
 

 

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

 
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED  
(บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

เสนอขาย 
หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

"หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1/2564 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" ("หุ้นกู้ชุดท่ี 1") 
หุน้กูมี้อาย ุ3 ปี และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.74 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายหุุน้กู ้

มลูค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท  
จ านวนเสนอขายไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 1,500,000,000 บาท 

"หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1/2564 ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" ("หุ้นกู้ชุดท่ี 2") 
หุน้กูมี้อาย ุ5 ปี และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.45 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายหุุน้กู ้

มลูค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท  
จ านวนเสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 

และ 
หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

"หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1/2564 ชุดท่ี 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571  
ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้" ("หุ้นกู้ชุดท่ี 3") 

หุน้กูมี้อาย ุ7 ปี และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.02 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายหุุน้กู ้
มลูค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท  

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

(รวมเรียกหุน้กูชุ้ดท่ี 1 หุน้กูชุ้ดท่ี 2 และหุน้กูชุ้ดท่ี 3 วา่ "หุ้นกู้") 
หุน้กูท้ ั้ง 3 ชุด มีจ านวนท่ีเสนอขายรวมทั้งส้ินไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมลูค่ารวมทั้งส้ินไม่เกิน 4,000,000,000 บาท 

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 
อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู ้"A-" แนวโน้มอนัดบัเครดิต "Stable" โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกูจ้ากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู ้
ระยะเวลาการจองซ้ือหุ้นกู้: วันที่ 25 และวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหุ้นกู้ 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันท่ียื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือช้ีชวน: วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 
วันท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับ: วันที ่24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใช้วิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัผูอ้อกตราสารหน้ีและเง่ือนไขของตราสารหน้ี รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียง 
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอย่างดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนงัสือช้ีชวนมิไดเ้ป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าให้ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทน
ของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนงัสือช้ีชวนแต่อย่างใด ทั้งน้ี การรับรอง
ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนงัสือช้ีชวนเป็นความรับผิดชอบของผูเ้สนอขายตราสารหน้ี 
หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนงัสือช้ีชวนมีขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเท็จ หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อตราสารหน้ีท่ีไดซ้ื้อตราสารหน้ี 
ไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนงัสือช้ีชวนนั้นมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัหรือเจา้ของตราสารหน้ีไดต้าม
มาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรไดรู้้ว่าแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและ
ร่างหนงัสือช้ีชวนเป็นเทจ็หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 
บุคคลทัว่ไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนังสือช้ีชวนได้ท่ีศูนยส์ารสนเทศตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เลขท่ี 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ในเวลาท าการของส านกังาน หรือทาง http://www.sec.or.th 

ค าเตอืน : ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงือ่นไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

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


 

 

สารบัญ 

หน้า 

ส่วนที ่1 สรุปข้อมูลส าคญัของตราสาร (Factsheet)  

ส่วนที ่2 บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์  

ส่วนที ่2.1 วตัถุประสงค์การใช้เงนิ 

ส่วนที ่2.2 การประกอบธุรกจิ  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 1 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ (2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 1  

3. ปัจจยัความเส่ียง (3) ปัจจยัความเส่ียง หนา้ท่ี 1  

4. ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ (4) ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 1  

5. ขอ้พิพาททางกฎหมาย (5) ขอ้พิพาททางกฎหมาย หนา้ท่ี 1  

6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน (6) ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน หนา้ท่ี 1  

ส่วนที ่2.3 การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7. ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ (7) ขอ้มลูหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ หนา้ท่ี 1 

8. โครงสร้างการจดัการ (8) โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 1  

ส่วนที ่2.4 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

9. ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั (9) ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั หนา้ท่ี 1 

10. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (10) การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ท่ี 1 

ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายตราสารหนี ้

ส่วนที ่4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

เอกสารแนบ 1 ร่างขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้

เอกสารแนบ 2 รายงานการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้

เอกสารแนบ 3 งบการเงิน 

เอกสารแนบ 4 ร่างสญัญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

เอกสารแนบ 5 สรุปความแตกต่างของขอ้ก าหนดสิทธิมาตรฐานและขอ้ก าหนดสิทธิของผูอ้อกหุน้กู ้



แบบสรปุขอ้มลูส ำคญัของตรำสำร  

 1 

Factsheet 
บรษิทั ซเีค พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) ("ผูอ้อกหุน้กู"้ หรอื "บรษิทั") 

ลักษณะการประกอบธรุกจิ: ประกอบธรุกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทตา่ง ๆ ทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
สถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (listed) :  เป็น  ไมเ่ป็น 
เสนอขาย หุน้กูร้ะยะยาว ชนดิระบชุือ่ผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกนั และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ 

"หุน้กูข้องบรษิทั ซเีค พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) คร ัง้ที ่1/2564 ชุดที ่1 ครบก ำหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567" ("หุน้กู"้) 
ในระหวา่งวันที ่25 และวันที ่27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

ลกัษณะตรำสำรหนี ้
อาย:ุ  3 ปี  
อตัราดอกเบีย้คงที:่ รอ้ยละ 1.74 ตอ่ปี 
งวดการช าระดอกเบีย้: จา่ยดอกเบีย้ทกุ ๆ 6 เดอืน 
มลูคา่การเสนอขายรวม: ไมเ่กนิ 1,500,000,000 บาท 
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู:้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด 

(มหาชน) 
วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ: ช าระคนืหนี ้ซือ้สนิทรัพยห์รอืกจิการ 

และ/หรือ ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวียน
ในการประกอบกจิการ 

อนัดบัควำมนำ่เชือ่ถอืของหุน้กู ้

อนัดับ:  "A-"  แนวโนม้อนัดับเครดติ: Stable 
เมือ่วันที:่  30 เม.ย. 64 โดย บรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ากดั 

รำยละเอยีดส ำคญัอืน่ 
วันออกหุน้กู:้  วันที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
วันครบก าหนดไถถ่อนหุน้กู:้ วันที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 
ประเภทการเสนอขาย: เสนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบนั  

และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญ ่ 
(PP-II&HNW) 

ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุน้กู:้ (1) ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) และ  
(2) บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิ
ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหุน้กู:้ ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัของผูอ้อกหุน้กู ้
 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ  
คำ่เฉลีย่ 
อตุสำห 
กรรม 

ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1  
ปี 2564 

อตัราสว่นความสามารถ
ในการช าระดอกเบีย้1 

N/A 3.75 
เทา่ 

3.55 
เทา่ 

4.32 
เทา่ 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง2 N/A 1.95 
เทา่ 

1.68 
เทา่ 

1.34 
เทา่ 

หนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู ้

ถอืหุน้รวม3 
N/A 0.81 

เทา่ 

0.91 

เทา่ 

0.91 

เทา่ 

หนีส้นิรวมตอ่สว่นของ
ของผูถ้อืหุน้รวม4 

N/A 0.62 
เทา่ 

0.60 
เทา่ 

0.66 
เทา่ 

1. ยิง่สงูยิง่แสดงถงึความสามารถในการช าระดอกเบีย้ทีส่งู 

2. ยิง่สงูยิง่แสดงถงึความสามารถในการช าระคนืหนีท้ีจ่ะครบก าหนดภายใน 1 ปี 

3. ยิง่สงูยิง่แสดงถงึหนีส้นิทีส่งู 

4. ค านวณตามนยิามตามขอ้ก าหนดสทิธ ิยิง่สงูยิง่แสดงถงึหนีส้นิทีส่งู 

ขอ้ก ำหนดในกำรด ำรงอตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 
ผูอ้อกหุน้กูจ้ะด ารงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ ตามงบการเงนิรวม

ของผูอ้อกหุน้กูใ้นอัตราส่วนไมเ่กนิกว่า 3:1 ณ วันสิน้งวดบัญชขีอง

ไตรมาสทีส่องและ ณ วันสิน้สดุรอบปีบญัชขีองแตล่ะปี  

หนีส้นิ หมายถงึ หนี้สนิในงบการเงนิรวมทีม่ภีาระดอกเบีย้หรอืตกอยู่

ภายใตส้ว่นลด รวมถงึภาระค ้าประกนัและการอาวัลทีม่ภีาระดอกเบีย้

หรอืตกอยูภ่ายใตส้ว่นลด หักดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผูกพันระยะสัน้ สนิทรัพยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 

และเงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผูกพันระยะยาว ทัง้นี้ หนี้สนิไมร่วมถงึ

เงนิมัดจ าจากลูกคา้ตามงบการเงนิรวมหนังสอืค ้าประกันธนาคาร 

และหนีส้นิตามสญัญาเชา่ 

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ หมายถึง ส่วนของผูถ้ือหุน้ของผูอ้อกหุน้กู ้

ตามทีป่รากฏในงบการเงนิรวม 

ระดบัควำมเสีย่ง  
(พจิารณาจากอายตุราสารและอนัดบัความน่าเชือ่ถอื) 

 

ผลตอบแทนของตรำสำรรุน่อ ืน่ในตลำด (YTM) 
หุน้กูท้ี่มีอายุประมาณ 3 ปี และอันดับความน่าเชื่อถือเท่ากันให ้

ผลตอบแทนเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 2.20 ตอ่ปี (ณ วันที ่18 พ.ค. 

64) ซึง่จัดท าโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

ควำมเสีย่งของผูอ้อกหุน้กู ้
ควำมเสีย่งในกำรลงทนุของบรษิทั 

บรษัิทมกีารลงทุนในกจิการอืน่ โดยรายไดห้ลักของบรษัิทมา
จากเงินปันผลรับจากบริษัทที่เขา้ไปลงทุน โดยในปี 2563 
บรษัิทมรีายไดเ้งนิปันผล รอ้ยละ 54 ของรายไดต้ามงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ หากกจิการที่บรษัิทถือหุน้ไดรั้บผลกระทบจาก
ความเสี่ยงต่าง ๆ จะส่งผลใหผ้ลประกอบการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายและไมส่ามารถจา่ยเงนิปันผลไดต้ามทีค่าดการณ์ไว ้

ควำมเสีย่งดำ้นวตัถดุบิทีม่คีวำมส ำคญัตอ่กำรผลติไฟฟ้ำ 

บรษัิทลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลังงานหลายประเภท ซึง่
ใชว้ัตถดุบิในการผลติไฟฟ้าทีแ่ตกต่างกัน โดยโรงไฟฟ้าพลังน ้า
และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทติยเ์ป็นการผลติไฟฟ้าจากพลังงาน
หมนุเวยีน ใชว้ัตถดุบิทีม่อียูต่ามธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้า ท าให ้
อาจเกดิความเสีย่งดา้นวัตถุดบิในแง่ของความพรอ้มใชง้านที่
ไม่อาจคาดการณ์ได ้เช่น ความผันผวนของสภาพภูมอิากาศ 
ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิความเขม้ของแสงอาทติย ์การเปลีย่นแปลง
ของปรมิาณน ้าฝนในแต่ละชว่งเวลาทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ได ้
อยา่งแน่นอน เป็นตน้  

ควำมเสีย่งภยัพบิตัทิำงธรรมชำต ิ

โรงไฟฟ้าของบรษัิทตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีอ่าจเกดิความเสีย่งจากภัย
พบิัตทิางธรรมชาต ิเชน่ การเกดิแผ่นดนิไหว อุทกภัย ดนิถล่ม 
เป็นตน้ ทัง้นี้บรษัิทมกีารท าสัญญาประกันภัยเพือ่คุม้ครองความ
เสียหายที่อาจเกดิขึน้ต่อสนิทรัพย์ที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 
ผลติไฟฟ้า ครอบคลุมความเสยีหายของโรงไฟฟ้า การหยุดชะงัก
ของการประกอบธุรกจิ รวมถงึการประกันความเสยีหายทีเ่กดิกับ
บคุคลภายนอก  

ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พำแหลง่เงนิทนุภำยนอก 

เนือ่งจากบรษัิทตอ้งใชเ้งนิทนุจ านวนมากในการด าเนนิธุรกจิ จงึ
จ าเป็นตอ้งพึง่พาแหล่งเงนิทุนภายนอก โดยปัจจุบัน บรษัิทมี
การพึง่พาการออกตราสารหนี้ในประเทศไทยเป็นชอ่งทางหลัก 
โดยหากมเีหตุการณ์ที่ท าใหบ้รษัิทไม่สามารถเขา้ถงึแหล่งทุน
เหลา่นีไ้ด ้ก็อาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาต่อสภาพคล่องและความสามารถ
ในการช าระหนีข้องบรษัิท 

(ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถศกึษาความเสีย่งของผูอ้อกหุน้กูเ้พิม่เตมิ
ไดใ้น สว่นที ่2.2.3 ปัจจัยเสีย่ง) 

 

 

 

หนงัสอืชีช้วน 
(filing) 

SCAN HERE 
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สรปุฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนตำมงบกำรเงนิรวมยอ้นหลงั 3 ปี  
(หน่วย: ลา้นบาท)  

*ไมร่วมตน้ทนุทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษี **สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้กูบ้รษัิท 

สดัสว่นหนีท้ ีม่ภีำระดอกเบีย้ของผูอ้อกหุน้กู ้
ณ วันที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

 
หมำยเหต ุ

เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ รวมถงึ เงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวของ
สถาบันการเงนิ 

ตรำสำรหนี ้รวมถงึ เงนิกูย้มืจากการออกหุน้กูแ้ละตั๋วแลกเงนิ 

รำยกำรอืน่ ๆ รวมถงึ หนีส้นิตามสัญญาเชา่ 

ล ำดบักำรไดร้บัช ำระหนี ้
เมือ่ผูอ้อกหุน้กูถู้กพทิักษ์ทรัพย ์ถูกศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย 

หรอืมกีารช าระบญัชเีพือ่การเลกิบรษัิท 

 

 

ลกัษณะพเิศษและควำมเสีย่งส ำคญัของหุน้กู ้
- การลงทนุในหุน้กูไ้มใ่ชก่ารฝากเงนิ 

- การจัดอันดับความน่าเชือ่ถือของหุน้กูเ้ป็นเพียงขอ้มูลประกอบการตัดสนิใจลงทุนเท่านัน้ มใิช่ส ิง่ชีน้ าการซือ้ขายตราสารหนี้ 

ทีเ่สนอขาย และไมไ่ดเ้ป็นการรับประกนัความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกหุน้กู ้

- ตลาดตราสารหนีใ้นประเทศไทยมสีภาพคลอ่งต ่า การขายตราสารกอ่นครบก าหนดไถถ่อนในตลาดรองนัน้อาจไดรั้บมลูคา่ขาย

ตราสารลดลงหรอืเพิม่ขึน้ได ้โดยขึน้อยูก่บัสภาวะและความตอ้งการของตลาดในขณะนัน้ 

- ผูล้งทุนอาจตอ้งพรอ้มถอืหุน้กูจ้นครบก าหนด เนื่องจากการขายก่อนครบก าหนดอาจท าไดย้าก หรอืขายไดต้ ่ากว่ามูลค่าที่ 

ตราไวห้รอืราคาทีซ่ ือ้มา 

- ผูถ้อืหุน้กูจ้ะไมส่ามารถขายหรอืโอนหุน้กูใ้หแ้กบ่คุคลใด ๆ โดยทั่วไปได ้แต่จะถูกจ ากัดใหข้ายหรอืโอนหุน้กูไ้ดเ้ฉพาะภายใน

เฉพาะภายในกลุม่ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญเ่ทา่นัน้ เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
 

ค ำเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอืน่ 
- การอนุมตัจิากส านักงาน ก.ล.ต. ไมไ่ดห้มายความวา่แนะน าใหล้งทนุ ประกนัการช าระหนี ้ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอืรับรองความถกูตอ้ง

ของขอ้มลู 

- ขอ้มลูสรุปนี้เป็นสว่นหนึง่ของหนังสอืชีช้วน (filing) ส าหรับหุน้กูท้ีอ่อกในครัง้นี้ ซ ึง่เป็นขอ้มลูสรุปเกีย่วกับการเสนอขาย ลักษณะ

และความเสีย่งของหุน้กูแ้ละผูอ้อกหุน้กู ้ดังนัน้ ผูล้งทนุตอ้งวเิคราะหค์วามเสีย่งและศกึษาขอ้มลูจากหนังสอืชีช้วน (filing) ดังกลา่ว 

- ผูอ้อกหุน้กูไ้มม่ปีระวัตกิารผดินัดช าระหนี้ดอกเบีย้หรอืเงนิตน้ของตราสารหนี้ หรอืผดินัดช าระหนี้เงนิกูย้มืจากธนาคารพาณชิย ์

บรษัิทเงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้โดยดปูระวัตยิอ้นหลัง 3 ปี  

- ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูม้ฐีานะเป็นเจา้หนีข้องบรษัิทรว่มแหง่หนึง่ของผูอ้อกหุน้กู ้ทัง้นี ้โปรดพจิารณารายละเอยีดตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 1.1 

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้สว่นที ่3 ขอ้มูลเกีย่วกับการเสนอขายตราสารหนี้ ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี้ 

(รายครัง้) (แบบ 69-II&HNW-รายครัง้) และรา่งหนังสอืชีช้วน  

- ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุน้กูม้คีวามเกีย่วขอ้งกับผูอ้อกหุน้กูใ้นลักษณะที่อาจก่อใหเ้กดิ conflict of interest ทัง้นี้ โปรดพจิารณา

รายละเอยีดตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.1 ผูจั้ดการการจัดจ าหน่ายหุน้กู ้สว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกับการเสนอขายตราสารหนี้ ของแบบแสดง

รายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครัง้) (แบบ 69-II&HNW-รายครัง้) และรา่งหนังสอืชีช้วน  

- ในการเสนอขายหุน้กูค้รัง้ที ่1/2564 นี ้บรษัิทมกีารเสนอขายหุน้กูจ้ านวนทัง้หมด 3 ชดุ โดยหุน้กูช้ดุที ่1 มอีาย ุ3 ปี หุน้กูช้ดุที ่2 

มอีายุ 5 ปี และหุน้กูชุ้ดที่ 3 มีอายุ 7 ปี ซึง่มีมูลค่าเสนอขายรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 4,000 ลา้นบาท โดยหุน้กูท้ัง้ 3 ชุดมอีัตรา

ผลตอบแทนแตกตา่งกนั ทัง้นี ้หุน้กูท้ีม่อีายมุากกวา่จะมคีวามเสีย่งทีส่งูกวา่  

20% 79% 1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ตราสารหนี ้ อืน่ๆ 

6,161 ลบ.                 23,828 ลบ.                    389 ลบ. 

รายไดร้วม คา่ใชจ้า่ยรวม* ก าไรสทุธ*ิ* 

25622 8,843 7,019 769

2563 7,188 6,418 405

3M/2564 2,112 1,575 115
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สนิทรัพยร์วม หนีส้นิรวม สว่นของผูถ้อืหุน้ 

2562 64,191 28,644 35,547

2563 67,038 32,000 35,038

3M/2564 66,487 31,691 34,796
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 
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Factsheet 
บรษิทั ซเีค พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) ("ผูอ้อกหุน้กู"้ หรอื "บรษิทั") 

ลักษณะการประกอบธรุกจิ: ประกอบธรุกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทตา่ง ๆ ทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
สถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (listed) :  เป็น  ไมเ่ป็น 
เสนอขาย หุน้กูร้ะยะยาว ชนดิระบชุือ่ผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกนั และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ 

"หุน้กูข้องบรษิทั ซเีค พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) คร ัง้ที ่1/2564 ชุดที ่2 ครบก ำหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2569" ("หุน้กู"้) 
ในระหวา่งวันที ่25 และวันที ่27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

ลกัษณะตรำสำรหนี ้
อาย:ุ  5 ปี  
อตัราดอกเบีย้คงที:่ รอ้ยละ 2.45 ตอ่ปี 
งวดการช าระดอกเบีย้: จา่ยดอกเบีย้ทกุ ๆ 6 เดอืน 
มลูคา่การเสนอขายรวม: ไมเ่กนิ 1,000,000,000 บาท 
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู:้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด 

(มหาชน) 
วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ: ช าระคนืหนี ้ซือ้สนิทรัพยห์รอืกจิการ 

และ/หรือ ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวียน
ในการประกอบกจิการ 

อนัดบัควำมนำ่เชือ่ถอืของหุน้กู ้

อนัดับ:  "A-"  แนวโนม้อนัดับเครดติ: Stable 
เมือ่วันที:่  30 เม.ย. 64 โดย บรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ากดั 

รำยละเอยีดส ำคญัอืน่ 
วันออกหุน้กู:้  วันที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
วันครบก าหนดไถถ่อนหุน้กู:้ วันที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 
ประเภทการเสนอขาย: เสนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบนั  

และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญ ่ 
(PP-II&HNW) 

ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุน้กู:้ (1) ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) และ  
(2) บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิ
ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหุน้กู:้ ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัของผูอ้อกหุน้กู ้
 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ  
คำ่เฉลีย่ 
อตุสำห 
กรรม 

ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1  
ปี 2564 

อตัราสว่นความสามารถ
ในการช าระดอกเบีย้1 

N/A 3.75 
เทา่ 

3.55 
เทา่ 

4.32 
เทา่ 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง2 N/A 1.95 
เทา่ 

1.68 
เทา่ 

1.34 
เทา่ 

หนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู ้

ถอืหุน้รวม3 
N/A 0.81 

เทา่ 

0.91 

เทา่ 

0.91 

เทา่ 

หนีส้นิรวมตอ่สว่นของ
ของผูถ้อืหุน้รวม4 

N/A 0.62 
เทา่ 

0.60 
เทา่ 

0.66 
เทา่ 

1. ยิง่สงูยิง่แสดงถงึความสามารถในการช าระดอกเบีย้ทีส่งู 

2. ยิง่สงูยิง่แสดงถงึความสามารถในการช าระคนืหนีท้ีจ่ะครบก าหนดภายใน 1 ปี 

3. ยิง่สงูยิง่แสดงถงึหนีส้นิทีส่งู 

4. ค านวณตามนยิามตามขอ้ก าหนดสทิธ ิยิง่สงูยิง่แสดงถงึหนีส้นิทีส่งู 

ขอ้ก ำหนดในกำรด ำรงอตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 
ผูอ้อกหุน้กูจ้ะด ารงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ ตามงบการเงนิรวม

ของผูอ้อกหุน้กูใ้นอัตราส่วนไมเ่กนิกว่า 3:1 ณ วันสิน้งวดบัญชขีอง

ไตรมาสทีส่องและ ณ วันสิน้สดุรอบปีบญัชขีองแตล่ะปี  

หนีส้นิ หมายถงึ หนี้สนิในงบการเงนิรวมทีม่ภีาระดอกเบีย้หรอืตกอยู่

ภายใตส้ว่นลด รวมถงึภาระค ้าประกนัและการอาวัลทีม่ภีาระดอกเบีย้

หรอืตกอยูภ่ายใตส้ว่นลด หักดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผูกพันระยะสัน้ สนิทรัพยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 

และเงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผูกพันระยะยาว ทัง้นี้ หนี้สนิไมร่วมถงึ

เงนิมัดจ าจากลูกคา้ตามงบการเงนิรวมหนังสอืค ้าประกันธนาคาร 

และหนีส้นิตามสญัญาเชา่ 

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ หมายถึง ส่วนของผูถ้ือหุน้ของผูอ้อกหุน้กู ้

ตามทีป่รากฏในงบการเงนิรวม 

ระดบัควำมเสีย่ง  
(พจิารณาจากอายตุราสารและอนัดบัความน่าเชือ่ถอื) 

 

ผลตอบแทนของตรำสำรรุน่อ ืน่ในตลำด (YTM) 
หุน้กูท้ี่มีอายุประมาณ 5 ปี และอันดับความน่าเชื่อถือเท่ากันให ้

ผลตอบแทนเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 2.89 ตอ่ปี (ณ วันที ่18 พ.ค. 

