบบันี ้

3.4. หากผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ช าระค่าตอบแทนการใหบ้ริการ และ/หรือ เงินทดรองจ่ายใด ๆ ใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูภ้ายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี ้ผูอ้อกหุน้กูย้ินยอมใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูม้ีสิทธิเรียกเก็บดอกเบีย้ผิดนดับน 
เงินดงักลา่วในอตัราดอกเบีย้ผิดนดัรอ้ยละ 7.5 (เจ็ดจดุหา้) ตอ่ปี ("อัตราดอกเบีย้ผิดนัด") โดยใหค้  านวณดอกเบีย้ผิดนดั
บนเงินดงักลา่วตัง้แตว่นัครบก าหนดช าระเงินจ านวนดงักลา่วจนถึง (แตไ่มร่วม) วนัที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ดช้  าระเงินดงักลา่ว
คืนใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้นเสรจ็สิน้ครบถว้น 

3.5. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้นระหว่างอายุของหุน้กูต้ามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 7.2 ขอ้ 7.3 หรือ 
ขอ้ 7.4 (แลว้แต่กรณี) ของสญัญาฉบบันี ้ผูอ้อกหุน้กูต้กลงช าระค่าตอบแทนการใหบ้ริการใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
ตามสว่นของระยะเวลาที่ผ่านพน้ไปจริงที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูไ้ดป้ฏิบตัิหนา้ที่จนกว่าจะสิน้สดุการท าหนา้ที่เป็น
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละไดม้ีการสง่มอบบรรดาทรพัยส์ิน เอกสาร และหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดใหก้บัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
รายใหม่ที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ตามเง่ือนไขที่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ โดยหากผูอ้อกหุน้กูไ้ดช้  าระเงิน
ค่าตอบแทนการใหบ้ริการใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูล้ว่งหนา้ไปแลว้เป็นจ านวนเงินเกินกว่าระยะเวลาที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
ไดป้ฏิบัติหนา้ที่จริง ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้จะตอ้งคืนเงินค่าตอบแทนการใหบ้ริการส่วนเกินดังกล่าว ค านวณตาม
จ านวนวนัคงเหลอืใหผู้อ้อกหุน้กู ้โดยไมม่ีการคิดดอกเบีย้ใด ๆ ภายใน 14 (สบิสี)่ วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูไ้ม่ไดท้  าการคืนเงินคา่ตอบแทนการใหบ้ริการ
สว่นเกินดงักลา่วภายในเวลาที่ก าหนดไวข้า้งตน้ ผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิที่จะเรียกเก็บดอกเบีย้ผิดนดับนจ านวน  
เงินค่าตอบแทนการใหบ้ริการสว่นเกินดงักลา่ว โดยใหค้  านวณดอกเบีย้ผิดนดัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ครบก าหนด
ระยะเวลา 14 (สิบสี่) วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุการท าหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูจ้นถึง (แต่ไม่รวม) วนัที่
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดท้  าการช าระเงินค่าตอบแทนการใหบ้ริการสว่นเกินดงักลา่วใหแ้ก่ผู้ออกหุน้กูแ้ลว้ 

3.6 ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ม่มีสิทธิในการหกักลบลบหนีใ้ด ๆ ที่ผูอ้อกหุน้กูเ้ป็นหนีต้่อผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก้บัเงินจ านวนใด ๆ ที่
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดร้บัไวห้รอืครอบครองไวใ้นนามของหรอืเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้กู ้เวน้แตก่รณีการใชส้ทิธิในการ
หกักลบลบหนีส้  าหรบัหนีค้า่ตอบแทนการใหบ้รกิาร เงินทดรองจ่าย และหนีค้า่ใชจ้่ายใด ๆ ที่เกิดขึน้อนัเนื่องมาจาก
การปฏิบตัิหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูภ้ายใตส้ญัญาฉบบันี ้ขอ้ก าหนดสทิธิ หรอืเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้

4. อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญา 

4.1 ผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูม้ีอ  านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี ้ขอ้ก าหนดสิทธิ 
และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้รวมทัง้มีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งที่มีอยู่
หรือที่จะมีขึน้ต่อไปในภายหนา้ นอกจากนี ้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวอย่างเคร่งครดั โดยสจุริต 
ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้กูต้ามมาตรฐานวิชาชีพของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
จะพึงกระท า ทัง้นี ้ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งใหค้วามรว่มมือและความช่วยเหลือในการด าเนินการใด ๆ  ตามที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
รอ้งขอตามความจ าเป็นและมีเหตผุลอนัสมควร ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) การจดัสง่ส าเนางบการเงิน รายงาน
อตัราสว่นที่มีนยัส าคญัทางการเงิน (Key Financial Ratio) และรายงานหรือเอกสารอื่นใดที่ผูอ้อกหุน้กูม้ีหนา้ที่ 
ที่จะตอ้งจดัสง่ใหแ้ก่ส  านกังาน ก.ล.ต. หรอืหนว่ยงานที่ก ากบัดแูลอื่นใด หรอืตามที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้อ้งขอตามวิธีการ
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และเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิ 