64) ซึง่จัดท าโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

ควำมเสีย่งของผูอ้อกหุน้กู ้
ควำมเสีย่งในกำรลงทนุของบรษิทั 

บรษัิทมกีารลงทุนในกจิการอืน่ โดยรายไดห้ลักของบรษัิทมา
จากเงินปันผลรับจากบริษัทที่เขา้ไปลงทุน โดยในปี 2563 
บรษัิทมรีายไดเ้งนิปันผล รอ้ยละ 54 ของรายไดต้ามงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ หากกจิการที่บรษัิทถือหุน้ไดรั้บผลกระทบจาก
ความเสี่ยงต่าง ๆ จะส่งผลใหผ้ลประกอบการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายและไมส่ามารถจา่ยเงนิปันผลไดต้ามทีค่าดการณ์ไว ้

ควำมเสีย่งดำ้นวตัถดุบิทีม่คีวำมส ำคญัตอ่กำรผลติไฟฟ้ำ 

บรษัิทลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลังงานหลายประเภท ซึง่
ใชว้ัตถดุบิในการผลติไฟฟ้าทีแ่ตกต่างกัน โดยโรงไฟฟ้าพลังน ้า
และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทติยเ์ป็นการผลติไฟฟ้าจากพลังงาน
หมนุเวยีน ใชว้ัตถดุบิทีม่อียูต่ามธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้า ท าให ้
อาจเกดิความเสีย่งดา้นวัตถุดบิในแง่ของความพรอ้มใชง้านที่
ไม่อาจคาดการณ์ได ้เช่น ความผันผวนของสภาพภูมอิากาศ 
ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิความเขม้ของแสงอาทติย ์การเปลีย่นแปลง
ของปรมิาณน ้าฝนในแต่ละชว่งเวลาทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ได ้
อยา่งแน่นอน เป็นตน้  

ควำมเสีย่งภยัพบิตัทิำงธรรมชำต ิ

โรงไฟฟ้าของบรษัิทตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีอ่าจเกดิความเสีย่งจากภัย
พบิัตทิางธรรมชาต ิเชน่ การเกดิแผ่นดนิไหว อุทกภัย ดนิถล่ม 
เป็นตน้ ทัง้นี้บรษัิทมกีารท าสัญญาประกันภัยเพือ่คุม้ครองความ
เสียหายที่อาจเกดิขึน้ต่อสนิทรัพย์ที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 
ผลติไฟฟ้า ครอบคลุมความเสยีหายของโรงไฟฟ้า การหยุดชะงัก
ของการประกอบธุรกจิ รวมถงึการประกันความเสยีหายทีเ่กดิกับ
บคุคลภายนอก  

ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พำแหลง่เงนิทนุภำยนอก 

เนือ่งจากบรษัิทตอ้งใชเ้งนิทนุจ านวนมากในการด าเนนิธุรกจิ จงึ
จ าเป็นตอ้งพึง่พาแหล่งเงนิทุนภายนอก โดยปัจจุบัน บรษัิทมี
การพึง่พาการออกตราสารหนี้ในประเทศไทยเป็นชอ่งทางหลัก 
โดยหากมเีหตุการณ์ที่ท าใหบ้รษัิทไม่สามารถเขา้ถงึแหล่งทุน
เหลา่นีไ้ด ้ก็อาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาต่อสภาพคล่องและความสามารถ
ในการช าระหนีข้องบรษัิท 

(ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถศกึษาความเสีย่งของผูอ้อกหุน้กูเ้พิม่เตมิ
ไดใ้น สว่นที ่2.2.3 ปัจจัยเสีย่ง) 

 

 

 

หนงัสอืชีช้วน 
(filing) 

SCAN HERE 
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สรปุฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนตำมงบกำรเงนิรวมยอ้นหลงั 3 ปี  
(หน่วย: ลา้นบาท)  

*ไมร่วมตน้ทนุทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษี **สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้กูบ้รษัิท 

สดัสว่นหนีท้ ีม่ภีำระดอกเบีย้ของผูอ้อกหุน้กู ้
ณ วันที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

 
หมำยเหต ุ

เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ รวมถงึ เงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวของ
สถาบันการเงนิ 

ตรำสำรหนี ้รวมถงึ เงนิกูย้มืจากการออกหุน้กูแ้ละตั๋วแลกเงนิ 

รำยกำรอืน่ ๆ รวมถงึ หนีส้นิตามสัญญาเชา่ 

ล ำดบักำรไดร้บัช ำระหนี ้
เมือ่ผูอ้อกหุน้กูถู้กพทิักษ์ทรัพย ์ถูกศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย 

หรอืมกีารช าระบญัชเีพือ่การเลกิบรษัิท 

 

 

ลกัษณะพเิศษและควำมเสีย่งส ำคญัของหุน้กู ้
- การลงทนุในหุน้กูไ้มใ่ชก่ารฝากเงนิ 

- การจัดอันดับความน่าเชือ่ถือของหุน้กูเ้ป็นเพียงขอ้มูลประกอบการตัดสนิใจลงทุนเท่านัน้ มใิช่ส ิง่ชีน้ าการซือ้ขายตราสารหนี้ 

ทีเ่สนอขาย และไมไ่ดเ้ป็นการรับประกนัความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกหุน้กู ้

- ตลาดตราสารหนีใ้นประเทศไทยมสีภาพคลอ่งต ่า การขายตราสารกอ่นครบก าหนดไถถ่อนในตลาดรองนัน้อาจไดรั้บมลูคา่ขาย

ตราสารลดลงหรอืเพิม่ขึน้ได ้โดยขึน้อยูก่บัสภาวะและความตอ้งการของตลาดในขณะนัน้ 

- ผูล้งทุนอาจตอ้งพรอ้มถอืหุน้กูจ้นครบก าหนด เนื่องจากการขายก่อนครบก าหนดอาจท าไดย้าก หรอืขายไดต้ ่ากว่ามูลค่าที่ 

ตราไวห้รอืราคาทีซ่ ือ้มา 

- ผูถ้อืหุน้กูจ้ะไมส่ามารถขายหรอืโอนหุน้กูใ้หแ้กบ่คุคลใด ๆ โดยทั่วไปได ้แต่จะถูกจ ากัดใหข้ายหรอืโอนหุน้กูไ้ดเ้ฉพาะภายใน

เฉพาะภายในกลุม่ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญเ่ทา่นัน้ เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
 

ค ำเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอืน่ 
- การอนุมตัจิากส านักงาน ก.ล.ต. ไมไ่ดห้มายความวา่แนะน าใหล้งทนุ ประกนัการช าระหนี ้ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอืรับรองความถกูตอ้ง

ของขอ้มลู 

- ขอ้มลูสรุปนี้เป็นสว่นหนึง่ของหนังสอืชีช้วน (filing) ส าหรับหุน้กูท้ีอ่อกในครัง้นี้ ซ ึง่เป็นขอ้มลูสรุปเกีย่วกับการเสนอขาย ลักษณะ

และความเสีย่งของหุน้กูแ้ละผูอ้อกหุน้กู ้ดังนัน้ ผูล้งทนุตอ้งวเิคราะหค์วามเสีย่งและศกึษาขอ้มลูจากหนังสอืชีช้วน (filing) ดังกลา่ว 

- ผูอ้อกหุน้กูไ้มม่ปีระวัตกิารผดินัดช าระหนี้ดอกเบีย้หรอืเงนิตน้ของตราสารหนี้ หรอืผดินัดช าระหนี้เงนิกูย้มืจากธนาคารพาณชิย ์

บรษัิทเงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้โดยดปูระวัตยิอ้นหลัง 3 ปี  

- ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูม้ฐีานะเป็นเจา้หนีข้องบรษัิทรว่มแหง่หนึง่ของผูอ้อกหุน้กู ้ทัง้นี ้โปรดพจิารณารายละเอยีดตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 1.1 

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้สว่นที ่3 ขอ้มูลเกีย่วกับการเสนอขายตราสารหนี้ ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี้ 

(รายครัง้) (แบบ 69-II&HNW-รายครัง้) และรา่งหนังสอืชีช้วน  

- ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุน้กูม้คีวามเกีย่วขอ้งกับผูอ้อกหุน้กูใ้นลักษณะที่อาจก่อใหเ้กดิ conflict of interest ทัง้นี้ โปรดพจิารณา

รายละเอยีดตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.1 ผูจั้ดการการจัดจ าหน่ายหุน้กู ้สว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกับการเสนอขายตราสารหนี้ ของแบบแสดง

รายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครัง้) (แบบ 69-II&HNW-รายครัง้) และรา่งหนังสอืชีช้วน  

- ในการเสนอขายหุน้กูค้รัง้ที ่1/2564 นี ้บรษัิทมกีารเสนอขายหุน้กูจ้ านวนทัง้หมด 3 ชดุ โดยหุน้กูช้ดุที ่1 มอีาย ุ3 ปี หุน้กูช้ดุที ่2 

มอีายุ 5 ปี และหุน้กูชุ้ดที่ 3 มีอายุ 7 ปี ซึง่มีมูลค่าเสนอขายรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 4,000 ลา้นบาท โดยหุน้กูท้ัง้ 3 ชุดมอีัตรา

ผลตอบแทนแตกตา่งกนั ทัง้นี ้หุน้กูท้ีม่อีายมุากกวา่จะมคีวามเสีย่งทีส่งูกวา่  

20% 79% 1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ตราสารหนี ้ อืน่ๆ 

6,161 ลบ.                 23,828 ลบ.                    389 ลบ. 

รายไดร้วม คา่ใชจ้า่ยรวม* ก าไรสทุธ*ิ* 

25622 8,843 7,019 769

2563 7,188 6,418 405

3M/2564 2,112 1,575 115

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

10,000
งบก ำไรขำดทนุ 

สนิทรัพยร์วม หนีส้นิรวม สว่นของผูถ้อืหุน้ 

2562 64,191 28,644 35,547

2563 67,038 32,000 35,038

3M/2564 66,487 31,691 34,796
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Factsheet 
บรษิทั ซเีค พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) ("ผูอ้อกหุน้กู"้ หรอื "บรษิทั") 

ลักษณะการประกอบธรุกจิ: ประกอบธรุกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทตา่ง ๆ ทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
สถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (listed) :  เป็น  ไมเ่ป็น 

เสนอขาย หุน้กูร้ะยะยาว ชนดิระบชุือ่ผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกนั มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถถ่อนหุน้กูก้อ่น
วันครบก าหนดไถถ่อนหุน้กู ้

"หุน้กูข้องบรษิทั ซเีค พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) คร ัง้ที ่1/2564 ชุดที ่3 ครบก ำหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2571  
ซึง่ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถถ่อนหุน้กูก้อ่นวนัครบก ำหนดไถถ่อนหุน้กู"้ ("หุน้กู"้) 

ในระหวา่งวันที ่25 และวันที ่27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 ลกัษณะตรำสำรหนี ้

อาย:ุ  7 ปี  
อตัราดอกเบีย้คงที:่ รอ้ยละ 3.02 ตอ่ปี 
งวดการช าระดอกเบีย้: จา่ยดอกเบีย้ทกุ ๆ 6 เดอืน 
การไถถ่อนกอ่นก าหนด: เป็นสทิธขิองผูอ้อกหุน้กู ้โดยจะใช ้

สทิธไิด ้ณ วันครบรอบปีที ่4 นับแต่
วันออกหุน้กู ้หรอืในวันก าหนดช าระ
ดอกเบีย้ใด ๆ ภายหลังจากนัน้ 

มลูคา่การเสนอขายรวม: ไมเ่กนิ 1,500,000,000 บาท 
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู:้ ธนาคารเกียรตนิาคนิภัทร จ ากัด 

(มหาชน) 
วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ: ช าระคนืหนี ้ซือ้สนิทรัพยห์รอืกจิการ 

และ/หรือ ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวียน
ในการประกอบกจิการ 

อนัดบัควำมนำ่เชือ่ถอืของหุน้กู ้

อนัดับ:  "A-"  แนวโนม้อนัดับเครดติ: Stable 
เมือ่วันที:่  30 เม.ย. 64 โดย บรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ากดั 
รำยละเอยีดส ำคญัอืน่ 
วันออกหุน้กู:้  วันที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
วันครบก าหนดไถถ่อนหุน้กู:้ วันที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 
ประเภทการเสนอขาย: เสนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบนั  

และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญ ่ 
(PP-II&HNW) 

ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุน้กู:้ (1) ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) และ  
(2) บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิ
ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหุน้กู:้ ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัของผูอ้อกหุน้กู ้

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ  
คำ่เฉลีย่ 

อตุสำหกรรม 

ปี 

2562 

ปี 

2563 

ไตรมำส 1  

ปี 2564 

อตัราสว่นความสามารถ
ในการช าระดอกเบีย้1 

N/A 3.75 
เทา่ 

3.55 
เทา่ 

4.32 
เทา่ 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง2 N/A 1.95 
เทา่ 

1.68 
เทา่ 

1.34 
เทา่ 

หนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู ้
ถอืหุน้รวม3 

N/A 0.81 
เทา่ 

0.91 
เทา่ 

0.91 
เทา่ 

หนีส้นิรวมตอ่สว่นของ
ของผูถ้อืหุน้รวม4 

N/A 0.62 
เทา่ 

0.60 
เทา่ 

0.66 
เทา่ 

1. ยิง่สงูยิง่แสดงถงึความสามารถในการช าระดอกเบีย้ทีส่งู 

2. ยิง่สงูยิง่แสดงถงึความสามารถในการช าระคนืหนีท้ีจ่ะครบก าหนดภายใน 1 ปี 

3. ยิง่สงูยิง่แสดงถงึหนีส้นิทีส่งู 

4. ค านวณตามนยิามตามขอ้ก าหนดสทิธ ิยิง่สงูยิง่แสดงถงึหนีส้นิทีส่งู 

ขอ้ก ำหนดในกำรด ำรงอตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 
ผูอ้อกหุน้กูจ้ะด ารงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ ตามงบการเงนิรวม
ของผูอ้อกหุน้กูใ้นอัตราส่วนไมเ่กนิกว่า 3:1 ณ วันสิน้งวดบัญชขีอง
ไตรมาสทีส่องและ ณ วันสิน้สดุรอบปีบญัชขีองแตล่ะปี  
หนีส้นิ หมายถงึ หนี้สนิในงบการเงนิรวมทีม่ภีาระดอกเบีย้หรอืตกอยู่
ภายใตส้ว่นลด รวมถงึภาระค ้าประกนัและการอาวัลทีม่ภีาระดอกเบีย้
หรอืตกอยูภ่ายใตส้ว่นลด หักดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผูกพันระยะสัน้ สนิทรัพยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 
และเงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผูกพันระยะยาว ทัง้นี้ หนี้สนิไมร่วมถงึ
เงนิมัดจ าจากลูกคา้ตามงบการเงนิรวมหนังสอืค ้าประกันธนาคาร 
และหนีส้นิตามสญัญาเชา่ 
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ หมายถึง ส่วนของผูถ้ือหุน้ของผูอ้อกหุน้กู ้
ตามทีป่รากฏในงบการเงนิรวม 

ระดบัควำมเสีย่ง  
(พจิารณาจากอายตุราสารและอนัดบัความน่าเชือ่ถอื) 

 

ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถถ่อนหุน้กูก้อ่นวันครบก าหนดไถถ่อนหุน้กู ้

ผลตอบแทนของตรำสำรรุน่อ ืน่ในตลำด (YTM) 
หุน้กูท้ี่มีอายุประมาณ 7 ปี และอันดับความน่าเชื่อถือเท่ากันให ้

ผลตอบแทนเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 3.48 ตอ่ปี (ณ วันที ่18 พ.ค. 

64) ซึง่จัดท าโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

ควำมเสีย่งของผูอ้อกหุน้กู ้
ควำมเสีย่งในกำรลงทนุของบรษิทั 
บรษัิทมกีารลงทุนในกจิการอืน่ โดยรายไดห้ลักของบรษัิทมา
จากเงินปันผลรับจากบริษัทที่เขา้ไปลงทุน โดยในปี 2563 
บรษัิทมรีายไดเ้งนิปันผล รอ้ยละ 54 ของรายไดต้ามงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ หากกจิการที่บรษัิทถือหุน้ไดรั้บผลกระทบจาก
ความเสี่ยงต่าง ๆ จะส่งผลใหผ้ลประกอบการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายและไมส่ามารถจา่ยเงนิปันผลไดต้ามทีค่าดการณ์ไว ้
ควำมเสีย่งดำ้นวตัถดุบิทีม่คีวำมส ำคญัตอ่กำรผลติไฟฟ้ำ 
บรษัิทลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลังงานหลายประเภท ซึง่
ใชว้ัตถดุบิในการผลติไฟฟ้าทีแ่ตกต่างกัน โดยโรงไฟฟ้าพลังน ้า
และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทติยเ์ป็นการผลติไฟฟ้าจากพลังงาน
หมนุเวยีน ใชว้ัตถดุบิทีม่อียูต่ามธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้า ท าให ้
อาจเกดิความเสีย่งดา้นวัตถุดบิในแง่ของความพรอ้มใชง้านที่
ไม่อาจคาดการณ์ได ้เช่น ความผันผวนของสภาพภูมอิากาศ 
ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิความเขม้ของแสงอาทติย ์การเปลีย่นแปลง
ของปรมิาณน ้าฝนในแต่ละชว่งเวลาทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ได ้
อยา่งแน่นอน เป็นตน้  
ควำมเสีย่งภยัพบิตัทิำงธรรมชำต ิ
โรงไฟฟ้าของบรษัิทตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีอ่าจเกดิความเสีย่งจากภัย
พบิัตทิางธรรมชาต ิเชน่ การเกดิแผ่นดนิไหว อุทกภัย ดนิถล่ม 
เป็นตน้ ทัง้นี้บรษัิทมกีารท าสัญญาประกันภัยเพือ่คุม้ครองความ
เสียหายที่อาจเกดิขึน้ต่อสนิทรัพย์ที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 
ผลติไฟฟ้า ครอบคลุมความเสยีหายของโรงไฟฟ้า การหยุดชะงัก
ของการประกอบธุรกจิ รวมถงึการประกันความเสยีหายทีเ่กดิกับ
บคุคลภายนอก  
ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พำแหลง่เงนิทนุภำยนอก 
เนือ่งจากบรษัิทตอ้งใชเ้งนิทนุจ านวนมากในการด าเนนิธุรกจิ จงึ
จ าเป็นตอ้งพึง่พาแหล่งเงนิทุนภายนอก โดยปัจจุบัน บรษัิทมี
การพึง่พาการออกตราสารหนี้ในประเทศไทยเป็นชอ่งทางหลัก 
โดยหากมเีหตุการณ์ที่ท าใหบ้รษัิทไม่สามารถเขา้ถงึแหล่งทุน
เหลา่นีไ้ด ้ก็อาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาต่อสภาพคล่องและความสามารถ
ในการช าระหนีข้องบรษัิท 

(ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถศกึษาความเสีย่งของผูอ้อกหุน้กูเ้พิม่เตมิ
ไดใ้น สว่นที ่2.2.3 ปัจจัยเสีย่ง) 

 

 

 

หนงัสอืชีช้วน 
(filing) 

SCAN HERE 
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สรปุฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนตำมงบกำรเงนิรวมยอ้นหลงั 3 ปี  
(หน่วย: ลา้นบาท)  

*ไมร่วมตน้ทนุทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษี **สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้กูบ้รษัิท 

สดัสว่นหนีท้ ีม่ภีำระดอกเบีย้ของผูอ้อกหุน้กู ้
ณ วันที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

 
หมำยเหต ุ

เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ รวมถงึ เงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวของ
สถาบันการเงนิ 

ตรำสำรหนี ้รวมถงึ เงนิกูย้มืจากการออกหุน้กูแ้ละตั๋วแลกเงนิ 

รำยกำรอืน่ ๆ รวมถงึ หนีส้นิตามสัญญาเชา่ 

ล ำดบักำรไดร้บัช ำระหนี ้
เมือ่ผูอ้อกหุน้กูถู้กพทิักษ์ทรัพย ์ถูกศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย 

หรอืมกีารช าระบญัชเีพือ่การเลกิบรษัิท 

 

 

ลกัษณะพเิศษและควำมเสีย่งส ำคญัของหุน้กู ้
- การลงทนุในหุน้กูไ้มใ่ชก่ารฝากเงนิ 
- การจัดอันดับความน่าเชือ่ถือของหุน้กูเ้ป็นเพียงขอ้มูลประกอบการตัดสนิใจลงทุนเท่านัน้ มใิช่ส ิง่ชีน้ าการซือ้ขายตราสารหนี้ 

ทีเ่สนอขาย และไมไ่ดเ้ป็นการรับประกนัความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกหุน้กู ้
- ตลาดตราสารหนีใ้นประเทศไทยมสีภาพคลอ่งต ่า การขายตราสารกอ่นครบก าหนดไถถ่อนในตลาดรองนัน้อาจไดรั้บมลูคา่ขาย

ตราสารลดลงหรอืเพิม่ขึน้ได ้โดยขึน้อยูก่บัสภาวะและความตอ้งการของตลาดในขณะนัน้ 
- ผูล้งทุนอาจตอ้งพรอ้มถอืหุน้กูจ้นครบก าหนด เนื่องจากการขายก่อนครบก าหนดอาจท าไดย้าก หรอืขายไดต้ ่ากว่ามูลค่าที่ 

ตราไวห้รอืราคาทีซ่ ือ้มา 
- ผูถ้อืหุน้กูม้คีวามเสีย่งทีจ่ะเสยีโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูจากการลงทุนในหุน้กูท้ีเ่สนอขาย หากผูอ้อกหุน้กูใ้ชส้ทิธิ

ไถ่ถอนในชว่งทีอ่ัตราดอกเบีย้ในตลาดลดต ่าลงกว่าอัตราดอกเบีย้ของหุน้กู ้ซ ึง่ท าใหผู้ถ้อืหุน้กูไ้มไ่ดผ้ลตอบแทนตามทีค่าด
และอาจตอ้งลงทนุในตราสารทีผ่ลตอบแทนต ่าลง (reinvestment risk) 

- ผูถ้อืหุน้กูจ้ะไมส่ามารถขายหรอืโอนหุน้กูใ้หแ้กบ่คุคลใด ๆ โดยทั่วไปได ้แต่จะถูกจ ากัดใหข้ายหรอืโอนหุน้กูไ้ดเ้ฉพาะภายใน
เฉพาะภายในกลุม่ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญเ่ทา่นัน้ เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

 

ค ำเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอืน่ 
- การอนุมตัจิากส านักงาน ก.ล.ต. ไมไ่ดห้มายความวา่แนะน าใหล้งทนุ ประกนัการช าระหนี ้ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอืรับรองความถกูตอ้ง

ของขอ้มลู 
- ขอ้มลูสรุปนี้เป็นสว่นหนึง่ของหนังสอืชีช้วน (filing) ส าหรับหุน้กูท้ีอ่อกในครัง้นี้ ซ ึง่เป็นขอ้มลูสรุปเกีย่วกับการเสนอขาย ลักษณะ

และความเสีย่งของหุน้กูแ้ละผูอ้อกหุน้กู ้ดังนัน้ ผูล้งทนุตอ้งวเิคราะหค์วามเสีย่งและศกึษาขอ้มลูจากหนังสอืชีช้วน (filing) ดังกลา่ว 
- ผูอ้อกหุน้กูไ้มม่ปีระวัตกิารผดินัดช าระหนี้ดอกเบีย้หรอืเงนิตน้ของตราสารหนี้ หรอืผดินัดช าระหนี้เงนิกูย้มืจากธนาคารพาณชิย ์

บรษัิทเงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้โดยดปูระวัตยิอ้นหลัง 3 ปี  
- ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูม้ฐีานะเป็นเจา้หนีข้องบรษัิทรว่มแหง่หนึง่ของผูอ้อกหุน้กู ้ทัง้นี ้โปรดพจิารณารายละเอยีดตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 1.1 

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้สว่นที ่3 ขอ้มูลเกีย่วกับการเสนอขายตราสารหนี้ ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี้ 
(รายครัง้) (แบบ 69-II&HNW-รายครัง้) และรา่งหนังสอืชีช้วน  

- ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุน้กูม้คีวามเกีย่วขอ้งกับผูอ้อกหุน้กูใ้นลักษณะที่อาจก่อใหเ้กดิ conflict of interest ทัง้นี้ โปรดพจิารณา
รายละเอยีดตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.1 ผูจั้ดการการจัดจ าหน่ายหุน้กู ้สว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกับการเสนอขายตราสารหนี้ ของแบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครัง้) (แบบ 69-II&HNW-รายครัง้) และรา่งหนังสอืชีช้วน  

- ในการเสนอขายหุน้กูค้รัง้ที ่1/2564 นี ้บรษัิทมกีารเสนอขายหุน้กูจ้ านวนทัง้หมด 3 ชดุ โดยหุน้กูช้ดุที ่1 มอีาย ุ3 ปี หุน้กูช้ดุที ่2 
มอีายุ 5 ปี และหุน้กูชุ้ดที่ 3 มีอายุ 7 ปี ซึง่มีมูลค่าเสนอขายรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 4,000 ลา้นบาท โดยหุน้กูท้ัง้ 3 ชุดมอีัตรา
ผลตอบแทนแตกตา่งกนั ทัง้นี ้หุน้กูท้ีม่อีายมุากกวา่จะมคีวามเสีย่งทีส่งูกวา่  

20% 79% 1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ตราสารหนี ้ อืน่ๆ 

6,161 ลบ.                 23,828 ลบ.                    389 ลบ. 

รายไดร้วม คา่ใชจ้า่ยรวม* ก าไรสทุธ*ิ* 
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ส่วนที ่2.1 

วตัถุประสงค์การใช้เงนิ 

 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (“Holding Company”)  

ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากน้ียงัให้บริการงานท่ี

ปรึกษาและบริหารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า โดยมีท่ีตั้งส านกังานใหญ่ เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19  

ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เลขทะเบียนบริษทั 0107556000167 โทรศัพท ์ 

02-691-9720-34 โทรสาร 02-691-9723 มีวตัถุประสงคใ์นการน าเงินท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังน้ี ซ่ึงคาดวา่

จะมีจ านวนประมาณ 4,000 ลา้นบาท ไปใชด้งัน้ี 

 
วตัถุประสงค์การใช้เงนิ 

 จ านวนเงนิโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

 ระยะเวลา 
ทีใ่ช้เงนิโดยประมาณ 

 ช าระคืนหน้ีหุน้กูท่ี้จะครบก าหนดในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 2,000 – 3,000 ลา้นบาท  ภายในเดือนมิถุนายน  
พ.ศ. 2564 

 เพ่ือซ้ือสินทรัพยห์รือลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจ 

 1,000 – 2,000 ลา้นบาท  ภายในปี 2564 

 ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการประกอบกิจการ  ส่วนท่ีเหลือ   ทนัที 

 

 

ประวตัผิดินัดช าระหนีเ้งนิต้นหรือดอกเบีย้ของตราสารหนี ้หรือผดินัดช าระหนีเ้งินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อก าหนด
สิทธิ 3 ปีย้อนหลงั 

ไม่มี 
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ส่วนที ่2.2 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “CKP”) ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษทั ช.การช่าง จ ากดั 
(มหาชน) (“กลุ่ม ช.การช่าง”) จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2554 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ดว้ยวตัถุประสงคใ์ห้เป็นบริษทัแกนน าของกลุ่ม ช.การช่าง ท่ีมุ่งเนน้การลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 
2556 และหุ้นสามญัของบริษทัได้รับการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และเร่ิมท าการซ้ือขาย 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน 
5,500 ลา้นบาท เรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ และเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน
เป็น 9,240 ลา้นบาท โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ 8,129 ลา้นบาท 

ปัจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ 
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ และโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์โดยแบ่งเป็นการลงทุนใน
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม รวม 7 บริษทั ดงัน้ี 

- การลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีเป็นบริษทัยอ่ย รวม 3 บริษทั ประกอบดว้ย 
1) บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั (“NN2”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัของบริษทั ในสดัส่วนการ

ถือหุน้ท่ีร้อยละ 46 โดยเป็นการลงทุนผา่นบริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (“SEAN”) 
2) บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (“BIC”) ในสดัส่วนการถือหุน้ท่ีร้อยละ 65 
3) บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (“BKC”) ในสดัส่วนการถือหุน้ท่ีร้อยละ 100 

- การลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีเป็นบริษทัร่วม รวม 4 บริษทั ประกอบดว้ย 
1) บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (“XPCL”) ในสดัส่วนการถือหุน้ท่ีร้อยละ 37.5 
2) บริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ ากดั (“LPCL”) ในสดัส่วนการถือหุน้ท่ีร้อยละ 42 
3) บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั (“CRS”) ในสดัส่วนการถือหุน้ท่ีร้อยละ 30 
4) บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากดั (“NRS”) ในสดัส่วนการถือหุน้ท่ีร้อยละ 30 

1.2 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

วสิยัทศัน์ : เป็นบริษทัชั้นน าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการด าเนินงาน
อนัมีประสิทธิภาพ 

พนัธกิจ : 1) สร้างผลตอบแทนท่ีดี มัน่คงและเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุน้ 
2) ใหค้วามส าคญัอยา่งต่อเน่ืองกบัส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน 
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เป้าหมายการด าเนินงาน : บริษทัมีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
ประเภทต่าง ๆ ทั้ งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยมีวตัถุประสงค ์          
เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศจาก
โครงการด้านพลงังานท่ีหลากหลายด้วยความเข้มแข็งของฐานเงินลงทุน    
และความร่วมมือระหวา่งพนัธมิตรในเครือท่ีพร้อมสร้างผลตอบแทนสูงสุด
ใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งสม ่าเสมอและยัง่ยนื 

1.3 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

ปี 2554 - วนัท่ี 8 มิถุนายน 2554 จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัดว้ยเงินทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
โดยมีวตัถุประสงค์ให้บริษทัเป็นแกนน าของกลุ่ม ช.การช่าง ท่ีมุ่งเน้นการลงทุน 
ในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ  

ปี 2555 - วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของ SEAN เพ่ิมเติมจาก บริษทั          
ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BECL)1 จ านวน 110,112,500 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 16.7 ของทุนจดทะเบียน ท าให้บริษทัถือหุ้นใน SEAN รวมเป็นจ านวน 
361,168,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.7 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระเต็ม
มูลค่าแลว้ 