4.2 ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้กูใ้นความเสียหายซึ่งเกิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้กูจ้ากการที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
จงใจปฏิบตัิหนา้ที่โดยมิชอบ หรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความจงใจหรือประมาทเลินเลอ่อย่างรา้ยแรง แต่
ทัง้นี ้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้มต่อ้งรบัผิดชอบในความเสยีหายใด ๆ ส าหรบัความเสยีหายที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่
ของตนโดยเช่ือถือหนงัสอืรบัรองที่ออกโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม (ไมว่า่กรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการ หรอืผูร้บัมอบ
อ านาจ) ของผูอ้อกหุน้กู ้หรือความเห็น ค าแนะน า หรือขอ้มลูที่จดัท าโดยผูเ้ช่ียวชาญใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ หากเป็น
การเช่ือถือดว้ยความระมดัระวงัอนัจะพึงคาดหมายไดจ้ากบุคคลที่ประกอบการเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ แมว้่าจะ
ปรากฏในภายหลงัวา่หนงัสอืรบัรอง ความเห็น ค าแนะน า หรอืขอ้มลูดงักลา่วจะมีขอ้บกพรอ่งหรอืไมเ่ป็นความจริง  

4.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอ  านาจและหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ  เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง  ซึ่งรวมถึง  
(แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ) อ านาจและหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) กระท าการใด ๆ ในนามของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้พื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้กูท้ัง้ปวง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) 
การรบัและเก็บรกัษาตน้ฉบบัเอกสารสญัญาตา่ง ๆ  รวมถึง สญัญาจ านอง โฉนดที่ดินที่เป็นหลกัประกนั และ
ทรพัยส์ินใด ๆ (ถ้ามี) ที่เก่ียวขอ้งกับหุน้กู้ การรบัจ าน า การรบัจ านอง การรบัการค า้ประกัน หรือการรับ
หลกัประกันอื่นใด (ถ้ามี) และการใช้สิทธิไถ่ถอนจ านอง ปลดจ านอง ปลอดหลกัประกันที่จ  านองไวต้าม
สญัญาหลกัประกนั เมื่อถึงวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้รวมทัง้ใชส้ิทธิบงัคบัช าระหนีก้บัผูอ้อกหุน้กู้ ผูจ้  าน า  
ผูจ้  านอง ผูค้  า้ประกนั และ/หรอื ผูใ้หห้ลกัประกนัอื่นใด (ถา้มี) เพื่อและในนามของผูถื้อหุน้กูด้ว้ย  

(ข) ด าเนินการใด ๆ ใหผู้อ้อกหุน้กูป้ฏิบตัิตามหนา้ที่ท่ีระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ ซึง่รวมถึง (แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ) การ
ด าเนินการตามมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้กู ้และการเรยีกคา่เสยีหายจากผูอ้อกหุน้กูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

(ค) ด าเนินการใด ๆ อนัเป็นอ านาจหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้การด าเนินการตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้กู ้และ
การใหค้  าแนะน าหรอืใหค้  าปรกึษาตามสมควร และการเรยีกคา่เสยีหายจากผูอ้อกหุน้กูแ้ทนผูถื้อหุน้กูด้ว้ย 

(ง) ด าเนินการเรียกประชุมผูถื้อหุน้กู้ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ละเอกสารใด ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ละเป็นผูด้  าเนินการจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้กู้ ตามวิธีการและ
เง่ือนไขที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิ 

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงและยอมรับว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิแต่งตั้ง 
ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่นใด เพื่อใหค้  าปรกึษาในกรณีที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้อ้งปฏิบตัิหนา้ที่ตาม
สญัญาฉบบันี ้ขอ้ก าหนดสทิธิ หรอืเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้ซึง่รวมถึง (แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ) การบงัคบั
ช าระหนีต้ามหุน้กู ้หรือกรณีมีการเสนอขอแกไ้ขขอ้ก าหนดสิทธิหรอืขอผ่อนผนัเรื่องใด ๆ  หรือการใหค้วามยินยอม
ที่เกี่ยวขอ้งกับขอ้ก าหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุผิดนดัหรือขอ้พิพาทที่อาจเกิดขึน้อนัเก่ียวเนื่องกบัหุน้กู้
หรือขอ้ก าหนดสิทธิ ทัง้นี ้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้ใหผู้อ้อกหุน้กูท้ราบล่วงหนา้ถึงค่าใชจ้่ายที่ปรกึษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่นใดดงักล่าว พรอ้มทัง้ไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้จาก 
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ผูอ้อกหุน้กูก้่อนจึงจะสามารถทดรองคา่ใชจ้่ายดงักลา่วได ้และหากผูอ้อกหุน้กูไ้มใ่หค้วามยินยอมดงักลา่ว
โดยไมม่ีเหตอุนัสมควร หรือใหค้วามยินยอมลา่ชา้ไมท่นัตอ่สถานการณโ์ดยไมม่ีเหตอุนัสมควร ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
สามารถแต่งตัง้และทดรองจ่ายค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัที่ปรึกษากฎหมายดงักล่าวไดท้นัที  และผูอ้อกหุน้กูม้ี
หนา้ที่ตอ้งช าระเงินดังกล่าวคืนใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
จ่ายเงินดงักลา่วไป 

4.4 เมื่อไดร้บัการรอ้งขอจากผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กูต้กลงที่จะด าเนินการแจง้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูท้ราบในทกุครัง้ว่า
ไดม้ีการช าระดอกเบีย้ และ/หรอื เงินตน้ ตามหุน้กูแ้ลว้ ภายใน 7 (เจ็ด) วนั นบัจากวนัที่ไดร้บัการรอ้งขอดงักลา่ว 

4.5 ผูอ้อกหุน้กูต้กลงที่จะด าเนินการตา่ง ๆ  เพื่อท าใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูม้ีสทิธิด าเนินการใหน้ายทะเบียนหุน้กูด้  าเนินการ
ต่าง ๆ ได้ตามขอ้ก าหนดสิทธิเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทัง้ปวงเสมือนผูอ้อกหุน้กู้เป็นผูด้  าเนินการ  และโดย
คา่ใชจ้่ายของผูอ้อกหุน้กู ้

5. การชดใช้ค่าเสียหาย 

ในการท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูป้ฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามสญัญาฉบบันี ้ขอ้ก าหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้คูส่ญัญาตกลงวา่ 

(ก) หากมีกรณีพิพาทใด ๆ เกิดขึน้กบัผูถื้อหุน้กูห้รือบคุคลใด ๆ ก็ตาม ผูอ้อกหุน้กูต้กลงเป็นผูร้บัผิดชอบใน
การติดต่อและตกลงกบัผูถื้อหุน้กูห้รือบคุคลดงักลา่วเอง โดยผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้กลงจะใหค้วามรว่มมือ
กบัผูอ้อกหุน้กูใ้นการด าเนินการดงักลา่ว หากมีความเสยีหายใด ๆ เกิดขึน้กบัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้หรอืผูแ้ทน
ผูถื้อหุน้กูต้อ้งถกูฟ้องคดีหรือตอ้งช าระค่าเสียหายใด ๆ ผูอ้อกหุน้กูต้กลงและยินยอมที่จะรบัผิดชอบและ
ชดใชค้่าเสียหายทัง้หมดตามความเป็นจริง รวมทัง้ ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดี ค่าที่ปรกึษากฎหมายและ
ทนายความ เพื่อแกไ้ขขอ้พิพาทหรือตอ่สูค้ดีดงักลา่ว เวน้แต่กรณีพิพาท การฟ้องรอ้งคดี หรือความรบัผิด
ตอ้งช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ  ดงักลา่วขา้งตน้นัน้เกิดจากการที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้งใจปฏิบตัิหนา้ที่โดยมิชอบ 
หรอืละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง 

(ข) หากเกิดความเสียหายใด ๆ อนัเกิดขึน้จากการที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูฝ่้าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของ
สญัญาฉบบันีห้รือขอ้ก าหนดสิทธิ โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรง ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้กลงจะ
ด าเนินการแกไ้ข เยียวยา และรบัผิดชดใชค้า่เสยีหายตามความเป็นจรงิ หรอืคา่สนิไหมทดแทนใด ๆ ตาม
กฎหมาย (หากมี) ใหแ้ก่ผูอ้อกหุน้กู ้

ใหข้อ้ 5. นีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบัแมว้า่สญัญาฉบบันีจ้ะไดส้ิน้สดุลงแลว้ก็ตาม ส าหรบัคา่เสยีหายและคา่ใชจ้่ายใด ๆ ที่
เกิดขึน้ก่อนวนัท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง 

6. วันมีผลบังคับใช้ของสัญญา 

สญัญาฉบบันีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัออกหุน้กูเ้ป็นตน้ไป 
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7. การสิน้สุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้และการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ 