- วนัท่ี 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 

- วนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของ SEAN เพ่ิมเติมจาก บริษทั ทีม คอน
ซลัติ้ง เอนจิเนียร่ิง แอนด ์แมเนจเมน้ท์ จ ากดั จ านวน 8,809,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย
ละ 1.3 ของทุนจดทะเบียน ท าใหบ้ริษทัถือหุน้ใน SEAN รวมเป็น 369,977,999 หุน้ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

- วนัท่ี 26 ธันวาคม 2555 บริษัทซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า     
ในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์ละโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่จาก CK จ านวน 2 
บริษทัไดแ้ก่ 

1) CRS จ านวน 875,250 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและ 
เรียกช าระแลว้ร้อยละ 95.01  

2) BIC จ านวน 63,019,999 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

                                                           
1 ปัจจุบนั คือ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BEM”) 
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ปี 2556 - วนัท่ี 2 มกราคม 2556 บริษทัซ้ือหุ้น BIC เพ่ิมเติมจาก บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั
จ านวน 26,029,999 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียน ท าให้บริษทัถือหุ้น
ใน BIC รวมเป็น 89,049,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและ     
เรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

- วนัท่ี 11 มกราคม 2556 บริษทัลดทุนจดทะเบียนจาก 9,200 ลา้นบาท เป็น 3,066.7 
ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 306.7 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยเป็น
การลดทุนเพ่ือคืนทุนท่ีลดลงใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัส่วน ต่อมาในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 
บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็น 4,600 ลา้นบาท จ าหน่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ตามสัดส่วน และลดมูลค่าท่ีตราไวต้่อหุ้นจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท 
พร้อมกนัน้ีไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 4,600 ลา้นบาทเป็น 5,500 ลา้นบาท 
โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 180 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท เพื่อเสนอ
ขายต่อประชาชนทัว่ไป 

- วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2556 บริษทัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและเปล่ียน
ช่ือเป็น บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

- วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2556 หุน้สามญัของบริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ปี 2557 - วนัท่ี 22 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 มีมติอนุมติัให้บริษทั
น าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจ านวน 170 ลา้นบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม           
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 

- วนัท่ี 28 ตุลาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 มีมติอนุมติัให ้
BIC ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันว่าจ้าง CK ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                 
เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 ในวงเงินรวมไม่เกิน 
4,310 ลา้นบาท 

ปี 2558 - วนัท่ี 24 เมษายน 2558 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ในอตัราหุ้นละ  
0.1 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 110 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายเงินปันผลคร้ังแรกของบริษทั 

- วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 บริษทัลดมูลค่าท่ีตราไวต้่อหุ้นจากเดิม 5 บาท เป็น 1 บาท 
และเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 3,740 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 9,240 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

1) หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,870 ลา้นหุ้น โดยเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ส่งผลให้บริษทัมีทุนจดทะเบียน
และช าระแลว้จ านวน 7,370 ลา้นบาท 
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2) หุน้สามญัจ านวน 1,870 ลา้นหุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั (“CKP-W1”) จ านวน 1,870 
ลา้นหน่วย 

- วนัท่ี 4 มิถุนายน 2558 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,870 ลา้นหุ้น เร่ิมท าการซ้ือขาย 
ในตลาดหลกัทรัพย ์

- วนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 CKP-W1 จ านวน 1,870 ล้านหน่วย เร่ิมท าการซ้ือขาย 
ในตลาดหลกัทรัพย ์

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

ปี 2559 - วนัท่ี 19 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจ าปี 2559 มีมติอนุมติัดงัน้ี 
1) อนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท

หรือในเงินสกลุอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า 
2) อนุมติัให้ NN2 เขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือวา่จา้งบริษทั ช.การช่าง (ลาว) 

จ ากดั (“CHK”) เป็นผูด้  าเนินงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง 230 กิโลโวลต/์500 กิโลโวลต ์ในวงเงินรวม 799.85 ลา้นบาท 
และ 39.11 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) เพ่ือรองรับการส่งไฟฟ้า
จากโครงการต่าง ๆ  ท่ีมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(“กฟผ.”) ก าหนดระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จภายในปี 2561 

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

- วนัท่ี 17 มิถุนายน 2559 บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2559 ให้แก่ผูล้งทุน
สถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ในวงเงินรวม 4,000 ลา้นบาท อายุ 3 ปี อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี โดยเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั  
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนดไถ่ถอน โดยบริษทั
ไถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2561 

- วนัท่ี 14 กนัยายน 2559 NN2 ไดล้งนามสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบักลุ่มสถาบนัการเงิน
ผูใ้ห้กู ้เพ่ือรีไฟแนนซ์เงินกูย้ืมระยะยาวเดิมและก่อหน้ีเพ่ิม เพ่ือใชใ้นการปรับปรุง
และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง ส่งผลให้ตน้ทุนทางการเงินของ NN2 ลดลง  
และมีสภาพคล่องมากข้ึน 

 

ปี 2560 - วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ในอตัรา
หุน้ละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 442.2 ลา้นบาท 



ส่วนท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ หวัขอ้ท่ี 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

 

  หนา้ท่ี 5 

- วนัท่ี 29 มิถุนายน 2560 โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 เร่ิมเดินเคร่ืองเชิง
พาณิชย ์โดยมีก าลงัการผลิตติดตั้ง 120 เมกะวตัต ์มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จ านวน 
90 เมกะวตัต ์ระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์และจ าหน่ายไฟฟ้า
ส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

- วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ NN2 คร้ังท่ี 1/2560 มีมติอนุมติัให ้
NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พ่ือช าระคืนหน้ีเงินกูก้บัสถาบนัการเงินในวงเงินและ
มูลค่าคงคา้งของหุ้นกู้ไม่เกินภาระหน้ีเงินกู้ยืมระยะยาวท่ี NN2 มีอยู่กับสถาบัน
การเงิน เป็นสุกลเงินบาท และ /หรือ เ งินสกุลต่างประเทศจ านวนเทียบเท่า  
โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือ 
หลายคราวก็ได ้

- ในเดือนกรกฎาคม 2560 BIC ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส าหรับการลงทุน 
ในโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 จนเตม็มูลค่าแลว้ ท าให้ ณ ปัจจุบนั BIC 
มีทุนจดทะเบียนเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้เป็นจ านวน 2,705 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2560 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั 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 ทริสเรทติ้ง จ ากดั (“ทริสเรทติ้ง”) ไดจ้ดัอนัดบัเครดิตองคก์รของ NN2 ท่ี
อนัดบั “A/Stable” และจดัอนัดบัเครดิตหุน้กูข้อง NN2 ท่ีอนัดบั “A-/Stable” 

ปี 2561 - วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน ทยอยช าระคืนเงินตน้ มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และผู ้
ออกหุ้นกูมี้สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด จ านวน 3,000 ลา้นบาท อายุ 12 ปี 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.98 ต่อปี โดยทริสเรทติ้งไดจ้ดัอนัดบัเครดิตองคก์รของ NN2 
ท่ีอนัดบั “A/Stable” และจดัอนัดบัเครดิตหุ้นกูข้อง NN2 ท่ีอนัดบั“A-/Stable” ทั้งน้ี 
NN2 ไดน้ าเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวช าระคืนหน้ีเงินกูส้กุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลดตน้ทุนทางการเงิน 

- วนัท่ี 10 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจ าปี 2561 มีมติอนุมติั
การซ้ือหุ้นของ XPCL สัดส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็น
มูลค่ารวมประมาณ 2,065.0 ลา้นบาท จาก BEM รวมถึงอนุมติัการช าระเงินค่าหุ้น
ตามสดัส่วนการถือหุน้ใน XPCL จนกวา่โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรีจะก่อสร้าง
แลว้เสร็จ เป็นจ านวนประมาณ 399.2 ลา้นบาท 
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- วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 ในอตัรา
หุ้นละ 0.0225 บาท เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 165.8 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงิน
ปันผลร้อยละ 57.9 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการ BKC มีมติอนุมติัการลงทุนใน
โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคาและพ้ืนดิน เพ่ือผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชน จ านวน 6 โครงการ ท่ีก าลงัการผลิต
ติดตั้งรวม 6.7 เมกะวตัต ์โดยไดเ้ร่ิมทยอยก่อสร้างตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2561 และคาด
วา่จะเร่ิมทยอยผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2562 

- วนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 ชนิดระบุช่ือ 
ผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั   
ในวงเงิน 6,500 ลา้นบาท แบ่งเป็น 
o หุน้กูอ้าย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.56 ต่อปี จ านวน 4,000 ลา้นบาท และ 
o หุ้นกูอ้าย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.06 ต่อปี จ านวน 2,500 ลา้นบาท โดย 

ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด 

โดยทริสเรทติ้งไดจ้ดัอนัดบัเครดิตองค์กรของบริษทัท่ีอนัดบั “A/Stable” และจดั
อนัดบัเครดิตหุน้กูข้องบริษทัท่ีอนัดบั “A-/Stable” โดยบริษทัไดน้ าเงินจากการออก
และเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวช าระคืนหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2559 ท่ีออกและเสนอขายในปี 
2559 จ านวน 4,000 ลา้นบาทและช าระค่าหุ้นของ XPCL ท่ีบริษทัซ้ือเพ่ิมเติมจาก 
BEM ในสดัส่วนร้อยละ 7.5 จ านวน 2,065 ลา้นบาท โดยส่วนท่ีเหลือใชส้ าหรับการ
เพ่ิมทุนใน XPCL ท่ีจะทยอยเรียกช าระจนกระทัง่การก่อสร้างโครงการแลว้เสร็จ 

- ในเดือนสิงหาคม 2561 NN2 ไดด้ าเนินการงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงแลว้เสร็จ เพ่ือรองรับการส่งไฟฟ้าจากโครงการต่าง ๆ 
ท่ีมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 

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

- ในเดือนพฤศจิกายน ถึง ธนัวาคม 2561 โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ด าเนินการซ่อม
บ ารุงรักษาอะไหล่ส าคญับางส่วน (Partial Overhaul) ตามแผน 

 

ปี 2562 - NN2 เขา้ท าสัญญาเช่าสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงกบัรัฐบาลลาว หลงัการปรับปรุงระดบั
แรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงแลว้เสร็จ โดยสัญญามีผลนบัตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 
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- วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2562 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ท่ีอันดับ 
“A/Stable” พร้อมทั้ งปรับเพ่ิมอันดับเครดิตหุ้นกู้ทุกชุดของ NN2 เป็นอันดับ 
“A/Stable” 

- BKC ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาและแบบติดตั้งบน
พ้ืนดินจ านวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ 
o โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคาท่ีอ าเภอภาชี จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา (“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ภาชี”) ก าลงัการติดตั้ง 0.89 
เมกะวตัต์ เ ร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู ้ประกอบการภาคเอกชนในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2562 

o โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอ าเภอบางเลน จังหวดั
นครปฐม (“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเลน”) ก าลงัการติดตั้ง 0.97 เมกะ
วตัต์ เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนพฤษภาคม 
2562 

o โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอ าเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม (“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์พุทธมณฑลสาย 5”) ก าลงัการติดตั้ง 
0.97 เมกะวตัต ์เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือน
มิถุนายน 2562 

o โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จงัหวดัสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์มหาชยั”) ก าลงัการติดตั้ง 
0.72 เมกะวตัต ์เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือน
มิถุนายน 2562 

o โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั
สมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์กระทุ่มแบน”) ก าลงัการติดตั้ง 0.51 
เมกะวตัต์ เ ร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู ้ประกอบการภาคเอกชนในเดือน
กรกฎาคม 2562 

o โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินท่ีอ าเภอคลองเปรง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา (“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คลองเปรง”) ก าลงัการติดตั้ง 2.67  
เมกะวตัต์ เ ร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู ้ประกอบการภาคเอกชนในเดือน
กนัยายน 2563 

- วนัท่ี 7 มีนาคม 2562 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2562 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จ  านวนรวม 6,000 ลา้นบาท 
แบ่งเป็น 
o หุน้กูอ้าย ุ3 ปี ประเภททยอยช าระคืนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.18 ต่อปี 

จ านวน 3,200 ลา้นบาท 
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o หุน้กูอ้าย ุ4 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.44 ต่อปี จ านวน 800 ลา้นบาท และ 
o หุน้กูอ้าย ุ8 ปี ประเภททยอยช าระคืนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.88 ต่อปี 

จ านวน 2,000 ล้านบาท โดยผู ้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนด 

โดย NN2 ไดน้ าเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวช าระคืนหน้ีเงินกูจ้าก
สถาบนัการเงินท่ีเหลือทั้งหมด เพ่ือลดตน้ทุนทางการเงิน 

- วนัท่ี 11 เมษายน 2562 ทริสเรทติ้งคงอนัดับเครดิตองค์กรของบริษัทท่ีอนัดับ 
“A/Stable” พร้อมทั้งคงอนัดบัเครดิตหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัของบริษทั ท่ี
อนัดบั “A-/Stable” 

- วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 บริษทัซ้ือหุ้นของ SEAN เพ่ิมในสัดส่วนร้อยละ 5.33 จาก
บริษทั พีที โฮลด้ิงส์ ลิมิเตด็ เป็นมูลค่ารวม 681.5 ลา้นบาท โดย SEAN เป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ใน NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัของบริษทั ส่งผลให้บริษทั
เพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นใน SEAN จากร้อยละ 56.0 เป็นร้อยละ 61.33 ของทุนจด
ทะเบียน และเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนทางออ้มใน NN2 จากร้อยละ 42.0 เป็นร้อยละ 
46.0 

- วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 ในอตัรา
หุ้นละ 0.0280 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 206.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล
ร้อยละ 85.7 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- วนัท่ี 2 มิถุนายน 2562 โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 ด าเนินการซ่อม
บ ารุงใหญ่ (Major Overhaul) ตามแผน 

- วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีผูม้าใชสิ้ทธิตาม CKP-W1 จ านวน 594.2 ลา้นหุ้น คิดเป็น
เงินจ านวน 3,565.4 ลา้นบาท โดยบริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้เม่ือ
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 และภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้บริษัทมีทุนจด
ทะเบียนเพ่ิมข้ึนเป็น 7,964.2 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีผูม้าใชสิ้ทธิตาม CKP-W1 จ านวน 165.1 ลา้นหุ้น คิดเป็น
เงินจ านวน 990.9 ลา้นบาท โดยบริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 
1 ตุลาคม 2562 และภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้วบริษทัมีทุนจดทะเบียน
เพ่ิมข้ึนเป็น 8,129.4 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 บริษทัไดรั้บคะแนน CG Score ในระดบั “ดีเลิศ” ในโครงการ
ส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจ าปี 2562 โดยสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
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- วนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี ก าลงัการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะ
วตัต ์ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์ โดยจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. รวม 1,220 เมกะ
วตัต ์และจ าหน่ายไฟฟ้ารวม 60 เมกะวตัตใ์หก้บัรัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว ซ่ึงเป็นไปตาม
ก าหนดเวลาท่ีระบุในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 

1.4 พฒันาการทีส่ าคญัในรอบปี 2563 และไตรมาสที ่1 ของปี 2564 

1.4.1 CKP 

- วนัท่ี 28 เมษายน 2563 ทริสเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองคก์รของบริษทัท่ีอนัดบั “A/Stable” 
พร้อมทั้งคงอนัดบัเครดิตหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัของบริษทัท่ีอนัอบั “A-/Stable” 

- วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 บริษทัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการปี 2562 
เน่ืองจากมีความจ าเป็นตอ้งเล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ออกไปจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.0300 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 243.9 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
การจ่ายเงินปันผลร้อยละ 42.8 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 มีผูม้าใชสิ้ทธิตาม CKP-W1 ซ่ึงเป็นการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย โดย
บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 และภายหลงัการ
จดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 8,129.4 ลา้นบาท และมีส่วนเกิน
มูลค่าหุน้สามญัจ านวน 13,319.2 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพก็แห่ง
ประเทศไทย (United Nations Global Compact: UNGC) เพ่ือด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบั
หลกัการของ UNGC ในดา้นสิทธิมนุษยชน แรงงาน ส่ิงแวดลอ้ม และการต่อตา้นการทุจริต 
นอกจากน้ี บริษทัยงัด าเนินธุรกิจเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของสหประชาชาติ 
(United Nations Sustainable Development Goals: UNSDGs) โดยในปัจจุบนัไดร้วม
เป้าหมายดงักล่าวจ านวน 9 เป้าหมายจากทั้งหมด 17 เป้าหมายเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษทั 

- วนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 บริษทัได้ลงนามในสัญญาสินเช่ือจ านวน 4,000 ลา้นบาทกับ
สถาบนัการเงิน เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจและเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการบริหารจดัการ
สภาพคล่องของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยงัไม่ไดมี้การเบิกใชว้งเงิน
ดงักล่าว 

- วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 อนุมติัการขยายวงเงินการ
ออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทั เป็นจ านวนเงินคงคา้งไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท จากวงเงิน
เดิมไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจและเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการ
บริหารจดัการสภาพคล่องของบริษทั 
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- วนัท่ี 23 กนัยายน 2563 บริษทัไดรั้บรางวลั Asian Power Awards 2020 ระดบั Silver ใน 2 
ประเภท ไดแ้ก่ 
o Natural Gas-fired Power Project of the Year 
o Environmental Upgrade of the Year – Thailand 
โดยบริษทัไดคิ้ดคน้โครงการและนวตักรรมท่ีสามารถลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม และลดค่าใชจ่้ายจากการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลงได ้

- วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 บริษทัได้รับการคดัเลือกเขา้สู่รายช่ือหุ้นย ัง่ยืน (Thailand 
Sustainability Investment: THSI) ประจ าปี 2563 โดยตลาดหลกัทรัพย ์สะทอ้นถึงความ
มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนโดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ
บริษทั 

- วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 บริษัทซ้ือหุ้นของ บริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ ากัด 
(“LPCL”) ในสดัส่วนร้อยละ 42 ของทุนจดทะเบียน จากบริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว เป็นมูลค่า
รวม 12.82 ลา้นบาท เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดแ้ละพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า หลวงพระ
บางท่ีแขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว 

- วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดรั้บคะแนนในระดบั “ดีเลิศ” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ใน
โครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจ าปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2563 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จ  านวนรวม 4,000 ลา้นบาท โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อน าเงินท่ีไดรั้บไปช าระคืนหุ้นกูชุ้ดเดิมท่ีจะครบก าหนดในไตรมาส 2 ของ
ปี 2564 รวมถึงการซ้ือสินทรัพยห์รือลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ และ
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ แบ่งเป็น 
o หุน้กูอ้าย ุ2 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.31 จ านวน 1,000 ลา้นบาท 
o หุน้กูอ้าย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.62 จ านวน 1,500 ลา้นบาท และ 
o หุ้นกูอ้ายุ 7 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.76 จ านวน 1,500 ลา้นบาท โดยผูอ้อกหุ้นกูมี้

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด 

- วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดรั้บรางวลั IR Magazine Awards 2020 สาขา Best Crisis 
Management ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ากการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการน ้ าและส่ิงแวดลอ้มและการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี 

- วนัท่ี 18 มกราคม 2564 บริษทัไดช้ าระเงินเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน LPCL จ านวน 
2,170.56 ลา้นบาทตามมติอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั เพื่อใชใ้นการพฒันาโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้ าหลวงพระบาง 
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- วนัท่ี 22 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2654 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด าเนินงานปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.0350 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 284.5 ลา้นบาท คิด
เป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 45.6 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจะ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผู ้
ถือหุ้น (Record Date) วนัท่ี 29 เมษายน 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 
พฤษภาคม 2564 

- วนัท่ี 22 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2654 มีมติอนุมติัการซ้ือหุ้น XPCL 
เพ่ิมอีกร้อยละ 5.0 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL จากบริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว (“PTS”) 
มูลค่ารวมประมาณ 1,826.55 ลา้นบาท (ราคาไม่เกิน 13.60 บาทต่อหุน้) โดยบริษทัคาดวา่จะ
ด าเนินการแลว้เสร็จในไตรมาส 3 ปี 2564 ซ่ึงจะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน 
XPCL เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 37.5 เป็นร้อยละ 42.5 เม่ือการซ้ือขายหุน้เสร็จสมบูรณ์ 

- วนัท่ี 30 เมษายน 2564 ทริสเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองคก์รของบริษทัท่ีอนัดบั “A/Stable” 
พร้อมทั้ งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันทุกชุดของบริษัทท่ีอันดับ  
“A-/Stable” 

1.4.2 NN2 

- วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 ทริสเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองคก์รของ NN2 ท่ีอนัดบั “A/Stable” 
พร้อมทั้งคงอนัดบัเครดิตหุน้กูทุ้กชุดของ NN2 ท่ีอนัดบั “A/Stable” 

- วนัท่ี 5 มีนาคม 2563 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2563 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภท
ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จ  านวนรวม 600 ลา้นบาท อายุ 5 ปี อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 2.45 โดยขายใหก้บัผูล้งทุนในวงจ ากดั (Private Placement) เพ่ือทดแทนหุน้กู้
ชุดเดิมท่ีครบก าหนดและเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงิน 

- วนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 NN2 ไดล้งนามในสัญญาสินเช่ือจ านวน 1,000 ลา้นบาทกบัสถาบนั
การเงิน เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการบริหารจดัการสภาพคล่องของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 NN2 ยงัไม่ไดมี้การเบิกใชว้งเงินดงักล่าว 

- วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 ทริสเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองคก์รของ NN2 ท่ีอนัดบั “A/Stable” 
พร้อมทั้งคงอนัดบัเครดิตหุน้กูทุ้กชุดของ NN2 ท่ีอนัดบั “A/Stable” 

- วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกู้คร้ังท่ี 2/2563 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ  านวนรวม 1,000 ลา้นบาท เพื่อทดแทน
หุน้กูชุ้ดเดิมท่ีครบก าหนดและเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงิน แบ่งเป็น 
o หุน้กูอ้าย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.20 จ านวน 400 ลา้นบาท และ 
o หุน้กูอ้าย ุ5 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.60 จ านวน 600 ลา้นบาท 
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1.4.3 BKC 

- ในเดือนกนัยายน 2563 โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คลองเปรง ก าลงัการติดตั้ง 2.67 เมกะวตัต ์
ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนพ้ืนดินภายใต้การลงทุนของ BKC เร่ิม
จ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัผูป้ระกอบการภาคเอกชน 

 

1.5 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

1.5.1 นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

บริษทัประกอบธุรกิจ Holding Company โดยลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ  ซ่ึงบริษทัมีรายไดห้ลกัตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัจากเงินปันผล
รับจากการลงทุนถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

ทั้งน้ี บริษทัมีกลไกการดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดว้ยการให้บริการแบบรวม
ศูนยป์ฏิบติัการ (Shared Service Center) ซ่ึงเป็นการปฏิบติังานเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมดงักล่าว ท าใหบ้ริษทัสามารถก าหนดวิธีการปฏิบติังานให้มีมาตรฐาน มีการแบ่งแยก
หน้าท่ี และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เป็นเทคนิคการบริหารท่ีสามารถสร้างความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านของผูป้ฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว และท าให้           
การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1.5.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีมูลค่าการลงทุนรวมในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้า ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัในสดัส่วนร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การด ารงสถานะ
บริษทัจดทะเบียนของ Holding Company ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ
รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดโครงสร้าง
การถือหุน้ของกลุ่มบริษทัดงัต่อไปน้ี 
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กลุ่มบริษทัที่ประกอบธุรกจิหลกั ลกัษณะธุรกจิ สัดส่วน
การถือ
หุ้น (%) 

ผู้ถือหุ้นรายอืน่ 

บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากดั ลงทุ นใน ธุร กิ จผ ลิ ตไฟ ฟ้าจาก 
พลงัน ้า 

61.33%  บริษัท  ร าช  ก รุ๊ป  จ ากัด  (มหาชน) 
33.33% 

 บริษทั ชลาภคั ดีเวลลอปเม้นท์ จ  ากัด 
5.33% 

บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั2 ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้า 46.00%3  บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี 
จ  ากดั 75.00% 

 บริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 25.00% 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ า

จากระบบโคเจนเนอเรชัน่ 
65.00%  บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่

จ  ากดั (มหาชน) 25.00% 
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

8.00% 
 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอ่ืน ๆ 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 ซินเนอร์ยี ่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 หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้า 42.00%  บริษทั พี.ที. จ  ากดัผูเ้ดียว 38.00% 
 บริษทั ช.การช่าง จ  ากดั (มหาชน) 10.00% 
 บริษทั ปิโตรเวียดนาม พาวเวอร์ จ  ากดั 10.00% 

บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ 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 โซล่าร์ ยไูนเตด็ เนทเวิร์ค ไทยแลนด ์
วนั ลิมิเตด็ 70.00% 

บริษทั เชียงราย โซล่าร์ 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 โซล่าร์ ยไูนเตด็ เนทเวิร์ค ไทยแลนด ์
ทู ลิมิเตด็ 70.00% 

บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100.00% - 
บริษทั วิส โซลิส จ ากดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100.00% - 
บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100.00% - 
บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100.00% - 
บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100.00% - 

 หมายเหตุ : * ยงัไม่มีการด าเนินงาน 

 

 

                                                           
2 บริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัของ CKP 
3 ค านวณจากสัดส่วนการถือหุ้นของ SEAN โดย CKP 
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1.6 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษทัมีโครงสร้างและสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2564 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียน
ผูถื้อหุน้ล่าสุดของบริษทั4 คือ 

 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ 3 รายของบริษทั ไดแ้ก่ CK (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 30.67) BEM (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 17.58) 
และ TTW (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 24.98) ซ่ึงบริษทัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทั้งสามบริษทัรวมทั้งบริษทัถือวา่เป็น
บริษทัในกลุ่ม ช.การช่าง ทั้งหมด 

                                                           
4 ขอ้มูลจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
5 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นของ BEM เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 
6 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นของ TTW เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2564 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (“Holding Company”) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยรายไดห้ลกัของบริษทัท่ีแสดงตามงบการเงินรวม   
มาจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ า (รวมเงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า) และรายไดค้่าบริหารโครงการ ทั้งน้ี    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 2,167 เมกะวตัต์ โดยจดัประเภทการลงทุนในธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้าออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดงัน้ี 

1. โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไดแ้ก่  
- โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 
- โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี  

2. โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ไดแ้ก่  
- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 
- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 

3. โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ไดแ้ก่  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ภาชี 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเลน 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์พทุธมณฑลสาย 5 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์มหาชยั 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์กระทุ่มแบน 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คลองเปรง 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เชียงราย 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทจากการลงทุนในกลุ่มธุรกจิต่าง ๆ ในช่วงปี 2562 - 3 เดือน ปี 2564 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายได้ 

ก าลังการ
ผลิตติดตั้ง 

(เมกะ
วัตต์) 