7.1. ใหส้ญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงทนัที เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ละผูอ้อกหุน้กูไ้ด้ท าการช าระหนีด้อกเบีย้ เงินตน้ และหนีอ้ื่นใดตามหุน้กู้
ทัง้หมดครบถว้นแลว้ และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดป้ฏิบตัิหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้นครบถว้นตามขอ้ก าหนด
สทิธิแลว้ หรอื 

(ข) เมื่อมีการไถ่ถอนหุน้กู้ทัง้หมดก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู้หรือเมื่อมีการซือ้คืนหุน้กู้ทัง้หมดโดย 
ผูอ้อกหุน้กูแ้ละนายทะเบียนหุน้กูไ้ดท้  าการยกเลกิหุน้กูท้ัง้หมดแลว้  

7.2. ใหส้ญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงเมื่อเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่งดงัต่อไปนี ้และใหก้ารสิน้สดุของสญัญาฉบบันี ้
มีผลต่อเมื่อไดม้ีการแต่งตัง้ผูแ้ทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แลว้ โดยผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ตอ้งส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน 
เอกสาร หรือหลักฐานที่เก่ียวข้องทั้งหมดของหุ้นกู้ให้แก่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูร้ายใหม่ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 
(สามสบิ) วนั นบัจากวนัที่ไดม้ีการแตง่ตัง้ผูถื้อหุน้กูร้ายใหม ่โดยผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งด าเนินการแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
รายใหมต่ามวิธีการที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิโดยไมช่กัชา้ 

(ก) เมื่อผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ขาดคุณสมบัติหรือกลายเป็นผูข้าดคุณสมบัติในการเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ตามที่
ก าหนดไวใ้นกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และไม่สามารถแกไ้ขการขาดคณุสมบตัิของตนใหถ้กูตอ้งไดภ้ายใน 60 
(หกสบิ) วนั นบัแตว่นัท่ีขาดคณุสมบตัินัน้  

(ข) ผูถื้อหุน้กู้มีมติในการประชุมผูถื้อหุน้กู้ใหเ้ปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ เนื่องจากผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูป้ฏิบตัิ
หนา้ที่ไมเ่หมาะสมหรอืบกพรอ่งตอ่หนา้ที่ ทัง้นี ้ตามรายละเอียดที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิ  

(ค)  เมื่อผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูป้ฏิบตัิหนา้ที่ฝ่าฝืนขอ้ก าหนดหรอืเง่ือนไขของสญัญาฉบบันี ้ขอ้ก าหนดสทิธิ เอกสารอื่น ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งและการฝ่าฝืนนัน้ยงัคงไม่ไดร้บัการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน
ระยะเวลา 30 (สามสบิ) วนั นบัจากวนัท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ดม้ีหนงัสอืแจง้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูท้  าการแกไ้ข  

(ง)  ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูบ้อกเลิกการท าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ในกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ปฏิบตัิหรือละเวน้การ
ปฏิบตัิตามหนา้ที่ของตนตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี ้ขอ้ก าหนดสทิธิ หรอืเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัหุน้กู ้ซึ่งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ไดบ้อกกลา่วเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้อ้อกหุน้กูท้ราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
30 (สามสบิ) วนัแลว้ และผูอ้อกหุน้กูไ้มไ่ดท้  าการแกไ้ข หรอืผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูม้ีหนงัสอืลาออกจากการเป็น
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูโ้ดยมีเหตผุลอนัสมควร และไดแ้จง้ใหผู้อ้อกหุน้กูท้ราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 (สามสบิ) 
วนัแลว้ 

(จ)  ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้กเป็นผูม้ีหนีส้นิลน้พน้ตวั หรอืถกูพิทกัษ์ทรพัย ์หรอืถกูเจา้พนกังานยดึ หรอือายดัทรพัย์
ตามกฎหมายลม้ละลาย หรอืถกูรอ้งขอใหม้ีการฟ้ืนฟกิูจการตามกฎหมายลม้ละลาย  