ด าเนิน 
การโดย 

% การ
ถือหุ้น 

รายได้ปี 
2562 

% ของ
รายได้
รวม 

รายได้ปี 
2563 

% ของ
รายได้
รวม 

รายได้ 
3 เดือน 
ปี 2564 

% ของ
รายได้
รวม 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า 615.0 SEAN 61.3% 3,048.0 32.9% 1,716.6 22.6% 758.9 36.7% 
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 237.5 BIC 65.0% 5,030.2 54.2% 4,652.6 61.3% 1,103.5 53.3% 
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 14.7 BKC 100.0% 144.8 1.6% 157.8 2.1% 51.9 2.5% 
รวมรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้ 8,223.0 88.7% 6,527.0 86.1% 1,914.3 92.5% 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และ บริษทัร่วม 
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า 1,285.0 XPCL 37.5% 392.2 4.2% 366.7 4.8% (42.0) (2.0%) 
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 6.0 NRS 30.0% 16.9 0.2% 15.9 0.2% 4.4 0.2% 
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 8.0 CRS 30.0% 24.0 0.3% 24.8 0.3% 5.4 0.3% 
รวมส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั และ บริษทัร่วม 433.1 4.7% 407.4 5.4% (32.2) (1.6%) 
รายไดอ่ื้น 
รายไดค้่าบริหารโครงการ บริษทั 153.9 1.7% 168.1 2.2% 71.2 3.4% 
รายไดด้อกเบ้ียรับและอ่ืน ๆ* บริษทัและบริษทัยอ่ย 463.3 5.0% 482.4 6.4% 115.5 5.6% 
รวมรายได้อ่ืน 617.2 6.7% 650.5 8.6% 186.7 9.0% 

รายได้รวม 9,273.3 100.0% 7,584.9 100.0% 2,068.8 100.0% 

หมายเหต ุ: * ไม่รวมก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น 

2.1 ลกัษณะการประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัน า้ 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี ประกอบดว้ย 

- โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 และ 
- โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี 

2.1.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัน า้ 

โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 

บริษทัถือหุน้ในบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั (“NN2”) สดัส่วนร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและเรียก
ช าระแลว้ (โดยการลงทุนผ่านบริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี ก าจดั) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) ไดรั้บสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ในการ
ออกแบบ พฒันา ก่อสร้างและด าเนินการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัเร่ิม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์

โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ตั้งอยูบ่นล าน ้ างึมระหวา่งภูเขาภูแซและภูฮวด แขวงไซสมบูน สปป.ลาว 
อยูห่่างจากโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 1 ข้ึนไปทางตน้น ้ าในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 35 
กิโลเมตร และอยูห่่างจากเมืองเวยีงจนัทน์ สปป. ลาว ในแนวตรงเป็นระยะทาง 90 กิโลเมตร มีก าลงั
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การผลิตติดตั้งจ านวน 615 เมกะวตัต์ เร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก (“Initial Operation Date” 
หรือ “IOD”) เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2554 และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ (“Commercial Operation 
Date” หรือ “COD”) เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2556 โดยจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมดใหแ้ก่ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงมีระยะเวลา 25 ปี นับจากวนัเร่ิม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์

รายไดค้า่ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าก าหนดปริมาณไฟฟ้าท่ี กฟผ. จะรับซ้ือในแต่ละปีจ านวน 2,310 ลา้นกิโลวตัต์-
ชัว่โมง (“ลา้นหน่วย”) โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

(ก) พลงังานไฟฟ้าหลกั (“Primary Energy” หรือ “PE”) จ านวน 2,218 ล้านหน่วยต่อปี สามารถ     
ผลิตไดไ้ม่เกิน 16 ชัว่โมงต่อวนั โดยค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะช าระเป็นสกุลเงินบาทและ
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

(ข) พลงังานไฟฟ้ารอง (“Secondary Energy” หรือ “SE”) จ านวน 92 ลา้นหน่วยต่อปี เป็นไฟฟ้า        
ท่ีผลิตได้เฉพาะในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม ของทุกปี โดยค่าพลังงานไฟฟ้า      
ประเภทน้ีจะช าระเป็นสกลุเงินบาททั้งหมด 

(ค) พลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน (“Excess Energy” หรือ “EE”) เป็นไฟฟ้าส่วนเกินท่ีเกิดข้ึนเม่ือปริมาณ
น ้ ามีมากกว่าท่ีคาดการณ์ ท าให้ในเดือนนั้น ๆ สามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากกว่าจ านวนตามขอ้    
(ก) และขอ้ (ข) ซ่ึงไดแ้จง้ล่วงหน้าต่อ กฟผ. ส่วนเกินจากท่ีได้แจ้งจะนับเป็นพลงังานไฟฟ้า
ส่วนเกิน โดยค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะช าระเป็นสกลุเงินบาททั้งหมด 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าจ านวน PE หรือ SE ต่อปีท่ีก าหนดในสัญญา       
จะสามารถเก็บสะสมจ านวนหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตเกินนั้นในบญัชีไฟฟ้าส ารอง (“Reserve Account”) 
และสามารถน าหน่วยไฟฟ้าดงักล่าวมาใชใ้นอนาคตได ้ในกรณีท่ีปีใดไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจ าหน่าย
ให้แก่ กฟผ. ได้ครบตามเง่ือนไขสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 สามารถเก็บ
สะสมจ านวนหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตเกินใน Reserve Account ไดไ้ม่เกิน 10 ปี โดยมีก าหนดช าระยอดใน 
Reserve Account ทั้งหมด 3 คร้ัง คือในปี 2565 ปี 2575 และปีส้ินสุดสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

ในกรณีท่ีปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ ามีนอ้ยจนท าใหไ้ม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ท่ากบัจ านวน PE หรือ SE 
ต่อปีท่ีก าหนดในสัญญา โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 สามารถน าจ านวนหน่วยไฟฟ้าส่วนท่ียงัไม่ได้
ผลิตนั้นสะสมเพ่ิมในปริมาณไฟฟ้าท่ีจะผลิตในปีต่อไปได ้

 โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี 

บริษทัถือหุ้นในบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (“XPCL”) สัดส่วนร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกช าระแลว้ โดย XPCL เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนใน สปป.ลาว และไดรั้บสมัปทานจากรัฐบาล 
สปป.ลาว ในการออกแบบ พฒันาก่อสร้างและด าเนินการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี เป็นระยะเวลา 
31 ปี นบัตั้งแต่วนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์
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โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรีเป็นโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าประเภทฝายทดน ้ าขนาดใหญ่บนล าน ้ าโขง (Run-of-
River) ไดรั้บการออกแบบงานก่อสร้างโดยวศิวกรรมศาสตร์ดา้นไฟฟ้าพลงัน ้ า เพ่ือหลีกเล่ียง ป้องกนั 
และลดผลกระทบทั้งทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม และครอบคลุมถึงการรักษาทรัพยากรปลา การ
ระบายตะกอน การเดินเรือ ตลอดจนการป้องกนัการกดัเซาะตล่ิงและการรักษาคุณภาพน ้ าดว้ย และ
ในดา้นความปลอดภยั ได้ออกแบบและก่อสร้างประตูระบายน ้ าลน้และประตูระบายตะกอนท่ีมี
ขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัได้เลือกใช้
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าท่ีผลิตโดยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัจากผูผ้ลิตท่ีมีความเช่ียวชาญสูงและ
เป็นท่ียอมรับจากทัว่โลก  

โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรีมีลกัษณะเป็นฝายทดน ้ าท่ีมีความสูงไม่มาก ปล่อยน ้ าไหลผ่านเท่ากับ
ปริมาณน ้ าท่ีไหลเขา้ในแต่ละวนั ซ่ึงมีความแตกต่างจากโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ท่ีเป็นโรงไฟฟ้า
พลงัน ้ าประเภทเข่ือนกกัเก็บ โดยโรงไฟฟ้าตั้งอยูบ่นล าน ้ าโขงตอนล่าง อยู่ในอาณาเขตของ สปป.
ลาว ทั้งหมด ห่างจากแขวงหลวงพระบางไปทางใตป้ระมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอเชียงคาน 
จงัหวดัเลยประมาณ 160 กิโลเมตร เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 มีก าลงัการผลิต
ติดตั้งจ านวน 1,285 เมกะวตัต ์โดยมีก าลงัการผลิตท่ีจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จ านวน 1,220 เมกะ
วตัต์ ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะเวลา 29 ปี นับจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์และจ าหน่าย
ไฟฟ้าจ านวน 60 เมกะวตัต์ให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (“EdL”) ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่ง 
EdL และ XPCL เป็นระยะเวลาเท่ากบัระยะเวลาของสมัปทานท่ีไดรั้บจากรัฐบาล สปป.ลาว 

รายไดค้า่ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี 

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

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

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

นอกจากน้ี หากปริมาณน ้ ามีมากกวา่ท่ีคาดการณ์ สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน (EE) โดยค่า
พลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะช าระเป็นสกลุเงินบาททั้งหมด 

2.1.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัน า้ 

การพฒันาโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าจะตอ้งอาศยัภูมิประเทศท่ีมีความเหมาะสม โดยประเทศในแถบภูมิภาค
อาเซียน เช่น สปป.ลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน มีศักยภาพสูงในการพฒันาโครงการและสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตกลับมายงั
ประเทศไทยได ้
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ข้อมูลจากแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ .ศ . 2561-2580 (Thailand Power 
Development Plan 2018 หรือ PDP 2018) ณ เดือนเมษายน 2562 ประเทศไทยได้ร่วมลงนามใน
บันทึกความเข้าใจ (“Memorandum of Understanding” หรือ “MOU”) เพื่อความร่วมมือในการ
พฒันาพลงังานไฟฟ้าและขายใหก้บัประเทศไทยกบัประเทศเพ่ือนบา้น ไดแ้ก่ 

• สปป.ลาว จ านวน 9,000 เมกะวตัต ์และไม่ระบุวนัส้ินอาย ุMOU 
• ประเทศเมียนมาร์ ไม่ระบุปริมาณรับซ้ือไฟฟ้า และมีอาย ุMOU ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
• ประเทศกมัพชูา ไม่ระบุปริมาณรับซ้ือไฟฟ้า และไม่ระบุวนัส้ินอาย ุMOU 

ภายใตบ้นัทึกความเขา้ใจระหวา่งประเทศไทยกบั สปป.ลาว ปัจจุบนั กฟผ. มีการรับซ้ือไฟฟ้าแลว้
รวมทั้งหมดคิดเป็นประมาณ 5,936 เมกะวตัต ์

บริษัทมีความเช่ือมัน่ในศักยภาพการแข่งขนัของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า จากประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญของบุคลากรในการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าขนาดใหญ่ และความร่วมมือกนัในกลุ่มบริษทั 
ส่งผลให้สามารถควบคุมการก่อสร้างให้อยูใ่นระยะเวลา งบประมาณ และเปิดเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์
ตามท่ีก าหนดได ้

 2.1.3 การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการของธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัน า้ 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า 

เข่ือนของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 มีลกัษณะเป็นเข่ือนแบบกักเก็บ โดยจะเก็บน ้ าไวใ้นอ่างเก็บน ้ า 
(Reservoir) ท่ีสร้างอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่อาคารโรงไฟฟ้า (Power House) เม่ือปล่อยน ้ าลงมาตามอุโมงค์
ส่งน ้ า น ้ าซ่ึงมีแรงดันสูงจะผลักดันให้ใบพัดของเคร่ืองกังหัน (Turbine) หมุนด้วยความเร็วสูง                       
เพลาของเคร่ืองกงัหนัท่ีต่อเขา้กบัเพลาของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) จะเกิดการหมุนและท าให้
เกิดการเหน่ียวน าในเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าก่อใหเ้กิดเป็นกระแสไฟฟ้า 

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

ในขณะท่ีโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรีมีลกัษณะเป็นฝายทดน ้ าขนาดใหญ่ (Run-of-River) ซ่ึงมีปริมาณ
น ้ าท่ีไหลเขา้เท่ากบัปริมาณน ้ าท่ีไหลออกจากโรงไฟฟ้า ไม่มีการกกัเก็บหรือเบ่ียงน ้ าออกจากแม่น ้ า
โขง โดยน ้ าจะไหลและผลกัดนัให้ใบพดัของเคร่ืองกงัหนัหมุน และขบัเคล่ือนเพลาของเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าท่ีต่ออยู่กับเคร่ืองกังหัน การหมุนดังกล่าวท าให้เกิดการเหน่ียวน าในเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ก่อใหเ้กิดเป็นกระแสไฟฟ้า 

อาคารโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรีติดตั้งเคร่ืองกงัหนัน ้ าชนิด Kaplan ท่ีมีรอบการหมุน
ต ่าและมีการออกแบบให้ปลาตามธรรมชาติสามารถผ่านได ้และติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจ านวน 8 
ชุด ประกอบดว้ย กงัหันน ้ าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าก าลงัการผลิต 175 เมกะวตัต์ จ านวน 7 ชุด และ
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กงัหันน ้ าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าก าลงัการผลิต 60 เมกะวตัต ์จ านวน 1 ชุด มีก าลงัการผลิตติดตั้งรวม
ทั้งส้ิน 1,285 เมกะวตัต ์

แหล่งพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า 

แหล่งพลงังานในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 คือ น ้ าท่ีมาจากล าน ้ างึม ซ่ึงมีต้น
ก าเนิดมาจากท่ีราบสูงเชียงขวาง มีความยาวตลอดล าน ้ าประมาณ 354 กิโลเมตร โดยอ่างเก็บน ้ า
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 107 ตารางกิโลเมตร และมีความจุน ้ าสูงสุดท่ี 4,886 ลา้นลูกบาศก์เมตรท่ีระดบัน ้ า
สูงสุด 375           เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ขณะท่ีแหล่งพลงังานในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงั
น ้ า ไซยะบุรี คือ น ้ าจากแม่น ้ าโขง ซ่ึงมีความยาวตลอดล าน ้ าประมาณ 4,350 กิโลเมตร ครอบคลุม
พ้ืนท่ีของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน สปป.ลาว ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และ
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม 

แมว้า่น ้ าท่ีน ามาใชใ้นการผลิตไฟฟ้าดงักล่าวจะไม่มีตน้ทุนค่าใชจ่้าย เพราะเป็นน ้ าท่ีไดม้าจากธรรมชาติ 
แต่ปริมาณน ้ าในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ไดข้ึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ
และฤดูกาล ทั้งน้ี ในการศึกษาความเป็นไปไดข้องโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 และโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า 
ไซยะบุรีไดท้ าการศึกษาค่าสถิติปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียยอ้นหลงัประมาณ 50-60 ปี พบวา่ปริมาณน ้ าฝนมี
มากเพียงพอเพ่ือใชใ้นการผลิตไฟฟ้าไดต้ามปริมาณท่ีไดท้ าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ในแต่ละปี 

ปริมาณน ้ าไหลเขา้อ่างเก็บน ้ าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ในช่วงปี 2561-2563 มีดงัน้ี 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ระดบัน า้ 
ณ ส้ินเดือน 
(เมตรจาก
ระดบัทะเล
ปานกลาง) 

ปริมาณน า้
ไหลเข้า 
(ล้าน

ลูกบาศก์
เมตร) 

ระดบัน า้ 
ณ ส้ินเดือน 
(เมตรจาก
ระดบัทะเล
ปานกลาง) 

ปริมาณน า้
ไหลเข้า 
(ล้าน

ลูกบาศก์
เมตร) 

ระดบัน า้ 
ณ ส้ินเดือน 
(เมตรจาก
ระดบัทะเล
ปานกลาง) 

ปริมาณน า้
ไหลเข้า 

(ล้าน
ลูกบาศก์
เมตร) 

มกราคม 367.0 174 353.8 74 368.2 111.3 
กุมภาพนัธ์ 363.9 152 353.1 60 367.0 90.8 
มีนาคม 358.1 147 352.0 105 362.4 77.1 
เมษายน 351.3 116 352.3 160 358.0 131.6 
พฤษภาคม 345.3 141 351.3 164   
มิถุนายน 343.4 203 350.5 304   
กรกฎาคม 347.7 388 351.0 431   
สิงหาคม 358.8 1,177 362.7 1,390   
กนัยายน 361.4 654 365.6 565   
ตุลาคม 359.7 249 367.4 333   
พฤศจิกายน 357.5 147 367.8 172   
ธนัวาคม 355.2 142 368.7 176   
รวม  3,689  3,934  410.7 

หมายเหต ุ:  ข้อมลูจาก บริษัท ไฟฟ้าน า้งึม 2 จ ากัด 
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ปริมาณน ้ าเฉล่ียต่อเดือนท่ีไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี นบัตั้งแต่เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยมี์
ดงัน้ี 

หน่วย : ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที 
 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
มกราคม  1,545 1,750 
กุมภาพนัธ์  1,300 1,626 
มีนาคม  1,411 1,812 
เมษายน  1,784 2,690 
พฤษภาคม  1,788  
มิถุนายน  2,304  
กรกฎาคม  3,014  
สิงหาคม  5,337  
กนัยายน  4,248  
ตุลาคม 1,820 3,180  
พฤศจิกายน 1,572 2,284  
ธนัวาคม 1,842 2,207  
เฉลีย่ 1,745 2,534 1,970 

หมายเหต ุ:  ข้อมลูจาก บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากัด 

2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี ประกอบดว้ย 

- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 และ 
- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 

2.2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการธุรกจิโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

บริษัทถือหุ้นในบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด (“BIC”) สัดส่วนร้อยละ 65 ของทุน 
จดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ โดย BIC เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ าดว้ยระบบโคเจน
เนอเรชัน่ท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้า 2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าบางปะอิน    
โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 และ 2 สถานท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 มีก าลงั
การผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 118 เมกะวตัต ์และก าลงัการผลิตไอน ้ า 20 ตนัต่อชัว่โมง มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
กับ กฟผ. จ านวน 90 เมกะวตัต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์โดย
จ าหน่ายไฟฟ้าท่ีเหลือและไอน ้ าให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะ
อิน โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 
ขณะท่ีโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 120 เมกะวตัต ์มีสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ านวน 90 เมกะวตัต์ เป็นระยะเวลา 25 ปีนับจากวนัท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิง
พาณิชย ์และจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม
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บางปะอินเช่นเดียวกนั โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 29 
มิถุนายน 2560 

รายไดค้่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 และ 2 ท่ีจ  าหน่ายให ้กฟผ. 

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

(ข) ค่าพลงังานไฟฟ้าฐาน (Energy Payment) ก าหนดจากค่าเช้ือเพลิงในการผลิตพลงังานไฟฟ้า         
ค่าด าเนินการ ค่าบ ารุงรักษา และค่าใชจ่้ายในการเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้าท่ี กฟผ. สามารถหลีกเล่ียง
ไดใ้นอนาคตจากการรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กท่ีผลิต
ไฟฟ้าดว้ยระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

(ค) ค่าการประหยดัการใช้เช้ือเพลิง (Fuel Savings) ก าหนดจากประโยชน์ท่ีได้รับจากการประหยดั
เช้ือเพลิงท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็สามารถประหยดัไดด้ว้ยระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

รายได้ค่ าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น  ท่ี  1 และ 2 ท่ีจ  าหน่ายให้ลูกค้า
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

สัญญาจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย         
โดยก าหนดราคาค่าไฟฟ้าและส่วนลดอา้งอิงกบัอตัราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) 
ส าหรับกิจการขนาดใหญ่ 

รายได้ค่าไอน ้ าของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ท่ี 1 ท่ีจ าหน่ายให้ลูกคา้ผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรม 

สัญญาจ าหน่ายไอน ้ าให้แก่ลูกค้าผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย
เช่นเดียวกนักบัสัญญาจ าหน่ายไฟฟ้า โดยก าหนดราคาไอน ้ าจากตน้ทุนท่ีลูกคา้หลีกเล่ียงไดห้ากซ้ือ
จากบริษทั (Avoided Cost Basis) ราคาไอน ้ ามกัปรับเพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนของดชันีต่าง ๆ 
รวมถึงค่าเช้ือเพลิงและดชันีราคาผูบ้ริโภค 

2.2.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกจิโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

ในการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ บริษทัมุ่งเน้นการจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ให ้
กฟผ. และจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือและไอน ้ าใหผู้ป้ระกอบการอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีมีความมัน่คง
ในดา้นรายไดม้ากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัการจ าหน่ายไฟฟ้าใหผู้ป้ระกอบการอ่ืน ๆ  เพียงอยา่งเดียว 

ตั้งแต่ปี 2535 เป็นตน้มา รัฐบาลไดมี้การประกาศรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่
แบบ Firm Type ขนาดก าลงัผลิตท่ีจ าหน่ายเขา้สู่ระบบไม่เกิน 90 เมกะวตัต ์ท าให้มีผูพ้ฒันาโรงไฟฟ้า
ประเภทดังกล่าวหลายราย โดยขอ้มูล ณ เดือนมกราคม 2564 โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นมี
สถานะดงัน้ี 
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สถานะ 
จ านวน
โครงการ 

ก าลงัการผลิตติดตั้ง 
(เมกะวัตต์) 

ปริมาณขายตามสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้ากบั
รัฐบาล (เมกะวัตต์) 

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 

หมายเหต ุ:  ข้อมลูจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน ณ เดือนมกราคม 2564 

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

2.2.3 การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการของธุรกจิโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่จะน าก๊าซธรรมชาติมาเป็นเช้ือเพลิงในการเผา
ไหม ้เพ่ือท าใหเ้กิดแรงดนัความร้อนไปขบัเคล่ือนกงัหนัก๊าซ (Gas Turbine) การหมุนของกงัหันก๊าซ
ดงักล่าวจะหมุนให้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ผลิตไฟฟ้า จากนั้นไอร้อนท่ีเกิดจากการเผาไหม้
ในเคร่ืองกงัหนัก๊าซซ่ึงมีความร้อนสูงจะผา่นไปยงัหมอ้ไอน ้ า (Heat Recovery Steam Generator หรือ 
HRSG) ท าให้ไดไ้อน ้ าแรงดนัสูง (High Pressure Steam) ซ่ึงไอน ้ าท่ีไดจ้ะถูกน าไปขบัเคล่ือนกงัหัน
ไอน ้ า (Steam Turbine) การหมุนของกงัหันไอน ้ าจะหมุนขบัให้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้า และ 
ไอน ้ าส่วนท่ีเหลือจะถูกน าไปขายให้กับลูกค้าผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีต้องการไอน ้ าใน
กระบวนการผลิตต่อไป 

แหล่งพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่จะใชก๊้าซธรรมชาติและน ้ าประปาเป็นวตัถุดิบ    
ในการผลิต โดยโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 และ 2 ไดท้ าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ
กบั บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (“ปตท.”) เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2554 และวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 
ตามล าดบั และไดท้ าสัญญาซ้ือขายน ้ าประปา กบั บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (“TTW”) เม่ือ
วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2554 และวนัท่ี 27 มกราคม 2558 ตามล าดบั โดยสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 25 
ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์



ส่วนท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ หวัขอ้ท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  

 

  หนา้ท่ี 10 
 

2.3 ลกัษณะการประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี ประกอบดว้ย 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ภาชี 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเลน 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์พทุธมณฑลสาย 5 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์มหาชยั 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์กระทุ่มแบน 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คลองเปรง 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เชียงราย 

2.3.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั 

บริษทัถือหุ้นในบริษทั บางเขนชยั จ ากดั (“BKC”) สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระ
แล้ว โดย BKC ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย ์บางเขนชัย ซ่ึงตั้ งอยู่ท่ีอ  าเภอปักธงชัย จังหวดั
นครราชสีมา ใชเ้ทคโนโลยเีซลลแ์สงอาทิตยแ์บบฟิลม์บาง (“Thin Film”) มีก าลงัการผลิตติดตั้ง 8 เม
กะวตัต์ และไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (“Very Small 
Power Producer” หรือ “VSPP”) กบั กฟภ. เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจาก
วนัท่ีเร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และต่อสัญญาไดอี้กคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกวา่จะมี
การยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าด ังกล่าว กฟภ. ตกลงที่จะซ้ือไฟฟ้าในปริมาณ
สูงสุด 8 เมกะวตัต์ โดยโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชัย ได้รับส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 
(“Adder”) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง (“หน่วย”) เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 
2555  

นอกจากน้ี BKC ไดล้งทุนในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยช์นิด Monocrystalline โดยเป็นแบบติดตั้งบน
หลงัคา 5 แห่ง และแบบติดตั้งบนพ้ืนดินอีก 1 แห่ง รวมก าลงัการผลิตติดตั้ง 6.73 เมกะวตัต ์เพื่อผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชน โดยทุกแห่งมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 
25 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไดแ้ก่ 

• โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอ าเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ภาชี”) ก าลงัการผลิตติดตั้ง 0.89 เมกะวตัต ์

• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคาท่ีอ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 
(“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเลน”) ก าลงัการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวตัต ์
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• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ งบนหลังคาท่ีอ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 
(“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์พทุธมณฑลสาย 5”) ก าลงัการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวตัต ์

• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคาท่ีอ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์มหาชยั”) ก าลงัการผลิตติดตั้ง 0.72 เมกะวตัต ์

• โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 
(“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์กระทุ่มแบน”) ก าลงัการผลิตติดตั้ง 0.51 เมกะวตัต ์และ 

• โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินท่ีอ าเภอคลองเปรง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
(“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คลองเปรง”) ก าลงัการผลิตติดตั้ง 2.67 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา 

บริษทัถือหุ้นในบริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากดั (“NRS”) สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกช าระแลว้ โดย NRS ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา ซ่ึงตั้งอยูท่ี่อ  าเภอด่านขุนทด 
จงัหวดันครราชสีมา ใชเ้ทคโนโลยีเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบ Thin Film มีก าลงัการผลิตติดตั้ง 6 เมกะ
วตัต์ และได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากกับ กฟภ. เป็น
ระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และต่อสัญญาไดอี้กคร้ังละ 5 ปี
โดยอตัโนมติัจนกวา่จะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ. ตกลงท่ีจะ
ซ้ือไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 6 เมกะวตัต ์โดยโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา ไดรั้บ Adder 
ในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
และไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2555 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เชียงราย 

บริษทัถือหุ้นในบริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั (“CRS”) สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียก
ช าระแล้ว โดย CRS ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย ์เชียงราย ซ่ึงตั้ งอยู่ท่ีอ  าเภอแม่จัน จังหวดั
เชียงราย ใชเ้ทคโนโลยเีซลลแ์สงอาทิตยแ์บบ Polycrystalline Cells มีก าลงัการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวตัต ์
และไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มากกบั กฟภ. เป็นระยะเวลา 
5 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และต่อสญัญาไดอี้กคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติั
จนกวา่จะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ. ตกลงท่ีจะซ้ือไฟฟ้าใน
ปริมาณสูงสุด 8 เมกะวตัต ์โดยโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เชียงราย ไดรั้บ Adder ในอตัรา 8 บาทต่อ
หน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และไดเ้ร่ิมผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2556 

รายไดค้่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยท่ี์จ าหน่ายไฟฟ้าให ้กฟภ. 