7.3 ในกรณีที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูป้ระสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาฉบบันีจ้ะตอ้งท าเป็นหนงัสอืแจง้ใหผู้อ้อกหุน้กูท้ราบลว่งหนา้
ไม่นอ้ยกว่า 60 (หกสิบ) วนั พรอ้มทัง้แจง้รายช่ือของบุคคลที่มีคณุสมบตัิเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามประกาศของ
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คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้งใหผู้อ้อกหุน้กูท้ราบ เพื่อใหผู้อ้อกหุน้กูด้  าเนินการแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
รายใหม่ หากผูอ้อกหุน้กูไ้ม่สามารถแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ายใหม่ไดภ้ายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วนัดงักลา่ว 
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ตามสญัญาฉบบันีต้อ่ไป โดยผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ยงัคงตอ้งรบัผิดชอบการปฏิบตัิ
หนา้ที่เสมือนเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละจะตอ้งด าเนินการสง่มอบบรรดาทรพัยส์นิ เอกสาร หรอืหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทัง้หมดใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ายใหม ่ทัง้นี ้ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งด าเนินการแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ายใหมต่ามวิธีการที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิโดยไมช่กัชา้ 

7.4 นอกเหนือไปจากกรณีที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 7.1 ขอ้ 7.2 และขอ้ 7.3 แลว้ การแตง่ตัง้และเปลีย่นตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้ห้
เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิ 

7.5 หากในท่ีสดุแลว้ไมม่ีการออกหุน้กู ้ใหถื้อวา่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง 

8. อากรแสตมป์ 

 ผูอ้อกหุน้กูต้กลงรบัผิดชอบในคา่อากรแสตมป์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากการท าการและด าเนินการใด ๆ ตามที่ก าหนดไว้
ในสญัญาฉบบันี ้

9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 

การแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญาฉบับนีจ้ะต้องได้รับมติเห็นชอบโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุใน
ขอ้ก าหนดสทิธิ ทัง้นี ้ในหนงัสอืเชิญประชมุจะตอ้งระบถุึงสาเหตแุหง่การแกไ้ขสญัญาฉบบันี ้และผลกระทบที่เกิด
กับผูถื้อหุน้กู้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตัดสินใจของผูถื้อหุน้กู ้ เวน้แต่ กรณีการแก้ไขเพิ่มเติม
สญัญาฉบบันีใ้นเรือ่งที่มิใช่สาระส าคญัอนัจะมีผลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้กู้ หรือในประเด็นซึง่ผูแ้ทน
ผูถื้อหุน้กูเ้ห็นว่าจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้กูห้รือไม่ท าใหส้ิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้กู้ดอ้ยลง หรือในประเด็นที่
เป็นการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจง้ หรือในประเด็นที่เป็นการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญัติของ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม ผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
สามารถท าความตกลงเห็นชอบรว่มกนัไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้บัความยินยอมจากที่ประชมุผูถื้อหุน้กู ้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับหุน้กู้ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ที่มี
ผลกระทบต่ออ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดของคูส่ญัญา คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงที่จะรว่มกนัแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
ขอ้ก าหนดหรอืเง่ือนไขใด ๆ  ตามสญัญาฉบบันี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งหรือเป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง
กบัหุน้กู ้และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งที่มีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงนัน้ทกุประการ 

10. การส่งหนังสือบอกกล่าว 

การติดต่อสื่อสารหรือการบอกกลา่วใด ๆ ระหว่างผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูส้ามารถจัดส่งทาง (1) ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) โดยหากคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งใชว้ิธีการจดัสง่โดยทางไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) ใหถื้อว่า
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งไดร้บัเอกสารดงักลา่วเมื่อไดร้บัการยืนยนัการสง่จากไปรษณียอ์ิเล็กทรอกนิกส ์(e-mail) ของ
คูส่ญัญาฝ่ายที่สง่ (2) ท าเป็นหนงัสอืและสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียน (3) สง่ทางโทรสารและยืนยนัโทรสารนัน้ดว้ย
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การส่งเป็นจดหมายทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือ (4) ส่งโดยบุคคล ซึ่งลงนามรบัโดยคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง ทัง้นี  ้ 
ใหท้ าการสง่หนงัสอืบอกกลา่วไปยงัที่อยูข่องคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ตามที่ ระบไุวด้งันี  ้

ผูอ้อกหุน้กู:้ 
บริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน)  
ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที่อาคารวิริยะถาวร ชัน้ 19 เลขที่ 587 ถนนสทุธิสารวินิจฉัย แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรสาร:  [0-2691-9723] 
บคุคลติดตอ่: [●] 
อีเมล:์  [●] 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู:้ 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอรบ์ี ชัน้ 24 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรสาร:  0-2495-1603, 0-2495-1609  
บคุคลติดตอ่: คณุรกัชนก ธนาสารพนูผล, คณุปณิตา พรามไทย 
อีเมล:์  sbo_agencyservices@kkpfg.com 

หรอืที่อยูซ่ึง่ไดม้ีการเปลีย่นแปลงและไดแ้จง้ใหแ้ก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ทราบเป็นหนงัสอืแลว้ 

11. การโอนสิทธิ 

สทิธิและหนา้ที่ภายใตส้ญัญาฉบบันีถื้อเป็นสทิธิเฉพาะตวัของคูส่ญัญาแตล่ะฝ่าย คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไมส่ามารถ
โอนสิทธิ และ/หรือ หนา้ที่ภายใตส้ญัญาฉบบันีไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นใหแ้ก่บคุคลภายนอก เวน้แต่จะไดร้บั
ความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี ้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้อง และ
ขอ้ก าหนดสทิธิ 

12. ความไม่สมบูรณข์องสัญญา 

หากบทบัญญัติใด ๆ แห่งสญัญาฉบับนี ้ขอ้ก าหนดสิทธิ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับหุน้กู้ ตก เป็นโมฆะ 
โมฆียะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือพน้วิสยั ไม่อาจใชบ้งัคบัไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตผุลใด บทบญัญัตินัน้ ๆ ไม่มีผลท าให้
สว่นอื่น ๆ ของสญัญาฉบบันีต้อ้งตกเป็นโมฆะ โมฆียะ ไมช่อบดว้ยกฎหมายหรอืใชบ้งัคบัไมไ่ด ้ซึง่คูส่ญัญาตกลง
ใหบ้ทบญัญตัิในสว่นอื่นดงักลา่วของสญัญาฉบบันีย้งัคงมีผลผกูพนัและใชบ้งัคบัไดใ้นระหวา่งคูส่ญัญาทกุฝ่าย 

13. การรับรองความถกูต้องของเอกสาร 

 ผูอ้อกหุน้กูต้กลงและรบัรองวา่ ขอ้มลูและเอกสารใด ๆ  ที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ดม้อบใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามสญัญาฉบบันี ้
ขอ้ก าหนดสิทธิ หรือเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้มีความถกูตอ้ง แทจ้ริง และมีความสมบรูณค์รบถว้น และ
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ผูอ้อกหุน้กูม้ีความรบัผิดต่อผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูใ้นขอ้มลูหรือเอกสารดงักลา่วหรือต่อการใด ๆ ที่ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ด้
กระท าการหรอืละเวน้ไมก่ระท าการโดยอาศยัขอ้มลูหรอืเอกสารท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ดม้อบใหด้งักลา่วขา้งตน้ 

14. การรักษาความลับ 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้กลงที่จะเก็บรกัษาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับหุน้กู้หรือเอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้งซึ่งเป็นความลบัซึ่ง
ผูอ้อกหุน้กูส้ง่มอบใหก้บัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้นื่องจากการปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามสญัญาฉบบันีไ้มว่า่จะ
อยูใ่นรูปแบบของเอกสารหรอืไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใด ๆ ไวเ้ป็นความลบั โดยจะไมเ่ปิดเผยใหก้บับคุคลอื่นใด เวน้แต่ 
(ก) เป็นการเปิดเผยใหแ้ก่ กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง ตวัแทน หรือที่ปรกึษา ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือของบรษัิท
ในเครือของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ตามความจ าเป็น หรือ (ข) เป็นการเปิดเผยตามขอ้ก าหนดสิทธิ หรือตามบทบญัญตัิ
ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั หรอืค าสั่งหรอืค าวินิจฉยัของศาลหรอืหนว่ยงานที่มีหนา้ที่ก ากบัดแูล 

15. การขัดกัน 

ในกรณีที่มีขอ้ก าหนดใด ๆ ภายใตส้ญัญาฉบบันีข้ดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดสิทธิ ก็ใหป้ฏิบตัิตามขอ้ความที่ระบไุว้
ในขอ้ก าหนดสทิธิเฉพาะในสว่นท่ีขดัหรอืแยง้กนัดงักลา่ว 

16. กฎหมายที่ใช้บังคับ 

สญัญาฉบบันีอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัและการตีความของกฎหมายไทย 



 

สญัญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้- หุน้กูข้องบรษัิท ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2563  หนา้ลงนาม 

สญัญาฉบับนีท้  าขึน้ 2 (สอง) ฉบับ มีความถูกตอ้งตรงกันทุกประการ คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไดอ้่านและเขา้ใจ
ขอ้ความในสญัญาฉบบันีโ้ดยตลอดแลว้ เห็นว่าถกูตอ้งตรงตามความประสงค ์และเพื่อเป็นหลกัฐานแห่งการนี ้คู่สญัญา
ทัง้สองฝ่ายจึงไดล้งลายมือช่ือและประทับตราส าคญั (ถ้ามี) ของคู่สญัญาไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยานใน วัน เดือน ปี  
ที่ระบไุวข้า้งตน้ 