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

ข. ส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ือง
เชิงพาณิชย ์
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รายไดค้่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยท่ี์จ าหน่ายไฟฟ้าใหผู้ป้ระกอบการเอกชน 

อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีจ าหน่ายให้กบัผูป้ระกอบการเอกชนจะมีการเจรจากบัลูกคา้แต่ละราย โดย
ก าหนดราคาค่าไฟฟ้าและส่วนลดอา้งอิงกบัอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. 

2.3.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 

ศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยข์องประเทศไทยมีค่อนขา้งมาก ดว้ยภูมิประเทศท่ีอยูใ่น
เขตเส้นศูนยสู์ตร ท าให้ไดรั้บพลงัแสงอาทิตยโ์ดยเฉล่ียทั้งปีสูงกวา่เขตอ่ืน ๆ ของโลก ซ่ึงการศึกษา
จากขอ้มูลดาวเทียมประกอบการตรวจวดัภาคพ้ืนดินของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน พบวา่พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพดา้นพลงัแสงอาทิตยข์องประเทศไทย ซ่ึงมีความเขม้รังสีแสงอาทิตย์
เฉล่ียทั้ งปีประมาณ 18.2 เมกะจูลต่อตารางเมตร ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ
บางส่วนอยู่ในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนล่าง ซ่ึงส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจาก      
พลงัแสงอาทิตยไ์ดถึ้ง 10,000 เมกะวตัต ์

ในปี 2558 กระทรวงพลงังานไดจ้ดัท าแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2558-
2579 (“Alternative Energy Development Plan” หรือ “AEDP 2015”) เพ่ือเน้นส่งเสริมการผลิต
พลงังานจากวตัถุดิบพลงังานทดแทนท่ีมีอยู่ภายในประเทศให้ไดเ้ต็มศกัยภาพ มีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิม
สดัส่วนการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงัแสงอาทิตยเ์ป็น 6,000 เมกะวตัตภ์ายในปี 2579 จาก 2,696 เมกะวตัต์
ในปี 2561 

ขอ้มูลพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตดว้ยพลงัแสงอาทิตยท่ี์ขายเขา้ระบบระหวา่งปี 2558-กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : เมกะวตัต ์

พลงังานทดแทน 2559 2560 2561 2562 กนัยายน 2563 

แสงอาทิตย*์ 2,446 2,697 2,696 2,983 2,983 

หมายเหต ุ:  * ก าลงัการผลิตติดตัง้ 
ข้อมลูจากกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน ณ เดือนกันยายน 2563 

2.3.3 การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการของธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการเปล่ียนพลังงานแสงให้เป็นไฟฟ้าโดยใช้เซลล์
แสงอาทิตย ์(Solar Cell) ซ่ึงวธีิดงักล่าวจะเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้เป็น
ไฟฟ้าได้โดยตรง กล่าวคือ เม่ือแสงอาทิตยท่ี์เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลงังานมากระทบกับ       
สารก่ึงตวัน า (Semi-Conductor) ท่ีมีความสามารถในการดูดคล่ืนพลงังานแสงอาทิตย ์เซลล์ดังกล่าว    
จะเปล่ียนพลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) แต่แรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีผลิต   
ข้ึนจากเซลลแ์สงอาทิตยเ์พียงเซลลเ์ดียวจะมีค่าต ่ามาก การน ามาใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยจึ์งตอ้งน า
เซลลห์ลาย ๆ เซลล์มาต่อกนัแบบอนุกรม เพ่ือเพ่ิมค่าแรงเคล่ือนไฟฟ้าให้สูงข้ึน เซลลท่ี์น ามาต่อกนั   
ในจ านวนและขนาดท่ีเหมาะสมน้ี เรียกวา่ แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Module หรือ Solar Panel) 



ส่วนท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ หวัขอ้ท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  

 

  หนา้ท่ี 13 
 

ไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตยจ์ะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าต ่า จึงตอ้งส่งไฟฟ้าท่ี
ผลิตไดด้งักล่าวผา่นอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัไฟฟ้าต ่า 
หลงัจากนั้นจะส่งผา่นไปยงัหมอ้แปลงไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมแรงดนัไฟฟ้าให้สูงข้ึน และส่งผ่านไปยงัสายส่ง
ไฟฟ้าของ กฟภ. เพ่ือจ าหน่ายใหก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้าต่อไป 

แหล่งพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

แหล่งพลงังานส าคญัท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คือแสงอาทิตย ์ซ่ึงไดม้าจาก
ธรรมชาติ ไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย และเป็นพลงังานท่ีสะอาด อย่างไรก็ตาม การน าแสงอาทิตยม์าใช้มี
ขอ้จ ากดัอยูบ่า้ง เน่ืองจากแสงอาทิตยมี์เฉพาะในตอนกลางวนั ตลอดจนมีความเขม้แสงไม่แน่นอน 
ข้ึนอยูก่บัแต่ละสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศรวมถึงฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา 

ดงันั้น บริษทัไดท้ าการศึกษาว่าบริเวณท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์แต่ละแห่งจะมีปริมาณ
ความเขม้ของแสงอาทิตยท่ี์เพียงพอท่ีจะผลิตไฟฟ้าหรือไม่ ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกท าเล หรือสถานท่ี
ท่ีจะเป็นท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยด์งักล่าว 

 

2.4 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย 

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

2.4.1 ความต้องการพลงัไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ 

ในปี 2563 ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2563 เวลา 14.14 น. ท่ีระดบั 
30,342 เมกะวตัต ์ ลดลง 1,931 เมกะวตัตห์รือลดลงร้อยละ 5.0 จากความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุด
ของปี 2562 ซ่ึงเกิดเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.27 น. ท่ีระดบั 32,273 เมกะวตัต ์โดยความ
ตอ้งการพลงัไฟฟ้าในปี 2563 เพ่ิมข้ึนสูงในช่วงไตรมาสแรกของปีเน่ืองจากอุณหภูมิท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 
ขณะท่ีความตอ้งการพลงัไฟฟ้าค่อย ๆ ลดลงตามการชะลอตวัของการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
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ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดรายเดือนช่วงปี 2560-2563 มีดงัน้ี

 
หมายเหต:ุ ข้อมลูจากส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน เผยแพร่ ณ เดือนธันวาคม 2563 

2.4.2 ก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศ 

ก าลงัการผลิตรวมของระบบ ณ เดือนตุลาคม 2563 แบ่งตามประเภทของโครงการไฟฟ้า และการ
ผลิตไฟฟ้าสะสมในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2563 แบ่งตามประเภทเช้ือเพลิงท่ีใชผ้ลิต มีดงัน้ี 

           ก าลงัการผลิตรวม                การผลิตไฟฟ้าสะสม 

 
หมายเหต:ุ ข้อมลูจากส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน เผยแพร่ ณ เดือนธันวาคม 2563 

สดัส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมในการจดัหาเช้ือเพลิง 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และนโยบายของภาครัฐ โดยนับตั้ งแต่ ปี  2558 สัดส่วนการใช ้                   
ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง ขณะท่ีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน                 
ในการผลิตไฟฟ้า และการน าเขา้ไฟฟ้าจากต่างประเทศมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน 

  

        เมกะวตัต์
ณ วนัท่ี   พฤษภาคม      เวลา   .   น.

        เมกะวตัต์
ณ วนัท่ี    มีนาคม      เวลา   .   น.

 23,000

 26,000

 29,000

 32,000

 35,000

2560 2561 2562 2563

         

กฟผ 
   

IPP
29%

SPP
19%

น าเข้าและ
แลกเปลีย่น

   

VSPP
8%

49,606
เมกะวัตต์

ก าซ
ธรรมชาติ
   

ถ่านหินน าเข้า
   

น า้มันเตา
  

พลงัน า้
  

น าเข้า
   

พลงังานหมุนเวยีน
   

174,108
กกิะวตัต์ ช่ัวโมง
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สดัส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2550 – เดือนตุลาคม 2563 มีดงัน้ี 

 
หมายเหต:ุ ข้อมูลจากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง 
และการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เผยแพร่ ณ เดือนธันวาคม 2563 

 

 

2.4.3 การจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

กฟผ. เป็นผูรั้บผิดชอบในการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า เพ่ือตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของ    
ทั้งประเทศ โดยมีแหล่งผลิตคือโครงการไฟฟ้าต่าง ๆ ของ กฟผ. และผูผ้ลิตเอกชน ทั้งโครงการไฟฟ้า
ในประเทศและโครงการไฟฟ้าใน สปป.ลาว และประเทศมาเลเซีย หลงัจากนั้นจึงขายไฟฟ้าให้แก่     
ผูซ้ื้อ คือ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และลูกคา้ตรง (โรงงาน
อุตสาหกรรมบางแห่งท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา) ทั้ งน้ี กฟผ. จะท าการส่งพลงังานไฟฟ้า        
ผา่นสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่าง ๆ โดย กฟน. และ กฟภ. จะเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในระบบจ าหน่าย 
(Distribution) และการขายปลีก (Retail) ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยรับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. ท่ีจุด
เช่ือมต่อและส่งเขา้สถานีไฟฟ้ายอ่ยเพ่ือกระจายใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าต่อไป 
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ก าซธรรมชาติ ถ่านหิน น า้มันเตา พลงัน า้ น าเข้า พลงังานหมุนเวยีน
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สดัส่วนการจ าหน่ายไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2563 แบ่งตามประเภทผูซ้ื้อ มีดงัน้ี 

ผู้ซ้ือ 
ปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า 

(กกิะวัตต์-ช่ัวโมง) 
ร้อยละ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 124,286 72.1 
การไฟฟ้านครหลวง 46,868 27.2 

ลูกคา้ตรง 1,342 0.8 
รวม 172,497 100.0 

หมายเหต ุ: ข้อมลูจากส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน เผยแพร่ ณ เดือนธันวาคม 2563 

2.4.4 การคาดการณ์ก าลงัผลติไฟฟ้าใหม่ตามแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 
ฉบับปรับปรุงคร้ังที ่1 (Power Development Plan: PDP 2018 Revision 1) 

เดือนตุลาคม 2563 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
พ.ศ. 2561-2580 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 (Thailand Power Development Plan 2018 Revision 1 หรือ 
PDP 2018 Revision 1) ท่ีจัดท าโดยกระทรวงพลงังาน โดยแผนดังกล่าวค านึงถึงความมัน่คงของ
ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ความมัน่คงและความเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยคาดการณ์วา่ ณ ส้ินปี 2580 ประเทศไทยจะมีก าลงัผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 77,211 เมกะ
วตัต ์ซ่ึงเป็นก าลงัผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี 2561-2580 รวม 56,431 เมกะวตัต ์

เป้าหมายสัดส่วนการผลิตพลงังานไฟฟ้าแยกตามประเภทเช้ือเพลิงตามแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า 
ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 ณ ส้ินปี 2580 เปรียบเทียบกบัการคาดการณ์สดัส่วน ณ ปี 2563 มีดงัน้ี 

ประเภทเช้ือเพลงิ 
คาดการณ์สัดส่วน ณ ปี 2563 

(เมกะวตัต์) 
สัดส่วนตามเป้าหมาย ณ ปี 2580 

(เมกะวตัต์) 

รับซ้ือไฟฟ้าพลงัน ้าจากต่างประเทศ 3,948 6,888 
พลงังานหมุนเวียน 11,875 29,004 
ก๊าซ 29,331 32,112 
ถ่านหิน / ลิกไนต ์ 6,110 4,843 
ดีเซล / น ้ามนัเตา 380 65 
อ่ืน ๆ 300 4,300 
รวม 51,943 77,211 
หมายเหต ุ: ข้อมลูจากแผนพัฒนาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 เผยแพร่ ณ เดือนตลุาคม 2563 
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2.5 การได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

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

 
โรงไฟฟ้าบางปะอิน 
โคเจนเนอเรช่ัน 

ที่ 1 

โรงไฟฟ้าบางปะอิน 
โคเจนเนอเรช่ัน 

ที่ 2 

โรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์ 
บางเขนชัย 

โรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์ 

ภาชี 

โรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์ 

บางเลน 

โรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์ 
พทุธมณฑลสาย 5 

โรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์ 

มหาชัย 

โรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์ 
กระทุ่มแบน 

โรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์  
คลองเปรง 

โรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์ 
นครราชสีมา 

โรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์

เชียงราย 

บตัรส่งเสริมเลขท่ี 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 1300(1)/2554 2071(1)/2554 
ลงวนัท่ี 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 11 มีนาคม 2554 30 สิงหาคม 2554 
ประเภทกิจการ กิจการ

สาธารณูปโภคและ
บริการพื้นฐาน 

กิจการ
สาธารณูปโภคและ
บริการพื้นฐาน 

กิจการ
สาธารณูปโภคและ
บริการพื้นฐาน 

กิจการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
พลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ 

กิจการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
พลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ 

กิจการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
พลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ 

กิจการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
พลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ 

กิจการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
พลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ 

กิจการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
พลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ 

กิจการ
สาธารณูปโภคและ
บริการพื้นฐาน 

กิจการ
สาธารณูปโภคและ
บริการพื้นฐาน 

1. ได้รับอนุญาตให้น าคนต่าง
ด้ า ว ท่ี เป็ น ช่ า ง ฝี มื อ ห รื อ
ผู ้ ช า น าญ ก า ร เข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจกัรได้ตามจ านวน
และก าหนดระยะเวลาเท่าท่ี
คณ ะ ก รรม ก ารพิ จ ารณ า
เห็นสมควร 

ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั 

2. ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ถื อ
กรรมสิท ธ์ิใน ท่ี ดินได้ตาม
จ าน วน ท่ี คณ ะก รรม ก าร
พิจารณาเห็นสมควร 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไดรั้บอนุญาต ไดรั้บอนุญาต 

3. ไดรั้บการยกเวน้ / ลดหยอ่น 
อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร 
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา

อนุมติั 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน

วนัท่ี 18 
พฤศจิกายน 2559) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัท่ี 2 สิงหาคม 

2561) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัท่ี 23 กรกฎาคม 

2558) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัท่ี 16 เมษายน 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัท่ี 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัท่ี 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัท่ี 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัท่ี 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัท่ี 25 ตุลาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัท่ี 11 กนัยายน 

2556) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 

2558) 
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โรงไฟฟ้าบางปะอิน 
โคเจนเนอเรช่ัน 

ที่ 1 

โรงไฟฟ้าบางปะอิน 
โคเจนเนอเรช่ัน 

ที่ 2 

โรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์ 
บางเขนชัย 

โรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์ 

ภาชี 

โรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์ 

บางเลน 

โรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์ 
พทุธมณฑลสาย 5 

โรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์ 

มหาชัย 

โรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์ 
กระทุ่มแบน 

โรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์  
คลองเปรง 

โรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์ 
นครราชสีมา 

โรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิตย์

เชียงราย 

4. ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ ท่ี
ไดรั้บจากการประกอบกิจการ
ท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

8 ปี 
(ไม่เกิน 4,934 
ลา้นบาท) 

8 ปี 
(ไม่เกิน 5,108  
ลา้นบาท) 

8 ปี 8 ปี 
(ไม่เกิน 33  
ลา้นบาท) 

8 ปี 
(ไม่เกิน 38  
ลา้นบาท) 

8 ปี 
(ไม่เกิน 35  
ลา้นบาท) 

8 ปี 
(ไม่เกิน 27 
ลา้นบาท) 

8 ปี 
(ไม่เกิน 21 
ลา้นบาท) 

8 ปี 
(ไม่เกิน 106 
ลา้นบาท) 

8 ปี 8 ปี 

5. ระยะเวลาท่ีสามารถน าผล
ขาดทุนในระยะเวลาท่ีได้รับ
การส่งเสริมไปหักออกจาก
ก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลัง
ระยะเวลาท่ีได้รับการยกเวน้
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
ปันผลจากกิจการท่ีได้รับการ
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 ท่ี
ไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อย
ละ 50 ของอตัราปกติ 

ไม่มี ไม่มี 5 ปี 
(นบัจากวนัท่ีพน้
ก าหนดในขอ้ 6) 

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

5 ปี 
(นบัจากวนัท่ีพน้
ก าหนดในขอ้ 6) 

8. ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และ
ค่าน ้ าประปาจ านวนสองเท่า
ของค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

ไม่มี ไม่มี 10 ปี 
(นบัจากวนัท่ีเร่ิมมี
รายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการ) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 10 ปี 
(นบัจากวนัท่ีเร่ิมมี
รายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการ) 

10 ปี 
(นบัจากวนัท่ีเร่ิมมี
รายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการ) 

9. ให้หักเงินลงทุนในการติดตั้ ง
หรือก่อสร้างส่ิงอ 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
เงินออกนอกราชอาณาจักร
เป็นเงินตราต่างประเทศ 

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

3.1 ความเส่ียงเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิของบริษัท 

บริษทัสนับสนุนให้มีการบริหารจดัการความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร รวมทั้งค านึงถึงปัจจยัภายในและภายนอกท่ีส่งผล
กระทบต่อการในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงการบริหารความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการบริหารจัดการบริษัท 
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ งคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ท าหนา้ท่ี พิจารณานโยบายการบริหารความเส่ียง และใหค้  าแนะน าในเร่ืองการ
บริหารความเส่ียงกบัคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหาร รวมทั้งติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงราย
ไตรมาส แผนการบริหารความเส่ียงรายปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ  นอกจากน้ี 
บริษทัและบริษทัในเครือแต่งตั้งคณะท างานบริษทัความเส่ียงอยา่งครบถว้น และส่ือสารแนวทางปฏิบติัดา้นการ
บริหารความเส่ียงให้แก่คณะท างานบริหารความเส่ียงรับทราบ  ซ่ึงคณะท างานบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและบริษทัในเครือ (ไม่รวมกรรมการผูจ้ดัการ) ท าหนา้ท่ี  ก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการ
ประเมินความเส่ียง จดัท าแผนการบริหารความเส่ียงเป็นรายปี  และรายงานผลการบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส 
รวมทั้งสนบัสนุน ให้เกิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้ งบริษทั เพ่ือให้พนกังานทุกระดบัตระหนกัถึงเร่ือง
การบริหารความเส่ียงและเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียง เป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงาน 

ความเส่ียงส าคญัและแนวทางการบริหารความเส่ียง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ความเส่ียงในการลงทุนของบริษัท 

บริษทัมีการลงทุนในกิจการอ่ืน โดยรายได้หลกัของบริษทัมาจากเงินปันผลรับจากบริษทัท่ีเขา้ไปลงทุน  
โดยในปี 2563 บริษทัมีรายไดเ้งินปันผล ร้อยละ 54 ของรายไดต้ามงบการเงินเฉพาะกิจการ หากกิจการท่ี
บริษทัถือหุน้ไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงต่าง ๆ จะส่งผลให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและ 
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดต้ามท่ีคาดการณ์ไว ้โดยบริษทัมีแนวทางในการบริหารจดัการ ดงัน้ี 

 การคัดเลือกโครงการ คณะกรรมการบริษทัเห็นถึงความส าคญัในการคดัเลือกโครงการลงทุน จึงได้
ก าหนดนโยบายการลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีชดัเจน เพ่ือเป็นการ 
บริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้และมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยฝ่ายพฒันาโครงการ
และบริหารทรัพยสิ์นท าหนา้ท่ีในการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณา
คดัเลือกโครงการ ทั้งดา้นผลตอบแทนจากการลงทุนและความเส่ียง โดยอาจมีการแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก เพื่อให้ค  าปรึกษาเฉพาะดา้นและตอ้งน าเสนอขอ้มูลการลงทุนให้คณะกรรมการ
บริษทัเพื่อท าการอนุมติั  

 การบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง บริษทัให้ความส าคญักบัโครงการท่ีอยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 
ซ่ึงอาจเกิดความเส่ียงจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้อนัเน่ืองมาจากปัญหาเชิงเทคนิค
ทางวศิวกรรม การติดตั้งเคร่ืองจกัรของผูรั้บเหมา ปัญหาจากภยัธรรมชาติ เป็นตน้ บริษทัจึงไดค้ดัเลือก
ผูรั้บเหมาท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจก่อสร้าง มีประสบการณ์การบริหารจดัการโครงการก่อสร้างท่ีมี
ขนาดใกลเ้คียงกบัขนาดของโครงการของบริษทั และมีผลงานในอดีตท่ีเป็นท่ีน่าพอใจ นอกจากน้ี บริษทั
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ใชรู้ปแบบของสัญญาวา่จา้งเหมาคงท่ีแบบเบ็ดเสร็จ (Fixed Cost Lump Sum Turnkey) ท าให้ช่วยลด
ความเส่ียงเร่ืองตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ีอาจสูงข้ึนได ้และท าสญัญาประกนัภยัโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง
โดยครอบคลุมความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งในส่วนงานก่อสร้าง และส่วนงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้
มัน่ใจวา่โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างของบริษทัจะแลว้เสร็จตามแผนท่ีก าหนดไว ้ 

 การตดิตามผลการด าเนินงาน บริษทัก าหนดกลไกในการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัลงทุนไวใ้นนโยบาย
ก ากับดูแลกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน (Control Policy) โดยบริษทัแต่งตั้ งตวัแทนเพ่ือไปด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดกรอบ
อ านาจในการใชดุ้ลยพินิจของตวัแทนของบริษทัอยา่งชดัเจน อีกทั้งกิจการท่ีบริษทัลงทุนจะตอ้งรายงาน
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือน าเสนอต่อ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส อีกทั้งบริษทัย่อยจะตอ้งน าเสนอขอ้มูลต่อบริษทัในกรณีท่ี 
จะลงทุนในโครงการใหม่ รวมถึงตอ้งรายงานความคืบหนา้ของโครงการท่ีเขา้ไปลงทุนดว้ย นอกจากน้ี
แผนกตรวจสอบภายในของบริษทัจะท าการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยเพ่ือให้
ความเช่ือมัน่วา่ มีความรัดกมุเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ท าใหบ้ริษทัสามารถ
ติดตามฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการท่ีบริษทัลงทุนไดอ้ยา่งใกลชิ้ด เพ่ือเป็นการลด
และบริหารความเส่ียงจากการลงทุนดงักล่าว  

2. ความเส่ียงในการด าเนินธุรกจิ 

2.1 ความเส่ียงด้านความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า 

บริษทัมีเป้าหมายในการส่งมอบไฟฟ้าและไอน ้ า ท่ีมีคุณภาพและพร้อมใชง้านให้กบัลูกคา้ รวมถึงคู่คา้
ต่าง ๆ โดยค านึงถึงความปลอดภยั และการรักษาเสถียรภาพดา้นการผลิตไฟฟ้าและไอน ้ า บริษทัมุ่งเนน้
ในการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โรงไฟฟ้าใหพ้ร้อมใชง้านตลอดเวลา โดยบริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดงัน้ี 

 การจดัท าแผนการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนัเป็นรายปี เพ่ือเป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรต่าง ๆ  
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้และก ากบัติดตามให้มีการซ่อมบ ารุงตามแผนการซ่อมบ ารุง เพื่อให้
แน่ใจวา่เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ อยูใ่นสภาพพร้อมท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและรับประกนั
ความพร้อมของโรงไฟฟ้าตามสญัญาดว้ย 

 การวา่จา้งผูใ้หบ้ริการตามสญัญาเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาท่ีเช่ียวชาญ ไดแ้ก่ ท าสัญญาวา่จา้ง กฟผ. 
เป็นผูบ้  ารุงรักษา โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 และบริษทั โซลาคอน จ ากดั เป็นผูบ้  ารุงรักษาโรงไฟฟ้า
พลงัแสงอาทิตยบ์างเขนชยัโซลาร์ นอกจากน้ียงัมีการวา่จา้งท่ีปรึกษาอิสระเพ่ือวดัประสิทธิภาพและ
ความมัน่คงดา้นต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้า โดยมีการติดตามรายงานอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือเสริมสร้างความ
พร้อมใชง้านของโรงไฟฟ้า 

 การจดัใหมี้การส ารองอุปกรณ์ และพสัดุท่ีจ าเป็น รวมทั้งอุปกรณ์ Critical Spare Part ส าหรับใชใ้น
การซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าอยา่งเพียงพอและเหมาะสม โดยก าหนดมีการตรวจนบัอุปกรณ์ และพสัดุท่ี
จ าเป็น อยา่งสม ่าเสมอ 
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 การน ามาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) มาใชใ้นโรงไฟฟ้าของบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจ
ว่าโรงไฟฟ้ามีระบบบริหารงานคุณภาพ และมีมาตรฐานการท างานในกระบวนการต่าง ๆ เช่น  
การผลิต การซ่อมบ ารุง การจดัการคลงัพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง เป็นตน้ 

 การส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ งจัดกิจกรรม Knowledge Sharing เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ ของ
พนกังานภายในบริษทั 

2.2 ความเส่ียงด้านวตัถุดบิทีม่คีวามส าคญัต่อการผลติไฟฟ้า  

บริษทัลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหลายประเภท ซ่ึงใชว้ตัถุดิบในการผลิตไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนั 
โดยโรงไฟฟ้าพลังน ้ าและโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน   
ใชว้ตัถุดิบท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ท าให้อาจเกิดความเส่ียงดา้นวตัถุดิบในแง่ของความ
พร้อมใชง้านท่ีไม่อาจคาดการณ์ได ้เช่น ความผนัผวนของสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความ
เขม้ของแสงอาทิตย ์การเปล่ียนแปลงของปริมาณน ้ าฝนในแต่ละช่วงเวลาท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
แน่นอน เป็นตน้ ส าหรับโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้า อาจมีความเส่ียงหากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติหรือผูจ้ดัส่งก๊าซธรรมชาติไม่สามารถจดัหา
เช้ือเพลิงใหไ้ดต้ามความตอ้งการผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้บริษทัไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าโดยบริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดงัน้ี 

 การติดตั้งสถานีวดัปริมาณน ้ าบนแม่น ้ าโขง เน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรีเป็นโรงไฟฟ้าแบบ
น ้ าไหลผา่น (Run-of-River) ท่ีไม่มีพ้ืนท่ีกกัเก็บน ้ า ทางโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีจึงไดท้ าการติดตั้ง
สถานีวดัปริมาณน ้ าบนแม่น ้ าโขง และล าน ้ าสาขา เช่น แม่น ้ าอู แม่น ้ าซวง และแม่น ้ าคาน ไวท้ั้งส้ิน 
14 สถานี โดยสถานีวดัปริมาณน ้ าไหลผ่านนั้นจะท าการวดัขอ้มูลและส่งขอ้มูลออกในทุก ๆ 15 
นาที โดยขอ้มูลปริมาณน ้ าเหล่าน้ีจะถูกน ามาใชเ้พื่อวางแผนการผลิตต่อไป 

 การติดตามและเฝ้าระวงัความผนัผวนของสภาพภูมิอากาศ  โดยโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ประกาศ
ให้ปี 2563 เป็นปีแลง้ (Drought Year) ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) เพื่อให้การบริหารจดัการ
ภาวะแลง้มีประสิทธิภาพ โดยยกเวน้ค่าปรับท่ีอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีชัว่โมงการผลิตไฟฟ้าจริงเฉล่ีย
ต ่ากวา่ท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา  