เพื่อและในนามของผูอ้อกหุน้กู ้
บริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

[●] 
ผูม้ีอ  านาจลงนาม 

 

 

[●] 
ผูม้ีอ  านาจลงนาม 

 

 

[●] 
พยาน 

 

 

  



 

สญัญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้- หุน้กูข้องบรษัิท ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2563  หนา้ลงนาม 

เพื่อและในนามของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ธนาคารเกียรตินาคนิภทัร จ ากัด (มหาชน) 

 

 

(นายวรกฤต จารุวงศภ์คั) 
ประธานสายปฏิบตัิการ 

 

 

(นางฑตุิยาภรณ ์รกัอินทร)์ 
ผูอ้  านวยการอาวโุส 

หวัหนา้ฝ่ายปฏิบตัิการธุรกิจหลกัทรพัย ์
 

นางสาวปณิตา พรามไทย 
พยาน 

 



 

สญัญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้- หุน้กูข้องบรษัิท ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2563 เอกสารแนบทา้ย 

เอกสารแนบท้าย 

ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธิและหนา้ทีข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้

 

 

 









































































































































































































































































                                  
                                                                                                                                                

เครดิตวาระ เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององคก์รหรอืตราสารหน้ีทีท่รสิเรทติ้งได้ประกาศผลไปแล้ว  ซึง่โดยปกติการทบทวนดงักล่าวจะกระท าตลอดอายุของสญัญาหรอืตราสาร 
และสรุปผลเมือ่ครบรอบปี ในระหว่างนัน้หากหน่วยงานดงักล่าวออกตราสารหน้ีใหม่ หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคัญทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกิจหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มูลผลกระทบเพยีงพอทีจ่ะ
ปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้้องยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึ้น" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" (Affirmed) 
หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled)  

  
New Issue Report 

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรของ บรษิัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A” ด้วย
แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ และคงอนัดบัเครดติหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั
ชุดปัจจุบนัของบรษิทัทีร่ะดบั “A-” พรอ้มกนันี้ ทรสิเรทติ้งยงัจดัอนัดบัเครดติหุน้กู้ไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มี
หลกัประกนัชุดใหม่ในวงเงนิไม่เกนิ 4 พนัล้านบาทของบรษิทัที่ระดบั “A-” ด้วย ทัง้นี้ บรษิทัจะน า
เงนิทีไ่ดจ้ากการออกหุน้กูชุ้ดใหม่เพื่อหมุนเวยีนในกจิการและใชส้ าหรบัการลงทุนของบรษิทั 

อนัดบัเครดิตดงักล่าวสะท้อนถงึผลงานของบรษิทัในการพฒันาและด าเนินงานโรงไฟฟ้าพลงัน ้า
ขนาดใหญ่ ตลอดจนกระแสเงินสดรบัที่คาดการณ์ได้จากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power 
Purchase Agreement -- PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (ได้รบัอันดับ
เครดิต “AAA/Stable” จากทรสิเรทติ้ง) และประวตัิการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัท 
อย่างไรกต็าม อนัดบัเครดติดงักล่าวยงัมขีอ้จ ากดัจากความไม่แน่นอนของปรมิาณน ้าอยู่ 

บรษิทัมผีลการด าเนินงานต ่ากว่าที่ทรสิเรทติ้งประมาณการในช่วงครึง่แรกของปี 2563 โดยบรษิทั
มกี าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1.43 พนัล้านบาทคดิเป็นประมาณ 
35% ของประมาณการทัง้ปีที่ทริสเรทติ้งประมาณการในครัง้ก่อน  เนื่องจากการด าเนินงานที่
อ่อนแอของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าน ้างมึ 2 (โครงการน ้างมึ 2) เป็นหลกั ในขณะทีโ่รงไฟฟ้าอื่น 
ๆ ของบรษิทัมผีลการด าเนินงานเป็นไปตามทีท่รสิเรทติ้งประมาณการ 