 การศึกษาพ้ืนท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าโดยค านึงถึงค่าความเขม้แสงท่ีเหมาะสม รวมถึงพิจารณาค่าเฉล่ีย
ขอ้มูลความเขม้ของแสงอาทิตยใ์นอดีตของพ้ืนท่ีก่อนการลงทุน รวมทั้งการท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยเ์ป็นแบบ Non-Firm ท าใหไ้ม่มีค่าปรับหากโรงไฟฟ้าไม่สามารถผลิต
ไฟฟ้าไดจ้ากความผนัผวนของแสงอาทิตย ์

 การท าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ กบั บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) เป็นระยะเวลา 25 ปี 
นบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์โดยมีขอ้ก าหนดให ้ปตท. ช าระค่าชดเชยหากไม่สามารถจดัส่ง
ก๊าซธรรมชาติไดต้ามสัญญา ซ่ึงในปี 2563 ท่ีผ่านมา ปตท. สามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้บริษทัได้
ตามสญัญา ท าใหส้ามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า  
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2.3 ความเส่ียงภัยพบิัตทิางธรรมชาต ิ 

โรงไฟฟ้าของบริษัทตั้ งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดความเส่ียงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น การเกิด
แผ่นดินไหว อุทกภยั ดินถล่ม เป็นตน้ อาจส่งผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัในกระบวนการผลิตไฟฟ้า 
โดยบริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดงัน้ี 

 การออกแบบโครงสร้างโรงไฟฟ้าท่ีมีความมัน่คงและปลอดภยั เพ่ือรองรับการเกิดแผ่นดินไหวท่ี

อาจเกิดข้ึน ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2  สามารถรองรับการสัน่ไหวจากการเกิดแผน่ดินไหวได้

สูงสุด (Safety Evaluation Earthquake (SEE)) ท่ี 0.32g ตามหน่วยความเร่งของพ้ืนดิน (Ground 

Acceleration) รวมทั้งมีระบบป้องกนัน ้ าลน้ดว้ยช่องทางระบายน ้ าลน้ (Spillway) ท าหนา้ท่ีหลกัใน

การระบายน ้ าในกรณีเกิดสภาวะน ้ าหลาก และโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรีมีโครงสร้างท่ีมีความ

แข็งแรงพิเศษ ภายใตม้าตรฐานสากล The International Commission on Large Dams (ICOLD) 

และสามารถรองรับการสั่นไหวจากการเกิดแผ่นดินไหวได้สูงสุด (SEE) ท่ี 0.44g ตามหน่วย

ความเร่งของพ้ืนดิน (Ground Acceleration) อีกทั้งยงัมีการออกแบบระบบประตูระบายน ้ าลน้ถึง 7 

ช่องทาง นอกจากน้ี ยงัมีการจดัท าแผนฉุกเฉิน (Emergency Action Plan) ส าหรับตอบสนองต่อ

เหตุการณ์ท่ีไม่ปกติต่าง ๆ จึงเช่ือมัน่ได้ว่าความแข็งแรงของโครงสร้างของโรงไฟฟ้าสามารถ

รองรับภยัธรรมชาติจากแผน่ดินไหวและกรณีน ้ าหลากไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 การส ารวจพฤติกรรมการเคล่ือนไหวของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 และโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี 

โดยจดัให้มีการติดตามความปลอดภยัของโรงไฟฟ้า เช่น การติดตามพฤติกรรมของโครงสร้าง

โรงไฟฟ้า (Structural Behavior Monitoring)  พร้อมทั้งจดัท ารายงานแสดงผลการตรวจสอบติดตาม

เป็นประจ าในทุกเดือน นอกจากน้ีมีการก าหนดรอบการตรวจสอบโรงไฟฟ้าคร้ังใหญ่ เป็นจ านวน 3 

คร้ังต่อปี โดยแบ่งเป็น สองคร้ังในช่วงฤดูแลง้ และอีกหน่ึงคร้ังในช่วงฤดูฝน  

 การท าแผนการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงตามมาตรฐาน ICOLD 2008 เพื่อเตรียมความพร้อมใน

กรณีท่ีเกิดแผนดินไหว ทั้งโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 และโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี 

 การส ารวจพ้ืนท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน ตั้ งอยู่ท่ีอ  าเภอปักธงชัย 
จงัหวดันครราชสีมา และโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยค์ลองเปรง ตั้งอยูท่ี่ต  าบลคลองเปรง อ าเภอเมือง 
จังหวดัฉะเชิงเทรา โดยบริษทัได้ส ารวจและวิเคราะห์พ้ืนท่ีของโรงไฟฟ้า แลว้พบว่า พ้ืนท่ีตั้ ง
โรงไฟฟ้าอยู่บนท่ีสูงและไม่เคยประสบอุทกภยัมาก่อน ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบ
ติดตั้งบนหลงัคาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษทัไดอ้อกแบบอุปกรณ์ยึดแผงพลงังาน
แสงอาทิตย ์โดยพิจารณาผลกระทบของแรงลมอยา่งรอบคอบแลว้  

 การท าสัญญาประกนัภยัเพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ครอบคลุมความเสียหายของโรงไฟฟ้า (Property Damage) การหยดุชะงกัของการ
ประกอบธุรกิจ (Business Interruption) รวมถึงการประกนัความเสียหายท่ีเกิดกบับุคคลภายนอก 
(Public Liabilities) อีกดว้ย 
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2.4 ความเส่ียงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัให้ความส าคญัและมุ่งด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเน่ือง ทั้งของพนักงาน ผูรั้บเหมารวมถึงคู่คา้ของบริษทัท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีในส านกังานและโรงไฟฟ้า โดยตั้งเป้าหมายให้เป็น “องค์กรท่ีปราศจากอุบติัเหตุและปราศจาก
การบาดเจ็บ” บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดงัน้ี  

 ก าหนดแนวปฏิบติัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัและบริษทัในเครือ เพ่ือบริหารจดัการ

ความเส่ียงดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโรงไฟฟ้า สร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชนต่าง ๆ รวมถึง

การบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน 

 จดักิจกรรมโครงการ SAFETY WEEK เพื่อให้พนกังานมีความตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยัใน

การท างาน ผ่านการจัดการอบรมให้พนักงานในหัวข้อ “สุขภาวะและความปลอดภัยใน

สภาพแวดลอ้มการท างาน” ซ่ึงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานได ้

 ส่งเสริมให้คู่คา้ปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน

เดียวกบับริษทั ผ่านจรรยาบรรณคู่คา้ เพ่ือมุ่งเนน้เร่ือง ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นตน้ 

 การน าระบบการจดัการตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015 / ISO 45001:2018 / ISO 14001:2015) 

มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการด าเนินธุรกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดย

มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภยัและให้ความส าคญักับส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในโรงไฟฟ้าและบริเวณ

โดยรอบโรงไฟฟ้า โดยในปี 2563 บริษทัไม่ไดรั้บรายงานการเกิดอุบติัเหตุขั้นร้ายแรงของพนกังาน 

หรือเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโรงไฟฟ้า 

2.5 ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทไม่ได้รับ

ผลกระทบต่อการด าเนินงาน รวมถึงการผลิตและขายไฟฟ้าอยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากบริษทัมีสัญญาการ

ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม 

โดยกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมมีการกระจายตวัอยู่ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม บริษทัมีการบริหารจดัการ

ความเส่ียงดงัน้ี 

 จดัตั้ง BCP Pandemic Team เพ่ือติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID – 19 
อยา่งใกลชิ้ด 

 ก าหนดมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID – 19 และส่ือสารใหพ้นกังาน คู่คา้ 
ผู ้รับเหมา ของบริษัท และบริษัทในเครือ ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในประเทศไทย และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวรับทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
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 ก าหนดใหพ้ื้นท่ีโรงไฟฟ้าเป็นพ้ืนท่ีควบคุม โดยพนกังานจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบการขออนุญาต
เขา้-ออกพ้ืนท่ีอยา่งเคร่งครัด โดยมีหน่วยงานดูแลดา้นการรักษาความปลอดภยั รับผิดชอบในการ
ตรวจตรา การเขา้-ออกพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า กรณีท่ีมีบุคคลภายนอกผา่นเขา้มาบริเวณพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าตอ้ง
ขออนุมติัจากผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า และน าส่งรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการทุกคร้ัง 

3. ความเส่ียงทางการเงนิ 

3.1 ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทางการเงนิ 

บริษทัมีแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายในการด าเนินงาน สภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษทัมีการ
ควบคุมและบริหารจดัการสภาพคล่องเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีกระแสเงินสดท่ีเพียงพอต่อการด าเนิน
กิจการภายใตส้ถานการณ์ปกติ และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต โดยบริษทัมีการบริหารจดัการ
ความเส่ียง ดงัน้ี  

 จัดท ารายงานประมาณการกระแสเงินสดและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม ่าเสมอ 
ตลอดจนบริหารสัญญาเงินกูย้ืมและประสานงานกบัธนาคารผูใ้ห้กูอ้ย่างใกลชิ้ดเพ่ือลดโอกาสใน
การผิดเง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้ 

 ก าหนดนโยบายบริหารเงินสดส่วนเกินโดยลงทุนในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นซ่ึงมี
สภาพคล่องสูงกับสถาบันการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ อีกทั้ งจัดเตรียมวงเงินสินเช่ือกับธนาคาร
พาณิชยต์่าง ๆ กรณีมีความตอ้งการใชเ้งินอีกดว้ย 

 ท าสัญญาสินเช่ือกับกับธนาคารพาณิชย ์ทั้ งน้ี ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิของวงเงินสินเช่ือดังกล่าว 
บริษทัและบริษทัในเครือมีหน้าท่ีปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนด เช่นเดียวกับเง่ือนไขและ
ขอ้ก าหนดของหุ้นกูห้รือหน้ีท่ีมีกับสถาบนัการเงินอ่ืน เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Interest-Bearing Debt to Equity Ratio) อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) เป็นตน้ โดยบริษทัยงัไม่ไดมี้การเบิกใชว้งเงินดงักล่าว 

3.2 ความเส่ียงจากการพึง่พาแหล่งเงนิทุนภายนอก 

เน่ืองจากบริษทัตอ้งใชเ้งินทุนจ านวนมากในการด าเนินธุรกิจ จึงจ าเป็นตอ้งพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอก 
โดยปัจจุบัน บริษัทมีการพึ่ งพาการออกตราสารหน้ีในประเทศไทยเป็นช่องทางหลัก โดยหากมี
เหตุการณ์ท่ีท าใหบ้ริษทัไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งทุนเหล่าน้ีได ้ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพคล่องและ
ความสามารถในการช าระหน้ีของบริษทั 

3.3 ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัและบริษทัในเครือ ด าเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน โดยมีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
ส่วนหน่ึงเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงอาจไดรั้บผลกระทบจากการปรับมูลค่าของอตัราแลกเปล่ียน
ได ้โดยบริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียง ดงัน้ี 
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 การบริหารกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่าย ให้มีความสอดคลอ้งกนัในรูปแบบธรรมชาติ 
(Natural Hedge) เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าบางส่วนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ 
ในขณะเดียวกนัก็มีรายจ่ายท่ีตอ้งช าระดว้ยสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ   

 การใชบ้ญัชีป้องกนัความเส่ียง (Hedge Accounting) เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอนั
เก่ียวเน่ืองกบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าท่ีคาดการณ์ในอนาคตซ่ึงส่วนหน่ึงอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยก าหนดให้รายได้จากการขายไฟฟ้าดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียง 
(Hedged Item) และเงินกูย้มืระยะยาวในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนั
ความเส่ียง (Hedging Instrument) ดว้ยหลกัการของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
ส่งผลให้สามารถลดความผนัผวนของก าไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนได ้
โดยส่วนท่ีมีประสิทธิผล (Effective Portion) ของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือท่ี
ใชป้้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแทนการรับรู้โดยผ่าน
ก าไรขาดทุนของบริษทั และจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือรายการท่ีมีการ
ป้องกนัความเส่ียงมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

 การพิจารณาเขา้ท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในจ านวนและระยะเวลาท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ และความจ าเป็นในการใชเ้งินในสกลุต่างๆ โดยมิไดมี้จุดประสงคเ์พ่ือการเก็งก าไร 

3.4 ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัและบริษทัในเครือ มีเงินกูร้ะยะสั้นและระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน เพ่ือน ามาใชใ้นการด าเนิน
ธุรกิจ ซ่ึงหากอตัราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั จะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงิน
ของบริษทั และบริษทัในเครือ โดยบริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียง ดงัน้ี  

 ติดตามแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอย่างสม ่าเสมอ  รวมทั้งบริหารสัดส่วนของ 
เงินกูย้มืท่ีมีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวัและแบบคงท่ีให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ และ
บริหารจดัการปรับปรุงตน้ทุนทางการเงินอยา่งต่อเน่ือง  โดยปัจจุบนับริษทัมีสดัส่วนเงินกูย้ืมท่ีเป็น
อตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั ร้อยละ 20 และอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ี ร้อยละ 80 ของเงินกูย้มืทั้งหมด  

 ท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเม่ือมีความเหมาะสม
ตามสภาพตลาด โดยมิไดมี้จุดประสงคเ์พ่ือการเก็งก าไร  

 การออกหุน้กู ้โดยมีอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ี เพ่ือลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด 

4. ความเส่ียงทีม่ผีลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

4.1 ความเส่ียงจากบริษัทมผู้ีถือหุ้นรายใหญ่ซ่ึงถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 

บริษทัมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่ม ช.การช่าง โดยถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ไดแ้ก่ บริษทั ช.การช่าง 
จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 30.67 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 24.98  และบริษทั ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 17.58  ถือหุ้นรวมกนัทั้งส้ินเป็นจ านวนร้อยละ 73.23 ( 
ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563) จึงท าให้กลุ่มบริษทั ช.การช่างสามารถ
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ควบคุมการออกเสียงลงมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งใชม้ติเสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได ้ยกเวน้
เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดตอ้งให้ไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อยา่งไร 
ก็ตามส าหรับเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัต่อการด าเนินการของบริษทั เช่น การแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั บริคณห์สนธิ  
การขยายหรือลดขอบเขตธุรกิจ การออกหลกัทรัพยใ์หม่ การควบรวมกิจการ รวมถึงการได้มาและ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบับริษทั หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง และเร่ืองท่ีมีผลกระทบ
ต่อสัดส่วนมูลค่าและสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิมลดลง (Dilution Effect) ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีเป็นผูถื้อหุ้น
รายย่อยมีสิทธิท่ีจะออกเสียงคัดค้าน (Veto) ซ่ึงจะท าให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิในการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจการลงมติของกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ได ้ ทั้งน้ีบริษทัให้ความส าคญัในการดูแล
ผลประโยชน์และสิทธิของผูถื้อหุ้นรายยอ่ย รวมทั้งความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผูถื้อ
หลกัทรัพย ์โดยบริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียง ดงัน้ี 

 ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้
บริษทัสามารถด าเนินกิจการเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุ้นทุกฝ่ายอยา่งสม ่าเสมอ
ในระยะยาว  

 ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัไดด้ าเนินการตามเง่ือนไขการคา้
ทัว่ไป มีความเป็นธรรม และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเพียงพอ 
เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยก าหนดให้คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระ 4 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงทุกท่านลว้นเป็นผูท่ี้มีความรู้ 
ความสามารถ และมีความเป็นกลางสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยบริษทัมัน่ใจวา่สัดส่วนของกรรมการอิสระดงักล่าวจะสร้างการถ่วงดุล
อ านาจของกลุ่มผูถื้อใหญ่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงมัน่ใจไดว้า่ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยและผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกภาคส่วนจะไดรั้บความคุม้ครองและเป็นธรรม 

4.2 ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม จากการลงทุนในบริษัทอืน่ 

  บริษทัมีการประกอบธุรกิจหลกัโดยการลงทุนในบริษทัอ่ืน ซ่ึงผลการด าเนินงานท่ีดีของบริษทัท่ีบริษทั
เขา้ไปลงทุนนั้น จะก่อให้เกิดรายไดแ้ละประโยชน์สูงสุดต่อเงินลงทุนของบริษทั  ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึง
ตระหนักถึงความส าคญัของความเส่ียงในการบริหารจดัการบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีบริษทัเขา้ไป
ลงทุน โดยบริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียง ดงัน้ี 

 ก าหนดนโยบายการควบคุม และกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบั
กฎบตัรคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการ
ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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ท่ีทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (และฉบบัท่ีมีการ
แกไ้ข) 

 บริษทัจะส่งบุคคลท่ีไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเขา้เป็นกรรมการ
และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอยา่งนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  

 กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีได้รับการแต่งตั้ งเป็นกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารใน
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
การท ารายการระหว่างกันของบริษทัย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มี
นัยส าคัญต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยการเข้าท ารายการต้องพิจารณาและปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงประเด็นปัญหาของการด าเนินงานต่าง ๆให้บริษทัทราบ 
และออกเสียงลงมติตามท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติในเร่ืองนั้น ๆ 

 ก าหนดเง่ือนไขการลงนามผูกพนับริษทัของแต่ละบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ให้ตอ้งมีกรรมการ
ผูแ้ทนของบริษทัอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเป็นกรรมการผูล้งลายมือช่ือ ซ่ึงท าใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัสามารถ
ป้องกนัความเส่ียง และดูแลผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัได ้

4.3 ความเส่ียงด้านการปฏิบัตติามกฎระเบียบ ข้อบังคบั และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

บริษทัและบริษทัในเครือ ด าเนินธุรกิจทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของทุกประเทศ รวมทั้งติดตามการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบักฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดงัน้ี 

 รวบรวมหลกัเกณฑ ์กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียน และ
น าเสนอแก่คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัเพ่ือถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 ติดตามสถานการณ์ด้านกฎหมายของทั้ งภายในประเทศไทย และประเทศท่ีเก่ียวข้องอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อให้บริษทัมีเวลาเพียงพอในการเตรียมด าเนินการ ปรับปรุง และพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลง ท่ีมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจในทุกดา้น  

 จดัจา้งท่ีปรึกษาทางกฎหมาย กรณีท่ีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีมีความซบัซอ้นมาก  
 การเตรียมความพร้อมป้องกันความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบักฎหมายใหม่ ส าหรับปี 2563 นั้น บริษทั

ตระหนกัถึงความเส่ียง ความส าคญั และการเตรียมความพร้อมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุม เก็บ ใช ้
เปิดเผย และรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้การด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ.คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ซ่ึง
ประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 และจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 โดยบริษทั
มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างจิตส านึก และการรับรู้ถึงความส าคญัของขอ้มูลส่วนบุคคลให้กบัพนกังาน 
บริษทัไดด้ าเนินการจา้งท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั แชนดเ์ล่อร์ เอม็เอชเอม็ จ ากดั ("CMHM") ในการ
เตรียมความพร้อม ดงัน้ี 
- จดัท าการตรวจสอบเชิงลึก (Due Diligence) และ/หรือ การตรวจสอบภายในองคก์ร 
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- การจดัอบรมทัว่ไป ครอบคลุมเน้ือหาพ้ืนฐานของพรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หนา้ท่ีของ
บริษัท และสิทธิของเจ้าของข้อมูล รวมไปถึงมาตรการการรักษาและจัดเก็บข้อมูล และ
ความผิดตามพรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

- การจดัอบรมกลุ่มเฉพาะ ครอบคลุมเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแตล่ะแผนก ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะ
งานของแผนกนั้น ๆ รวมถึงหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูล (“DPO”)  

ทั้งน้ี การป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวท าให้บริษทัมีความมัน่ใจวา่ บริษทัไดส้ร้างกระบวนการ และ
การด าเนินงาน ท่ีมีมาตรฐานเป็นไปตามกฎหมาย โดยไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษยชน และ
ไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงจะช่วยป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือไม่ให้บริษัท 
มีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บบทลงโทษหากไม่ปฏิบติัตามกฎหมายอนัจะส่งผลเสียต่อช่ือเสียงของบริษทั   
 

5. ความเส่ียงใหม่ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต 

บริษทัให้ความส าคญักบัความเส่ียงใหม่ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความยัง่ยืนของ
บริษทัโดยอาจเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษทัไดศึ้กษาและวิเคราะห์ประเด็นท่ีมี
ความส าคญัท่ีอาจส่งผลกบับริษทัและอาจเป็นความเส่ียงใหม่ในอีก 3-5 ปี ขา้งหนา้  

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

 ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง 
ส่งผลต่อความมัน่คงระบบไฟฟ้า 

 การแจง้ความพร้อมในการผลิตไฟฟ้า 
(Declaration) ยากล าบากมากข้ึน 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและปริมาณน ้ า 

 ศึกษาวจิยัปริมาณน ้ าและการเปล่ียนแปลง
ของภยัธรรมชาติและผลกระทบตอ่ความมัง่
คงในระบบไฟฟ้า 

 ประเมินความเส่ียงภยัธรรมชาติและ
คาดการณ์ความรุนแรงของ Climate Change 
ทุกโรงไฟฟ้าอยา่งละเอียด 

 ท าแผนการรับมือภยัธรรมชาติ ทั้งดา้นการ
ผลิต การซ่อมบ ารุง การท างานของอุปกรณ์ 
ความปลอดภยัของพนกังาน 

 ปรับปรุงโรงไฟฟ้าใหมี้ความสามารถทนรับ
สภาพภยัธรรมชาติหรือสภาพอากาศท่ี
แปรปรวนได ้เช่น ยกระดบัพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า
เพ่ือป้องกนัน ้ าท่วม ติดตั้งอุปกรณ์
เคร่ืองจกัรท่ีทนสภาพอากาศร้อนหรือหนาว
จดัได ้และออกแบบระบบสาธารณูปโภค
ของโรงไฟฟ้าท่ีรับสภาพน ้ าท่วมได ้

 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวดัพฤติกรรมเข่ือน 
และระบบติดตามแบบ Real Time ผา่น 
Web Based Monitoring System เพื่อให้
มัน่ใจวา่ภายหลงัการเร่ิมเดินเคร่ืองเชิง
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ความเส่ียง ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ การจดัการความเส่ียง 
พาณิชยแ์ลว้ จะมีการติดตามและดูแลความ
ปลอดภยัเชิงรุก (Proactive Measure) ของ
โครงสร้างโรงไฟฟ้า ดว้ยทีมวศิวกรและ
ผูเ้ช่ียวชาญอยา่งต่อเน่ือง 

การพฒันาเทคโนโลยดีา้นพลงังาน 
เช่น การใชพ้ลงังานทดแทน การกกั
เก็บพลงังาน (Energy Storage) 

 พฤติกรรมการใชพ้ลงังานของผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลง 

 รูปแบบการด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าอาจ
เปล่ียนไป 

 นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจะมี
การเปล่ียนแปลงเพ่ือรักษาความมัน่คง
ของระบบไฟฟ้า 

 โครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าอาจจะ
เปล่ียนแปลงตามตน้ทุน 

 ศึกษาและประเมินความสามารถของการ
ด าเนินธุรกิจการใชพ้ลงังานทดแทน ทั้งดา้น
บุคลากร งบประมาณ นโยบายและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ศึกษาและติดตามนโยบายดา้นพลงังาน
ทดแทนของประเทศต่าง ๆ 

 ก าหนดเป้าหมายการลงทุน และขยายฐาน
ธุรกิจดา้นพลงังานทดแทน 

 ศึกษาการพฒันาเทคโนโลยแีละแนวโนม้
ราคาของอุปกรณ์/แบตเตอร่ีกกัเก็บพลงังาน
ไฟฟ้า 

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ี(Digital 
Transformation) 

 พฤติกรรมการใชพ้ลงังานของผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลง 

 แผนการด าเนินธุรกิจตอ้งมีความ
คล่องตวั ยดืหยุน่ และรองรับการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

 เทคโนโลยเีก่ียวกบั Data Mining, 
Artificial Intelligence, Quantum 
Computing สามารถเขา้ถึงไดง่้ายข้ึน 
ท าใหก้ารโจมตีทางไซเบอร์เพ่ิมข้ึน 
เช่น ท าใหข้อ้มูลร่ัวไหล เปล่ียนแปลง
แกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือ
โจรกรรมขอ้มูล 

 จดัอบรมเพื่อการเพ่ิมพนูความรู้ดา้น
เทคโนโลย ีและเสริมสร้างการตระหนกัถึง
ความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแก่
พนกังานทุกคนในองคก์ร  

 เพ่ิมระบบตรวจสอบและป้องกนัภยัคุกคาม 
รวมทั้งศึกษาเทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีส่งผล
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

 ปรับปรุงกระบวนการท างานใหส้ามารถ
ตอบสนองเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลง 

 เพ่ิมเติมระบบการกูคื้นขอ้มูลเม่ือเกิดภยัพิบติั
เพ่ือรองรับความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 

 ติดตามววิฒันาการและรูปแบบการโจมตี
ทางดา้นไซเบอร์ รวมถึงประเมิน
ประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภยั
ของระบบสารสนเทศของบริษทั และระบบ
การเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้าอยา่งสม ่าเสมอ 
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3.2 ความเส่ียงเกีย่วกบัหุ้นกู้ 
 

(1) ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk) 
หมายถึง ความเส่ียงท่ีผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่สามารถจ่ายดอกเบ้ียหรือไม่สามารถคืนเงินตน้หรือเงินลงทุน

ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นกูไ้ดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ และเม่ือผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่สามารถจ่ายดอกเบ้ียหรือเงินตน้ไดต้ามก าหนด ก็จะ
ถือเป็นการผิดนดัช าระหน้ีหุ้นกู ้(default) ซ่ึงเน่ืองจากหุ้นกูเ้ป็นหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั ผูถื้อหุ้นกู้
จะมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีเท่าเทียบกบัเจา้หน้ีสามญัท่ีไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิอ่ืนๆ โดยจะมีสิทธิดอ้ยกวา่
เจา้หน้ีบุริมสิทธิแต่เหนือกวา่เจา้หน้ีดอ้ยสิทธิ ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ และผูถื้อหุน้สามญั 

ทั้งน้ี เพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุน ผูอ้อกหุน้กูไ้ดจ้ดัใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ี
ไดก้ารรับรองจากส านกังาน ก.ล.ต ท าการประเมินและเปิดเผยความเส่ียงดา้นเครดิตของผูอ้อกหุ้นกู ้โดยถา้อนัดบั
ความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหุน้กูต้  ่า แสดงวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของหุน้กูห้รือผูอ้อกหุน้กูน้ั้นสูง ดงันั้นผูล้งทุนควร
ไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนเพ่ือชดเชยความเส่ียงท่ีสูงของหุน้กูด้งักล่าว 

อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลผลการด าเนินงานของผูอ้อกหุ้นกู ้นอกจากการ
พิจารณาอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหุ้นกู ้และผูล้งทุนควรติดตามขอ้มูลข่าวสารของผูอ้อกหุ้นกูร้วมถึงการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ จากเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) สถาบนัจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือ (ทริสเรทติ้ง - www.trisrating.com) หรือสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (www.thaibma.or.th)  

(2) ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk) 

หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือผูถื้อตราสารตอ้งการขายตราสารก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนอาจขาย
ไดต้  ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวห้รือราคาท่ีซ้ือมา ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด กล่าวคือ 
หากอตัราดอกเบ้ียของตลาดสูงข้ึน ราคาของตราสารจะลดลง ทั้งน้ี โดยทัว่ไปราคาของตราสารท่ีมีอายคุงเหลือยาว
กวา่จะไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาดมากกวา่ 

(3) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือผูถื้อตราสารประสงคจ์ะขายตราสารในตลาดรองก่อนครบก าหนดไถ่
ถอน ผูถื้อตราสารอาจไม่สามารถขายตราสารไดท้นัทีในราคาท่ีตนเองตอ้งการ เน่ืองจากการซ้ือขายเปล่ียนมือของ
ตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งน้ีหากผูอ้อกตราสารไม่ไดน้ าตราสารไปซ้ือขายในตลาดตราสารหน้ี (BEX)  
ผูถื้อตราสารสามารถซ้ือขายตราสารในตลาดรองไดก้บัผูค้า้ตราสารหน้ีรายใดๆ (ถา้มี)  

(4) ความเส่ียงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) 

หมายถึง ความเส่ียงท่ีผูถื้อตราสารอาจเสียโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงจากการลงทุนในตราสาร
ท่ีเสนอขาย ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารใชสิ้ทธิไถ่ถอนในช่วงท่ีอตัราดอกเบ้ียในตลาดลดต ่าลงกวา่อตัราดอกเบ้ียของ
ตราสาร ซ่ึงจะท าใหผู้ถื้อตราสารไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาด และอาจตอ้งน าเงินตน้ท่ีไดรั้บจากการไถ่ถอนไป
ลงทุนในตราสารท่ีผลตอบแทนต ่าลง 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1  ลกัษณะทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1.1    เงนิลงทุน      

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ตามงบการเงินเฉพาะของ
บริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ลา้นบาท) 

สดัส่วน 
การลงทุน 
(ร้อยละ) 

มูลค่าตามบญัชี
วธีิราคาทุน 
(ลา้นบาท) 

บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย 
เอนเนอร์จี จ ากดั (SEAN) 

ถือหุน้ใน บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั
(NN2) ในสดัส่วนร้อยละ 75 ของ 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ ซ่ึง 
NN2 ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตได้
จากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า  

6,606.75 
  

61.33 9,514.85 
 

บริษทั บางปะอิน โคเจน
เนอเรชัน่ จ ากดั (BIC) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตจาก
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    100.80  

บริษทั นครราชสีมา  
โซล่าร์ จ ากดั (NRS) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

 221.50  30.00      82.46  

บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 20.00  100.00 5.75 
  

บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 1.00  100.00           0.25  

บริษทั วสิ โซลิส จ ากดั  พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 1.00  100.00 0.25  

บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 1.00  100.00 0.25  

บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 1.00  100.00 0.25 
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ลา้นบาท) 

สดัส่วน 
การลงทุน 
(ร้อยละ) 

มูลค่าตามบญัชี
วธีิราคาทุน 
(ลา้นบาท) 

บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้าก
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 

26,861.00 37.50 11,585.93 

บริษทั หลวงพระบาง 
พาวเวอร์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้าก
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 

5,200.00 42.00 2,183.38 

4.1.2  สินทรัพย์ถาวรหลกั    

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัและบริษัทย่อยมีสินทรัพยถ์าวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีตามรายละเอียดดงัน้ี    

4.1.2.1 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ภายใต้สัญญาสัมปทาน   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

NN2 สปป.ลาว  17,829.67 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

 
4.1.2.2 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ล าดบั รายการ มูลค่าสุทธิตามบญัชี(ลา้นบาท) 1 

1 ท่ีดิน                  261.08  

2 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์                      769.05  

3 โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่                   7,615.54 

4 อาคาร     1.35 

5 ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า   78.88 

6 อุปกรณ์ เคร่ืองตกแตง่ และอุปกรณ์ส านกังาน    63.63 

7 ยานพาหนะ   17.52  

8 สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 7.08 

 รวมท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์     8,814.13 
 

                                                           
1 มูลค่าสุทธิ  คือมูลค่าราคาทุนตามบญัชี หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม 
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ทั้งน้ี รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อยตามท่ีไดแ้สดงไวข้า้งตน้สามารถ
แสดงรายละเอียดจ าแนกตามประเภทของสินทรัพยแ์ละจ าแนกตามบริษทัไดด้งัน้ี  

1) ท่ีดิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มูลค่าตามบญัชีของท่ีดินตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BIC นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน
พระนครศรีอยธุยา 

     159.33 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

 จงัหวดัปทุมธานี   5.77 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

BKC อ าเภอปักธงชยั 
นครราชสีมา  
(จ านวน 547 แปลง) 

95.98 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้
(ท่ีดินจ านวน 205 แปลง พ้ืนท่ี
ประมาณ 180 ไร่)  

รวม 261.08  

2) โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ตาม 
งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BKC นครราชสีมา   769.05 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

รวม  769.05   
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3) โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ตามงบ
การเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BIC พระนครศรีอยธุยา  7,615.54 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

รวม   7,615.54   
 

4)   อาคาร  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของอาคารตามงบการเงินรวมของบริษทั 
และบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BIC พระนครศรีอยธุยา 1.35 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 1.35   

5) ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าตามงบการเงิน
รวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

บริษทั กรุงเทพมหานคร   48.55 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
NN2 สปป.ลาว   30.33 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม   78.88  
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6) อุปกรณ์ เคร่ืองตกแตง่และอุปกรณ์ส านกังาน  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของเคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงาน 
ตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

บริษทั กรุงเทพมหานคร  17.41 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

SEAN กรุงเทพมหานคร    0.09 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

NN2 สปป.ลาว 42.27 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

BKC กรุงเทพมหานคร   2.17 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

BIC พระนครศรีอยธุยา 
และกรุงเทพมหานคร 

  1.69 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 63.63   
 

7) ยานพาหนะ  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของยานพาหนะตามงบการเงินรวมของบริษทั
และบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

NN2 สปป.ลาว   17.52 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม   17.52   
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8) สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างตามงบการเงิน
รวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

บริษทั กรุงเทพมหานคร 0.56 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

NN2 สปป.ลาว 1.20 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

BIC พระนครศรีอยธุยา  5.32 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 7.08   

 

4.1.3    สัญญาเช่าระยะยาว      

บริษทัและบริษทัยอ่ย ท าสญัญาเช่าระยะยาวท่ีมีอาย ุ3 ปีข้ึนไป เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจมีสาระส าคญัดงัน้ี 

ผูเ้ช่า ผูใ้ห้เช่า สญัญา พ้ืนท่ี อายสุญัญา เร่ิมตน้ ส้ินสุด 

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

สญัญาเช่าพ้ืนท่ีและให้บริการ
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) 

สญัญาเช่าพ้ืนท่ีและให้บริการ
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) 

สญัญาเช่าพ้ืนท่ีและให้บริการ
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) 

สญัญาเช่าพ้ืนท่ีและให้บริการ
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 

สญัญาเช่าสถานท่ีท าการส านกังาน   2,106 ตารางเมตร 25 ปี  1 ม.ค. 52 31 ธ.ค. 76 
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ผูเ้ช่า ผูใ้ห้เช่า สญัญา พ้ืนท่ี อายสุญัญา เร่ิมตน้ ส้ินสุด 

BIC บริษทั ท่ีดิน 
บางปะอิน จ ากดั 
(BLDC)  

บนัทึกขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ี AQMs 
 
 

96 ตารางเมตร 3 ปี 1 ม.ค.64   31 ธ.ค. 66 

BIC บริษทั ท่ีดิน 
บางปะอิน จ ากดั 
(BLDC) 

ขอ้ตกลงให้ใชพ้ื้นท่ี (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. 64 31 ธ.ค. 66 

BIC บริษทั ท่ีดิน 
บางปะอิน จ ากดั 
(BLDC) 

บนัทึกขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ี - 
ก่อสร้าง ขยาย ใชง้าน การบริการ 
การรักษา และซ่อมบ ารุง ระบบท่อ 

1 ไร่ 3 งาน 12.50 
ตารางวา 

3 ปี 1 ม.ค. 63 31 ธ.ค. 65 

BIC การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

สญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือกิจการก๊าซ 
หรือน ้ามนัเช้ือเพลิง 

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

BIC บริษทั ท่ีดิน 
บางปะอิน จ ากดั 
(BLDC) 

สญัญาเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือวางระบบ
สายไฟฟ้าใตดิ้น 115 กิโลโวลต ์

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 กิโลโวลต ์ (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 

BKC บริษทั สยาม ไวร์ 
อินดสัทรี จ  ากดั 
(SWI) 

สญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือด าเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ง
บนพ้ืนดิน 

15 ไร่ 2 งาน 10 ตาราง
วา 

3 ปี 1 มิ.ย. 62 31 พ.ค. 65 

 
4.1.4  สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า เกิดจากการรวมธุรกิจ โดยวดัมูลค่าตามมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพย์นั้ น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจโดยมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสิทธิในการด าเนินการผลิต 
และจ าหน่ายไฟฟ้า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีมูลค่า 8,593.82 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทั 4,060.96 ลา้นบาท และส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ย 4,532.86 ลา้นบาท โดยบริษทัคิดค่าตดัจ าหน่ายสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
โดยใช้วิ ธี เส้นตรงตามอายุสัญญาให้ สิท ธิ ด า เ นินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ท่ี เหลืออยู ่
ของบริษทัย่อย นับจากวนัท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุมบริษทัย่อย หรือนับจากวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชย์ กรณีท่ีบริษทัเขา้ลงทุนในบริษทัย่อยก่อนเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์โดยอยู่ระหว่าง  
10 ถึง 27 ปี 
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4.1.5  สัญญาทีเ่กีย่วข้อง 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี  

สัญญาสัมปทานโรงไฟฟ้าพลงัน า้ น า้งมึ 2 

NN2 ไดเ้ขา้ท าสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า กบัรัฐบาล สปป.ลาว ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2549 
ระยะเวลาทั้งส้ิน 25 ปี นับจากวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์โดยสัญญาสัมปทานไดใ้ห้สิทธิต่าง ๆ  
แก่ NN2 เช่น สิทธิในการครอบครอง ใช ้และจดัหาผลประโยชน์จากโครงการ สิทธิในการผนัน ้ า 
สร้างเข่ือน และใชน้ ้ า ส าหรับน ้ าในแม่น ้ างึม ณ พ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า สิทธิในการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าอ่ืนท่ี
สนบัสนุนการพฒันาโรงไฟฟ้า เป็นตน้ 

ทั้งน้ี NN2 มีหน้าท่ีในการจ่ายผลประโยชน์ค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee)ให้กบัรัฐบาล สปป.ลาว  
และน าส่งภาษีเงินไดต้ามอตัราท่ีตกลงกนัในสญัญาสมัปทาน 

ใบอนุญาตผลติไฟฟ้า 

 ในวนัท่ี 30 มกราคม 2556 คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานไฟฟ้าไดอ้นุมติัใบอนุญาต 
ในการผลิตไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 และ โรงไฟฟ้าบางปะอิน 
โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 ส าหรับระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์ห้กบั 
กฟผ. เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 ส าหรับโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 และ 29 
มิถุนายน 2560 ส าหรับโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 

 ในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการก ากับกิจการพลงังานไฟฟ้าไดอ้นุมติัใบอนุญาต 
ในการผลิตไฟฟ้าใหแ้ก่โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั โซลาร์ ส าหรับระยะเวลา 10 ปี 
นบัจากวนัท่ีเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์หแ้ก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 

 ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานไฟฟ้าไดอ้นุมติัใบอนุญาตให้ผลิต
พลงังานควบคุมใหแ้ก่ BKC ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาจ านวน 5 
แห่ง ระยะเวลา 4 ปีต่อแห่ง 

 ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานไฟฟ้าไดอ้นุมติัใบอนุญาตให้ผลิต
พลงังานควบคุมใหแ้ก่ BKC ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินจ านวน 1 
แห่ง ระยะเวลา 4 ปีต่อแห่ง 

4.2     นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงาน (ฝ่ายพฒันาธุรกจิ) 

บริษทัมีนโยบายการลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง 
ๆ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งและเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงัน้ี 
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1. ส าหรับโครงการท่ีเป็นการพฒันาโครงการตั้งแต่เร่ิมตน้ (Green Field) บริษทัจะลงทุนในโครงการ 
ท่ีคาดว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ร้อยละ 10-15 รวมทั้ งโครงการท่ีให้
ผลตอบแทนทางการเงินอ่ืนซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ส าหรับการลงทุนในโครงการอ่ืนท่ีบริษทัซ้ือมาจากผูท่ี้พฒันาโครงการ (Brown Field) ผลตอบแทน
จากการลงทุนดังกล่าวท่ีบริษัทจะได้รับนั้ นอาจเปล่ียนแปลงลดลงจากอัตราผลตอบแทนข้างต้น  
ทั้ งน้ี  ข้ึนอยู่กับมูลค่าเงินลงทุนท่ีบริษัทซ้ือมาเป็นปัจจัยส าคัญ โดยการลงทุนของบริษัทท่ีผ่านมา 
จะมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 7-10  

2. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าเรียบร้อยแลว้และมีคู่สญัญาท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

3. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีมีสัญญาการจดัหาเช้ือเพลิงซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้า
เรียบร้อยแลว้ อีกทั้งการจดัหาเช้ือเพลิงดงักล่าวจะตอ้งจดัหาไดอ้ยา่งเพียงพอส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า
ตลอดอายสุญัญาของโครงการดว้ย 

4. บริษัทจะลงทุนในโครงการท่ีสามารถจัดหาอุปกรณ์หลักและอะไหล่ต่าง ๆ ได้ในอัตราต้นทุนท่ี
สมเหตุสมผล และสามารถจดัใหมี้การบ ารุงรักษาภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

5. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

6. บริษทัจะเป็นผูพ้ฒันาโครงการดว้ยตนเองในกรณีท่ีโครงการท่ีจะลงทุนมีขนาดของการลงทุนเหมาะสม
กบัศกัยภาพของบริษทั 

7. ในกรณีท่ีเป็นโครงการท่ีบริษัทจะตอ้งร่วมลงทุนกบัผูล้งทุนอ่ืน บริษทัจะเลือกลงทุนในโครงการ 
ท่ีมีศกัยภาพ และผูร่้วมลงทุนในโครงการดงักล่าวจะตอ้งมีนโยบายการด าเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกนั 

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายในการควบคุมหรือก าหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการ 
ตามสดัส่วนการถือหุน้และตามขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ (ถา้มี) โดยกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัมีหนา้ท่ี
ออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามแนวทางหรือมติท่ีคณะกรรมการ หรือท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัไดอ้นุมติัไว ้ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลยพินิจของตวัแทนของบริษทัอยา่ง
ชดัเจน และตวัแทนเหล่านั้นจะตอ้งมารายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัเหล่านั้นทุกเดือน เพ่ือให้
บริษัทสามารถติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการท่ีบริษัทได้ลงทุนไปแล้วอย่างใกล้ชิด 
นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทั
ร่วม โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งสามารถใชดุ้ลยพินิจและออกเสียงในการประชุมของบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วมไดใ้นเร่ืองการบริหารจดัการทัว่ไป แต่ในกรณีเร่ืองส าคญัคณะกรรมการและผูบ้ริหารจะใชดุ้ลย
พินิจของตนมิได ้จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั
เสียก่อน โดยเร่ืองส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี การพิจารณาเก่ียวกบัการท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัยอ่ย
ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การพิจารณาเก่ียวกบัการท ารายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย 
ตามประกาศการไดม้าจ าหน่ายไป การกระท าใด ๆ  ท่ีท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัยอ่ยไม่วา่ทอดใด ๆ  
ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัยอ่ย และการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย เป็นตน้  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมมิไดมี้ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีกระทบต่อการด าเนินงาน
ของบริษทั   
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6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

(1)   ข้อมูลของบริษัท 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์  บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน)  
ช่ือภำษำองักฤษ CK Power Public Company Limited  
ช่ือย่อในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์ “CKP” 

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน  (“Holding 
Company”)  ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
ประเภทต่าง ๆ  ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากน้ียงัใหบ้ริการงานท่ี
ปรึกษาและบริหารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า 

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 มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

คิดเป็นทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท  
เรียกช าระแลว้ 8,129,382,729 หุน้ 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 8,129,382,729 บาท 

ขอ้จ ากดัการถือหุน้ต่างดา้ว ไม่เกินร้อยละ 49 
การถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย  
(% Free Float)  

ร้อยละ 23.81  
(ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 วนัท่ี 25 มิถุนายน 2563) 

เวบ็ไซต ์ www.ckpower.co.th 
คณะกรรมการ directors@ckpower.co.th 
เลขานุการบริษทั compliance@ckpower.co.th 
นกัลงทุนสมัพนัธ์ นายธรรมขจร นนัทพงษ ์

เบอร์โทร: 02-691-9720-34 ต่อ 17035 
ir@ckpower.co.th 

 
 
 
 
 
 

http://www.ckpower.co.th/
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(2) ข้อมูลของนิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท เซำท์อสีท์ เอเชีย เอนเนอร์จ ีจ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ SouthEast Asia Energy Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ SEAN 

ประกอบธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงัน ้ า 
เลขทะเบียนบริษทั 0105547063036 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริิยะถาวร ชั้น 20 ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั  

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

เรียกช าระแลว้เตม็มูลค่าแลว้ 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 6,606,750,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้โดยบริษทั  ร้อยละ 61.33 
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท ไฟฟ้ำน ำ้งมึ 2 จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Nam Ngum 2 Power Company Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ NN2 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้ า 
เลขทะเบียนวสิาหกิจ 01-00006090 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 215 ถนนลา้นชา้ง บา้นเชียงยนื เมืองจนัทะบูลี นครหลวง

เวยีงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า เมืองอานุวง, แขวงไซสมบูน   

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

เรียกช าระแลว้เตม็มูลค่าแลว้ 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 8,809,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ถือโดย SEAN ร้อยละ 75 หรือ คิดเป็นถือโดยบริษทัร้อยละ 46 
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บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท บำงปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Bangpa-in Cogeneration Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ BIC 

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

กรุงเทพมหานคร  
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 456 หมู่ท่ี 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน  

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

เรียกช าระแลว้เตม็มูลค่าแลว้ 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 2,705,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 65  
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท บำงเขนชัย จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Bangkhenchai Company Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ BKC 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์
เลขทะเบียนบริษทั 0105541054485 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง 

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

เรียกช าระแลว้เตม็มูลค่าแลว้ 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 234,250,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
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บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท หลวงพระบำง พำวเวอร์ จ ำกดั  
ช่ือภำษำองักฤษ Luang Prabang Power Company Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ LPCL 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้ า  
เลขทะเบียนวสิาหกิจ 01-00021943 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ถนนโพนไซ บา้นโพนไซ เมืองไซเสดฐา นครหลวงเวยีงจนัทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า บนล าน ้ าโขง และบนพ้ืนท่ีของแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 4,150,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 2,000 กีบ หรือ 

7.711 บาท 

เรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 32,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 42 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท ไซยะบุรี พำวเวอร์ จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Xayaburi Power Company Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ XPCL 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้ า  
เลขทะเบียนวสิาหกิจ 01-00013169 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 215 ถนนลา้นชา้ง บา้นเชียงยนื เมืองจนัทะบูลี นครหลวง

เวยีงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า บนล าน ้ าโขง และบนพ้ืนท่ีของแขวงไซยะบุรีและแขวงหลวง

พระบาง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 2,686,100,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เรียกช าระแลว้เตม็มูลค่าแลว้ 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 26,861,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 37.5 
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บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท นครรำชสีมำ โซล่ำร์ จ ำกดั 

ช่ือภำษำองักฤษ Nakhon Ratchasima Solar Company Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ NRS 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์
เลขทะเบียนบริษทั 0105553011344 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 23/30 อาคารสรชยั ชั้น 14 ซอยสุขมุวทิ 63 ถนนสุขมุวทิ 

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

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 85.06 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 188,425,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 30  
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท เชียงรำย โซล่ำร์ จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Chiang Rai Solar Company Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ CRS 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์
เลขทะเบียนบริษทั 0105553149036 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 23/30 อาคารสรชยั ชั้น 14 ซอยสุขมุวทิ 63 ถนนสุขมุวทิ 

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

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

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 95.01 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 277,212,500 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 30  
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บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท ซีเคพ ีโซล่ำร์ จ ำกดั 

ช่ือภำษำองักฤษ CKP Solar Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ CKP Solar 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่งๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556138728 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 28.75 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 5,750,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท เฮลอิอส พำวเวอร์ จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Helios Power Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ Helios 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556152585 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
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บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท อพอลโล่ พำวเวอร์ จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Apollo Power Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ Apollo 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556152534 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท โซเล่ พำวเวอร์ จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Sole Power Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ Sole 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556152577 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
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บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท วสิ โซลสิ จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Vis Solis Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ Vis Solis 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556152526 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 

(3) บุคคลอ้ำงองิ 

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

สถำบันกำรเงนิทีต่ดิต่อเป็นประจ ำ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพยเ์กียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

 
(4) บุคคลอ้ำงองิทีเ่กีย่วข้องกบักำรเสนอขำยหุ้นกู้คร้ังที ่1/2564 

  นำยทะเบียนหุ้นกู้  ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

  ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย  ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
      บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

  ทีป่รึกษำกฎหมำย  บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ ากดั 
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 6.2 ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

6.2.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ไม่พบข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู ้ลงทุนอย่างมี
นยัส าคญั 

6.2.2 ส าหรับปี 2563 บริษทัมีการออกและเสนอขายตราสารหน้ี ดงัน้ี 

หมายเหตุ  (1) ผูอ้อกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ วนัครบรอบ 4 ปีนบัแต่วนัออกหุ้นกู ้หรือในวนัก าหนดช าระดอกเบ้ียใด
ภายหลงัจากนั้น 

ตรำสำรหนีท้ีเ่สนอขำยปี 2563 วนัทีอ่อก วนัครบก ำหนด อำยุหุ้นกู้ มูลค่ำ อตัรำดอกเบีย้ อนัดบัเครดติ 

หุน้กู ้คร้ังท่ี 1/2563 - Tranche 1 25 พ.ย. 63 25 พ.ย. 65 2 ปี 1,000 ลา้นบาท 2.31% ต่อปี A- / คงท่ี 

หุน้กู ้คร้ังท่ี 1/2563 - Tranche 2 25 พ.ย. 63 25 พ.ย. 66 3 ปี 1,500 ลา้นบาท 2.62% ต่อปี A- / คงท่ี 

หุน้กู ้คร้ังท่ี 1/2563 - Tranche 3 25 พ.ย. 63 25 พ.ย. 70 7 ปี 1,500 ลา้นบาท(1) 3.76% ต่อปี A- / คงท่ี 
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ส่วนที ่2.3 

การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

(1) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามญั
จ านวน 9,240,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เรียกช าระแลว้ 8,129,382,729 หุ้น 
 คิดเป็นเงิน 8,129,382,729 บาท  

(2) บริษทัไม่มีหุน้ประเภทอ่ืนนอกจากหุน้สามญั  

 7.2 ผู้ถือหุ้น  

 7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

 รายช่ือผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2564 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียน 
ผูถื้อหุน้คร้ังล่าสุด มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  2,492,961,348 30.67 
2 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน)  2,030,759,929 24.98 
3 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,429,790,913 17.59 
4 PT SOLE COMPANY LIMITED 200,000,000 2.46 
5 นางสาวชเวศรา พรพิบูลย ์ 131,800,000 1.62 
6 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 124,558,865 1.53 
7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 104,553,059 1.29 
8 นายมิน เธียรวร 73,000,000 0.90 
9 นายสมบติั พานิชชีวะ 63,600,000 0.78 
10 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร์ พลู ฟันด ์ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 47,246,300 0.58 

รวม 6,698,270,414 82.40 
 

 7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกหลกัทรัพยแ์ละเสนอขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงานของบริษทั    
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 7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

(1)  ตราสารหนี ้

- หุ้นกู้ 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563  มีมติอนุมติัการขยายวงเงินการ
ออกและเสนอขายหุ้นกูเ้ป็นจ านวนเงินคงคา้งไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 10,000 
ลา้นบาท 

  ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีหุน้กูค้งคา้งทั้งหมด 5 ชุด รวมมูลค่าคงคา้งรวม 10,500 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 
CKP286A1 18 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2571 ร้อยละ 4.06 ต่อปี 2,500 ลา้นบาท 

CKP22NA 25 พ.ย. 2563 25 พ.ย. 2565 ร้อยละ 2.31 ต่อปี 1,000 ลา้นบาท 
CKP23NA 25 พ.ย. 2563 25 พ.ย. 2566 ร้อยละ 2.62 ต่อปี 1,500 ลา้นบาท 
CKP27NA2 25 พ.ย. 2563 25 พ.ย. 2570 ร้อยละ 3.76 ต่อปี 1,500 ลา้นบาท 

หมายเหตุ 1 ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู ้ณ วนัครบรอบ 5 ปีนับแต่วนัออกหุ้นกู ้หรือในวนัก าหนดช าระดอกเบ้ียใด ๆ ภายหลงัจากนั้น  
2 ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู ้ณ วนัครบรอบ 4 ปีนับแต่วนัออกหุ้นกู ้หรือในวนัก าหนดช าระดอกเบ้ียใด ๆ ภายหลงัจากนั้น 

วตัถุประสงค์การใช้เงนิจากการออกหุ้นกู้ 

1.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้กู ้CKP216A และ CKP286A มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชส้ าหรับการช าระคืน
หน้ีเดิม และ/หรือ เป็นเงินลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ 

2.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้กู ้CKP22NA CKP23NA และ CKP27NA มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชส้ าหรับ
ช าระคืนหุ้นกูท่ี้จะครบก าหนดในไตรมาสท่ีสองของปี 2564 จ านวนประมาณ 1,000 - 2,000  
ลา้นบาท เพ่ือซ้ือสินทรัพยห์รือลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ จ านวนประมาณ 
1,000 -2,000 ลา้นบาท และ/หรือ เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จ านวนประมาณ 1,000 ลา้นบาท 
โดยบริษทัคาดวา่จะใชเ้งินตามวตัถุประสงคด์งักล่าวภายในเดือนธนัวาคม 2564 

การใช้เงนิจากการออกหุ้นกู้และเงนิคงเหลอื 

1.  บริษทัใชเ้งินจากการออกหุน้กู ้CKP216A และ CKP286A ตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีเปิดเผยใน
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (รายคร้ัง) ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ทั้งหมดแลว้ 

2.  บริษทัใชเ้งินจากการออกหุน้กู ้CKP22NA CKP23NA และ CKP27NA ลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจ จ านวน 2,000 ลา้นบาท และคงเหลือเงินจากการออกหุ้นกูจ้  านวน 2,000 ลา้น
บาท โดยบริษทัมีแผนท่ีจะใชเ้งินส่วนท่ีเหลือตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินและระยะเวลาการใชเ้งิน
ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (รายคร้ัง) ของบริษทั คร้ังท่ี 
1/2563 
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- ตัว๋แลกเงนิ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัไม่มีตัว๋แลกเงินคงคา้ง 