ผลการด าเนินงานของโครงการน ้างมึ 2 คดิเป็นส่วนใหญ่ของก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษ ีค่าเสื่อม
ราคาและค่าตดัจ าหน่ายของบรษิัท ซึ่งผลการด าเนินงานที่อ่อนแอของโครงการน ้างมึ 2 เป็นผล
จากปรมิาณน ้าในเขื่อนที่อยู่ในระดบัต ่าในต้นปี 2563 นอกจากนี้ ปรมิาณน ้าที่ไหลเขา้สู่เขื่อนของ
โครงการน ้างมึ 2 ในช่วงปี 2562-2563 อยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าค่าเฉลี่ย ส่งผลให้โครงการน ้างมึ 2 
ประกาศผลิตไฟฟ้าประมาณ 409 ล้านหน่วยในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ลดลง 60% จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน การผลติไฟฟ้าที่ลดลงนัน้สะท้อนให้เห็นถึงแผนของบรษิัทที่จะกกัเก็บน ้าให้
เพียงพอส าหรบัการด าเนินงานในปี 2564 โดย ณ เดือนกันยายน 2563 ระดับน ้าในเขื่อนของ
โครงการอยู่ที่ 365.6 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล โดยบรษิัทคาดว่าจะกกัเก็บน ้าให้อยู่ที่ระดบั 369 
เมตรเหนือระดับน ้าทะเลภายในสิ้นปี 2563 ซึ่งปรมิาณน ้า ณ ระดบัดงักล่าวคาดว่าจะเพียงพอ
ส าหรบัการผลติไฟฟ้าตลอดช่วงฤดูแลง้ของปี 2564  

โครงการน ้างมึ 2 ไดร้บัการยกเวน้การด ารงความพรอ้มจ่ายขัน้ต ่าตลอดปี 2563 เนื่องจากโครงการ
ไดป้ระกาศเป็นปีแล้งส าหรบัการด าเนินงาน โดยในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2563 โครงการน ้างมึ 2 
ได้ประกาศการผลิตไฟฟ้าจ าหน่าย 814 ล้านหน่วย ทริสเรทติ้งคาดว่าโครงการน ้างมึ 2 น่าจะ
สามารถผลติไฟฟ้าไดป้ระมาณ 850-950 ลา้นหน่วยส าหรบัปี 2563  

ดงันัน้ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะมกี าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย
ประมาณ 2.5-3.0 พนัล้านบาทในปี 2563 และเพิม่ขึน้เขา้สู่ระดบัปกตทิี่ประมาณ 4.5-5.0 พนัล้าน
บาทในปี 2564 เป็นต้นไป ทรสิเรทติ้งประมาณการอัตราส่วนหนี้สินทางการเงนิต่อก าไรก่อน
ดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของบรษิทัจะเกนิกว่า 7 เท่าเป็นการชัว่คราวใน
ปี 2563 ก่อนจะลดลงเป็น 4-5 เท่าในปี 2564   

  

  

บริษทั ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 83/2563 

 30 ตุลาคม 2563 

CORPORATES 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด: 28/04/63 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต/ 
เครดิตพินิจ 

02/05/61 A Stable 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อ: 
เสรมิวทิย ์ศรโียธา 
sermwit@trisrating.com 
 

ณรงคช์ยั พรสริชิโูสภณ 
narongchai@trisrating.com 

 

ภารตั มหทัธโน 
parat@trisrating.com 

มณเฑยีร จนัทรก์ล ่า 
monthian@trisrating.com 

 

 

 

 

 

 

 

* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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New Issue Report 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” สะท้อนถงึการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะยงัคงได้รบักระแสเงนิสดที่มเีสถยีรภาพจากการลงทุนใน
ระยะยาว โครงการน ้างมึ 2 จะสามารถบรหิารจดัการใหก้ระแสเงนิสดฟ้ืนตวัได้ ในขณะที่โรงไฟฟ้าอื่น ๆ ของบรษิทัจะสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 
นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่าโครงการไซยะบุรจีะสามารถใหผ้ลตอบแทนได้ตามทีค่าดหมาย 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

โอกาสที่บรษิทัจะได้รบัการปรบัอนัดบัเครดติเพิม่ขึน้ในระยะ 12-18 เดอืนขา้งหน้านัน้มคี่อนขา้งจ ากดั ในขณะที่ปัจจยัที่อาจมผีลต่อการลดอนัดบัเครดิต
อาจเกดิจากผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าของบรษิทั โดยเฉพาะโครงการน ้างมึ 2 ทีอ่่อนแอลงไปอกี หรอืโครงการไซยะบุรมีผีลการด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามทีค่าดอย่างมนีัยส าคญั นอกจากนี้ การลงทุนขนาดใหญ่โดยใชเ้งนิกูเ้ป็นหลกัซึง่ส่งผลใหส้ถานะการเงนิของบรษิทัอ่อนแอลงกเ็ป็นอกีปัจจยัหนึ่งทีอ่าจมี
ผลต่อการปรบัลดอนัดบัเครดติลงดว้ยเช่นกนั 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป, 26 กรกฎาคม 2562 
- อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 
- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558 

 

บริษทั ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (CKP) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
CKP216A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 4,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A- 
CKP286A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2571 A- 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั ในวงเงนิไม่เกนิ 4,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายใน 10 ปี A- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั                                                                                                                                                                                                            
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