(2)  ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัให้บริษทัออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (CKP-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและ
เปล่ียนมือได ้จ านวน 1,870 ลา้นหน่วย โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคา 
ค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Rights Offering) ซ่ึงมีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน ในราคาใชสิ้ทธิ 6 บาทต่อหุ้น 
โดย CKP-W1 มีอายุ 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย ทั้งน้ีสิทธิตาม CKP-W1 ดงักล่าว ไดส้ิ้นสุดแลว้ 
ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563  

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไม่มีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนคงคา้ง 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท  

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

ผลการด าเนินงานที่รายงานในงบการเงนิเฉพาะกจิการประจ าปี 2558 2559 2560 2561 25621 25632 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.15 0.04 0.03 0.07 0.08 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.0223 0.0600 0.0225 0.0280 0.0300 0.0350 
เงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 164.35 442.20 165.83 206.36 243.88 284.53 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิส าหรับปี (ร้อยละ)3 51.16 40.37 57.89  85.69 42.81 45.65 

หมายเหตุ   1   จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานปี 2562  แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ในอตัราหุ้นละ 0.0300 บาท เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
   2   ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 

  3   ค านวณจากจ านวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารดว้ยก าไรสุทธิต่อหุ้นท่ีรายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัประจ าปีนั้น 
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       7.4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของแต่ละบริษทัยอ่ย หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ทุนส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนด และภาระ
ผูกพนัตามสัญญาเงินกู ้ทั้ งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวของบริษทัย่อยจะข้ึนอยู่กบักระแสเงินสด 
แผนการลงทุน ความจ าเป็นของการใชเ้งินลงทุน ปัจจยัและความเหมาะสมอ่ืน ๆ  โดยคณะกรรมการของ
บริษทัยอ่ยจะพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทันั้น ๆ  อนุมติัในแต่
ละปีเช่นกนั เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยมีอ านาจอนุมติั
ให้จ่ายเงินปันผลไดเ้ม่ือเห็นว่าบริษทัมีก าไรและกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผล 
รวมถึงไดด้ าเนินการตามเง่ือนไขสัญญาเงินกูค้รบถว้นแลว้ และให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทันั้น ๆ  รับทราบในวาระการประชุมคร้ังต่อไป ทั้งน้ี การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 
มติดงักล่าวจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร (ส าหรับการพิจารณา
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล) หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั (ส าหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ประจ าปีของบริษทั) แลว้แต่กรณี บริษทัยอ่ยจึงจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้นตามท่ีไดรั้บ
อนุมติัได ้ 
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 8.  โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย 4 คณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง) 
และคณะผูบ้ริหาร  

  

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ 

เลขานุการบริษทั กรรมการผูจ้ดัการ ส านกัตรวจสอบภายใน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานวิศวกรรมเคร่ืองกล

และไฟฟ้า 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานการเงินและบญัชี 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานควบคุมและก ากบั

ดูแลธุรกิจ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานทรัพยากรบุคคล 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานส านกักรรมการ

ผูจ้ดัการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานบริหาร 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานบริหารความย ัง่ยนื

องคก์ร 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
งานวางแผนธุรกิจ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
งานวศิวกรรม 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
งานบริหารองคก์ร 
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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 31 มีนาคม 2564 
บริษทัมีกรรมการรวม 12 คน (เป็นกรรมการหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ของคณะกรรมการ 
ทั้งคณะ) แบ่งเป็น  

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 
ของกรรมการทั้งคณะ  

- กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 11 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการ)  
คิดเป็นสดัส่วน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33 ของจ านวนคณะกรรมการทั้งคณะ  

ทั้งน้ีการจดัโครงการสร้างกรรมการดงักล่าว ท าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงและสามารถ
ตรวจสอบไดร้ะหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  

รายช่ือคณะกรรมการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง (วนัท่ีเร่ิมด ารงต าแหน่ง) 
ดร. ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ (23 สิงหาคม 2555) 

กรรมการอิสระ (23 สิงหาคม 2555) 
นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555) 

กรรมการ (3 มิถุนายน 2554) 
ดร. จอน วงศส์วรรค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (24 ธนัวาคม 2561) 

กรรมการอิสระ (24 ธนัวาคม 2561) 
นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง (14 มกราคม 2556) 

กรรมการ (26 กนัยายน 2554) 
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกลุ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (23 สิงหาคม 2555) 

กรรมการตรวจสอบ (23 สิงหาคม 2555) 
กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง (14 มกราคม 2556) 
กรรมการอิสระ (23 สิงหาคม 2555) 

นายชยัวฒัน ์อุทยัวรรณ์ กรรมการบริหาร (9 มิถุนายน 2558) 
กรรมการ (9 เมษายน 2558) 

ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ กรรมการตรวจสอบ (21 กมุภาพนัธ ์2562) 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (21 กมุภาพนัธ ์2562) 
กรรมการอิสระ (21 กมุภาพนัธ ์2562) 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง (วนัท่ีเร่ิมด ารงต าแหน่ง) 
นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555) 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (14 มกราคม 2556) 
กรรมการ (24 มิถุนายน 2554) 

นายเดวิด แวน ดาว กรรมการ (1 มีนาคม 2563) 
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555) 

กรรมการ (23 สิงหาคม 2555) 
นายวรพจน์ อุ ชุไพบูลย์
วงศ ์

กรรมการ (1 มีนาคม 2559) 

นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555) 
กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง (1 กรกฎาคม 2558) 
กรรมการ (3 มิถุนายน 2554) 
กรรมการผูจ้ดัการ (1 กรกฎาคม 2558) 
เลขานุการบริษทั (1 กรกฎาคม 2558) 

 หมายเหตุ:     รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)  

     

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 าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 

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 งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ  
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 าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 

7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ  ซ่ึงรวมถึงการใหก้ารบริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่  
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั 
ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 
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8 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง 
พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั 
ท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามคุณสมบัติท่ีส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุนก าหนดทั้งส้ิน 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 กรรมการอิสระดงัมีรายช่ือขา้งตน้ทั้งหมดของบริษทัมีคุณสมบติัครบถว้น ไม่มีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจ และการใหบ้ริการทางวชิาชีพกบับริษทั 

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 
ของบริษทัในดา้นต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด โดย ดร. ทนง  พิทยะ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 
และด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบริษทั เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถสอดคลอ้งกบักลยทุธ์
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับ ซ่ึงเป็นท่ีเช่ือมั่นว่าจะสามารถ 
น าพาบริษทัไปสู่ความส าเร็จตามวสิยัทศัน์และพนัธกิจได ้
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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  

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  

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีการแบ่งแยกระหว่าง
คณะกรรมการกบัฝ่ายบริหารไวอ้ยา่งชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งบริหารจดัการ
บริษทัและควบคุมดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารไดด้ าเนินไปตามวิสัยทศัน์และพนัธะกิจ
ภายใตก้รอบกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ี
ชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต รอบคอบ และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษทั เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษทัอนัจะน าพามาซ่ึงประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ของบริษทั โดยกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 

(1) จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎบตัรน้ี และควร
ตอ้งเป็นการประชุมเต็มคณะ เม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนัยส าคญั 
โดยรายการท่ีมีนยัส าคญัใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในนโยบายควบคุมและกลไกการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน (“Control Policy”)  และหมายความรวมถึง รายการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อบริษทั 
การพิจารณาและอนุมัติการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์การขยายโครงการลงทุน การ
ก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ (“Table of Authority”) และการก าหนดนโยบายเพ่ือใช้
ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ทั้งน้ี การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการจะค านึงถึงและ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารขดักนัทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) อยา่งเคร่งครัด 

(2) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุด
รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั โดยบริษทัควรจดัส่งหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั 
และวาระการประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าดว้ยระยะเวลา
พอสมควร และตอ้งไม่นอ้ยไปกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั 
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(3) จดัให้มีระบบการบญัชี นโยบายบญัชี และวิธีปฏิบติัท่ีมีนัยส าคญัเก่ียวกบัการบญัชี การ
รายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการ
จดัเก็บเอกสารท่ีท าให้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลได้ในภายหลงั มีการ
ควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

(4) จดัให้มีการท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัให้มีความถูกตอ้งเพ่ือ
แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง 
ครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป โดยเลือกใช้
นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัสม ่าเสมอ ใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงัในการ
จดัท า รวมถึงก าหนดให้การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน พร้อมจดัใหมี้การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัก่อนท่ีเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติั 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แล
รับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพรายงานทางการเงิน และมีอ านาจพิจารณาอนุมติังบการเงิน
ระหวา่งกาลของบริษทัเพ่ือเปิดเผยตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

(5) จดัให้มีรายงานประจ าปีซ่ึงแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน รายงานการเงิน 
ในรอบปีท่ีผ่านมาของคณะกรรมการ เพ่ือเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้น และใช้ประกอบการ
พิจารณาอนุมติัวาระต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

(6) ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษทั ควบคุมก ากบัดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของ
ฝ่ายบริหารให้ตรงตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั รวมถึงนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(7) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติัแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
ตลอดจน การเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

(8) พิจารณาการเขา้ท ารายการประเภทต่าง ๆ ตามขนาดรายการท่ีก าหนดใน Table of 
Authority 

(9) พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทั และพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ประจ าปีและระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ย  

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจพิจารณา
อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ย 

(10) ก ากบัดูแลใหบ้ริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์นท่ีส าคญั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(11) พิจารณาแต่งตั้งหรือเปล่ียนแปลงบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทั
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ยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าว รวมถึงบงัคบัใช ้Control Policy ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม
นั้น ๆ เพ่ือแสดงว่าบริษทัมีกลไกการก ากับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษทัร่วมดังกล่าวได้
เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัท เ พ่ือให้เ ป็นไปตามท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนอยา่งครบถว้นถูกตอ้ง โดยการบงัคบัใช ้Control Policy กบั
บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม ไดแ้ก่ 

11.1    การควบคุมให้กรรมการผูแ้ทนของบริษทัท่ีรับการแต่งตั้งให้เขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์การท ารายการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไป หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัให้เป็นไปท่ีกฎหมายก าหนด
อยา่งครบถว้นถูกตอ้ง 

11.2     การติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตาม
แผนงานและงบประมาณตามท่ีไดรั้บอนุมติัอยา่งต่อเน่ือง 

11.3    การติดตามดูแลให้บริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วมเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกัน และการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญัแก่บริษทัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  

(12) พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงานของบริษทัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
รวมถึงพิจารณาอนุมัตินโยบาย จรรยาบรรณ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ย โดยก าหนดให้มีการทบทวนนโยบาย จรรยาบรรณ อยา่งนอ้ยทุก 
2 ปี และทบทวนกฎบตัรอยา่งนอ้ยทุกปี หรือตามความเหมาะสม 

(13) พิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนด
ขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และค่าตอบแทนของ คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีแต่งตั้งดงักล่าว 

(14) พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั รวมถึงการก าหนด
ขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และค่าตอบแทนของ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการ
บริษทั ท่ีแต่งตั้งดงักล่าว 

(15) จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพ่ือให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวงัของ
บริษทัท่ีมีต่อบทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ ตามแนวทางการก ากบัดูแล
กิจการของบริษทั ตลอดจนสร้างความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ และ/หรือ กรรมการผูแ้ทน ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(16) จดัใหมี้ช่องทางรับขอ้ร้องเรียนหรือเบาะแสการกระท าทุจริตหรือขดัต่อหลกัธรรมาภิบาล 
รวมถึงจดัให้มีระบบคุม้ครองผูแ้จง้ขอ้ร้องเรียนหรือเบาะแสดงักล่าวท่ีมีมาตรฐานและ
ปลอดภัย โดยบริษัทจะจัดเก็บข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าวเป็นความลับ ใน
ขณะเดียวกนับริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารไต่สวน และพิจารณาบทลงโทษผูท่ี้กระท า
ผิดตามล าดบัขั้นตอนทางวนิยัอยา่งเคร่งครัด  
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(17) คณะกรรมการบริษทัอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการคนหน่ึงหรือหลาย
คน หรือบุคคลอ่ืนใด ปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอยูภ่ายใต้
การควบคุมและก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง
หรือแกไ้ขการมอบอ านาจนั้น ๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร  

การมอบหมายใหป้ฏิบติัการแทนคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองใด การมอบหมายดงักล่าว
ตอ้งจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษทัในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทัอยา่งชดัเจน รวมถึงระบุขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและระยะเวลา (ถา้มี) 
ของผูรั้บมอบอ านาจไวอ้ยา่งชดัเจน 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจดังกล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้ กรรมการ 
คณะกรรมการชุดยอ่ย หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ มีอ านาจพิจารณาและอนุมติัรายการ
ท่ีบุคคลดังกล่าวอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เ สีย หรืออาจเกิดการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท าข้ึนกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย เวน้แต่เป็นการอนุมติั
รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติั
ไวแ้ลว้ หรือเป็นรายการธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป ซ่ึงการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีก าหนดเก่ียวกบัรายการท่ี
เก่ียวโยงกัน และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีส าคัญของบริษัท 
จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศอ่ืนใดของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

8.1.7 คณะกรรมการชุดย่อย 

จากอ านาจตามกฎบตัรคณะกรรมการ คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ือท าหนา้ท่ีบริหาร
จดัการงานของบริษทัในดา้นต่าง ๆ  จ านวน 4 คณะ ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้ งส้ิน 5 คน  
โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 

นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการบริหาร 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ/ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
    หมายเหตุ :  คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีตามรายละเอียดหัวขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน  
โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ดร. จอน วงศส์วรรค์1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการตรวจสอบ 

ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

    หมายเหตุ :  กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีตามรายละเอียดหัวขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 

  1      เป็นกรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั  

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน  
รวมทั้งส้ิน 3 คน โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการ 

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการ 

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

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

   

(4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย  
กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน รวมทั้งส้ิน 3 คน โดยมีรายช่ือดงัน้ี 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการ 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการ 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ กรรมการ 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

    หมายเหตุ :  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการ และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ไดอี้กตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีตามรายละเอียดหัวขอ้การก ากบัดูแลกิจการ  

 8.2 ผู้บริหารบริษัท  

 (1) โครงสร้างผูบ้ริหารของบริษทั  

  กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีผูบ้ริหาร
ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทั้งส้ิน 10 คน ซ่ึงมีรายช่ือและต าแหน่ง 
ดงัน้ี  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

ดร. มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ งานวิศวกรรม 

นางมณัทนา เอ้ือกิจขจร รองกรรมการผูจ้ดัการ งานวางแผนธุรกิจ 

นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานส านกักรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานควบคุมและก ากบัดูแลธุรกิจ 

นายธิติพฒัน์ นานานุกูล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงินและบญัชี 

นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานทรัพยากรบุคคล 

นายราเจช รัซดาล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวิศวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้า 

นางสาวเพญ็พีรยา ความเพียร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 

นางสาวตวงพร บุณยะสาระนนัท ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารความย ัง่ยนืองคก์ร 
หมายเหตุ :      รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการ      

ขอ้มูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษทั     

 (2) ขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ  

1.   เป็นผู ้ก ากับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการท างาน 
ของบริษทั หากมีขอ้สงสัยให้เป็นผูว้ินิจฉัยหากมีเหตุผลความจ าเป็นตอ้งแกไ้ข
ระเบียบใหเ้สนอคณะกรรมการอนุมติั 

2.        มีอ านาจในการออกค าสั่ง ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงาน 
ตามความเหมาะสม 
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3.        สามารถมอบอ านาจช่วงให้พนักงานอ่ืนปฏิบัติงานแทนได้ แต่ย ังคงต้อง
รับผิดชอบต่อการปฏิบติัของผูรั้บมอบอ านาจช่วงนั้นดว้ย 

4.   ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกบัคณะกรรมการและรับมาปฏิบติั 
บริหารจดัการ เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

5.        บริหารจดัการงานทุก ๆ ดา้น ตามวสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และกลยทุธ์ 
6.         ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ 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 
 

 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 
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(3) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
(4) รายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหารด าเนินการอ่ืน ๆ 

2.        ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ 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 ซ่ึงควบคุมการ
ด าเนินงานของฝ่ายก ากบัดุแลและกฎหมาย ประกอบดว้ยบุคคลท่ีจบการศึกษาดา้นกฎหมายและดา้นการบญัชี
สนับสนุนการท างานของเลขานุการบริษทั เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมขอบเขตหนา้ท่ีการท างานของเลขานุการบริษทัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติ
คณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้สอดคลอ้งตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ทั้ งน้ี  รายละเอียดคุณสมบัติของผู ้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1   
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัมีหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั และมีนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารให้มีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีพิจารณากฎระเบียบและ
หลักเกณฑ์ท่ีเ ก่ียวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีท่ีผ่านมา  
เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  
รางวลัประจ าปี  เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะมี 
การทบทวนอตัราค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบายของบริษทัและผลประกอบการ
ของบริษทัทุกปี 

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

(3) องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมีความชดัเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเขา้ใจ 

ในปี 2564 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2564 อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในวงเงิน 
ไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวลัประจ าปี 2563 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 2564 
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2. รางวลัประจ าปี 2563 

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 บริษัทจ่ายให้กับทั้ งกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเต็มปีและกรรมการท่ีลาออกจากต าแหน่งระหว่างปี  
โดยพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

ทั้ งน้ี ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยยอ้นหลัง 
ตั้งแต่ปี 2558-2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายละเอียด/ปี 2558 2559 2560 2561 2562 2563 25641 

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 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 4,700,000.00 

หมายเหตุ :  1 บริษทัพิจารณารางวลัประจ าปี 2564 ส าหรับกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
2 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในปี 2558 – 2563 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในอตัราเดียวกันทุกปี คือ ค่าตอบแทน 
ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 

3 บริษัทพิจารณาจ่ายรางวลัประจ าปีโดยอ้างอิงตามผลการด าเนินงานของบริษัทและอัตราการจ่ายเงินปันผล
ให้กบัผูถื้อหุ้น 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 
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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 - - - -    
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    

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 300,000.00 - - - - 340,000.00 200,000.00 540,000.00 
 กรรมการบริหาร  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 
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 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเดวิด แวน ดาว เขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 แทน นายแวน ฮวง ดาว ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 
  - ไม่มี – 
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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 ทั้งน้ีการปรับข้ึนเงินเดือนประจ าปีของพนกังาน และผูบ้ริหาร
ของบริษทัจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมติั โดยการปรับค่าตอบแทนดงักล่าว
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก 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 9 คน ประกอบดว้ย  
 -  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน จ านวน 81,409,800.00 บาท 
 -  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน จ านวน 2,814,216.00 บาท 
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 8.5 บุคลากร  

8.5.1 จ านวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีพนกังานระดบัต ่ากวา่ผูบ้ริหารลงไปทั้งหมด 261 คน 
ซ่ึงในจ านวนดงักล่าวเป็นพนกังานท่ีปฏิบติังานใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงพนกังานของบริษทั
ท่ีปฏิบติังานใหก้บับริษทัยอ่ยผา่นสญัญารับจา้งบริหารงานระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ย  

ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังาน จ านวนทั้งส้ิน 199,449,258.00 บาท 
ซ่ึงประกอบดว้ย  

(1) เงินเดือนท่ีพิจารณาจ่ายอา้งอิงตามผลการปฏิบติังานของพนกังาน   
(2) เงินโบนสัท่ีพิจารณาจ่ายอา้งอิงตามผลการด าเนินงานของบริษทั  
(3) เ งินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริษัทจ่ายเ งินสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5  

ของเงินเดือนของพนกังานเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานแต่ละคน 

บริษทั จ านวนบุคลากร1 ค่าตอบแทน1 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 126 129,409,697.28 
บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 4 1,423,156.09 
บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั 75 23,589,794.83 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 55 44,658,289.67 
บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 1 368,320.00 
รวม 261 199,449,257.86 

หมายเหตุ : 1  รวมบุคลากรและค่าตอบแทนตั้งแต่ระดบัต ่ากวา่ผูบ้ริหารลงไป  

8.5.2 การบริหารจดัการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย  

บริษทัมีการก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ซ่ึงมุ่งให้การด าเนินงานดา้นทรัพยากรบุคคลของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โปร่งใสและเนน้ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยไดน้ าโปรแกรมบริหารงานบุคคลท่ีเป็นมาตรฐานไปใชก้บับริษทัและบริษทัย่อยทั้งหมด 
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
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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 เพื่อให้ชาวบา้นในชุมชนรอบไดรั้บโอกาสการพฒันาทกัษะในการประกอบอาชีพ มีความ
มัน่คงดา้นรายไดแ้ละเติบโตบริษทัอยา่งย ัง่ยนื  

เน่ืองดว้ยในปี 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
บริษทัไดต้ระหนกัถึงความปลอดภยัของพนกังานรวมถึงความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจและ
ผลิตไฟฟ้าควบคู่กนัไป โดยบริษทัไดมี้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัและรับมือกบัสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) อยา่งเป็นระบบ และสามารถบริหาร
จดัการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ใหส้ามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และไดรั้บผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ซ่ึง
ทั้งหมดน้ีเกิดจากความร่วมมือจากทั้งผูบ้ริหารและพนกังานในการปฏิบติัตามมาตรการต่าง ๆ 
ของบริษทั เป็นอยา่งดี  

 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
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ให้พนักงานน าเสนอหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์และเอ้ือต่อการท างานเพ่ือพฒันา และเพ่ิม
ขีดความสามารถได ้โดยบริษทัไดก้ าหนดวงเงินส าหรับการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ 
ใหก้บัพนกังานเป็นรายปี โดยเฉล่ียขั้นต ่าคนละ 10,000 บาท  

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างประเทศ โดยหน่วยงาน 
ตน้สังกัดจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมและน าเสนอตามความจ าเป็น เพ่ือพิจารณาจัดส่ง
พนกังานเขา้รับการอบรม ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัไดส่้งพนกังานเขา้รับการอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ 
ในดา้นต่าง ๆ  ท่ีจะน ามาปรับใชก้บังานให้มีประสิทธิภาพ และหลกัสูตรท่ีจ าเป็นกบัการท างาน
ของพนักงานแต่ละบริษัทในเครือ ทั้ งน้ี  บริษัทในเครือสามารถเสนอแผนการอบรม 
ไดเ้ช่นกนั ในปี 2563  บริษทัไดจ้ดัอบรมสมัมนาใหผู้บ้ริหารและพนกังานของบริษทั และบริษทั
ยอ่ยไดเ้ขา้ร่วมอบรมและสัมมนา  เป็นจ านวนชัว่โมงเรียนทั้งส้ิน  10,939  ชัว่โมง ส าหรับปี 2563  
มีชัว่โมงในการอบรมเฉล่ียต่อคนคือ 37 ชัว่โมง ดงัมีรายละเอียดหลกัสูตรภายในและภายนอก 
ดงัต่อไปน้ี   

 หลกัสูตรภายใน จ านวน 4,722 ชัว่โมง โดยแบ่งไดด้งัน้ี 

- หลกัสูตร Core Program หรือหลกัสูตรท่ีทุกคนจ าเป็นตอ้งเขา้รับการอบรม
ทุกคน ไดแ้ก่  Core Value, Kaizen, Outward Mindset, Out ward Mindset for 
Leader  

- หลกัสูตร Soft Skill เป็นหลกัสูตรท่ีเพ่ิมทักษะและพฒันาศักยภาพของ
พนักงานเฉพาะดา้น อาทิ Business Proposals and Report Writing, SAP, 
หลกัสูตร Train the Trainer, Storytelling for Influence, Creative slide for 
Presentation, Personal Data Protection Act. (PDPA) Thailand Sustainability 
Investment  (THSI) และMicrosoft 365 ใหก้บัพนกังานท่ีมีองคค์วามรู้เฉพาะ
ดา้นอาทิ วศิวกร เทคโนโลยสีารสนเทศ จดัซ้ือ และบญัชี  

- นอกจากนั้นบริษทัยงัใหค้วามส าคญัในการใหพ้นกังานไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตร
เฉพาะด้านในงานท่ีท าเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเชิงลึกในงานท่ีรับผิดชอบหรือ  
Functional Training เช่น หลกัสูตรทบทวนการท างานเก่ียวป่ันจัน่ ขอ้ก าหนด
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 ขอ้ก าหนดดา้นคุณภาพ  9001:2015 การ
ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการจริงภาคสนามกรณีท่อก๊าซร่ัวไหลติดไปในพ้ืนท่ี 
ท่ีก าหนด เทคนิคการผจญเพลิง ระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั ISO45001:2018 การประเมินความเส่ียงและโอกาสดา้นความ
ปลอดภัยFirst Aid และCPR Internal Audit 3 ระบบ(9001:2015, 
14001:2015,45001:2018) การฝึกซอ้มดบัเพลิง และอพยพหนีไฟ 

- อีกทั้ง บริษทัมีนโยบายให้มี Knowledge sharing ความรู้ให้กบัเพ่ือนร่วมงาน
หรือพนักงานในบริษทัท่ีสนใจ ซ่ึงเป็นการฝึกให้พนกังานสามารถถ่ายทอด
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรมหรือความรู้ท่ีเช่ียวชาญให้กบัผูอ่ื้นได ้อาทิเช่น 
Excel Advance, Fire Alarm System, Super Admin 2020, งานเปล่ียนแปลง
แผงโซล่าเซลล์และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์รุ่นใหม่ 
Ergonomics Crane Safety, Basic Fire Fighting Training, Behavior Based Safety 
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(BBS), Think Before Act, Emergency Plan: Fire, OSHE Target of 2020, 
COVID-19 PLAN: XPCL COVID-19 Emergency Plan XPCL, A severe 
epidemic of dengue Safety Training Course fever in Lao PDR, Lesson Learning 
from Accident Case, Safety Regulation for Vehicle Driving in the XPCL Area, 
COVID-19 & Dengue Hemorrhagic Fever Situation การอบรมหลกัสูตร 
Sustainability การอบรมหลกัสูตร Microsoft 365 การอบรมหลกัสูตร
Personal Data Protection Act. (PDPA) เป็นตน้ 

 หลักสูตรภายนอก จ านวน 6,058 ชัว่โมง อาทิเช่น หลกัสูตร    Leadership ส าหรับ 
Manager, GM, AMD และDMD  จากสถาบนั SEAC  ท่ีน าหลกัสูตร Leadership จาก
ต่างประเทศเขา้มาในประเทศไทย หลกัสูตรท่ีให้พนกังานระดบัหัวหนา้งานไดอ้บรม
เทคนิคพ้ืนฐานของการบริหารทีมงานเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารทีม เช่น 
Growth Mindset, Emotional Intelligence, Step in for leader 10 Skill, E3:Empower, Engage, 
Execution, DISC รู้จกัคนแต่ละประเภทในท่ีท างาน, Design Thinking, Managing in a 
minute  

นอกจากนั้นบริษทัยงัไดส่้งพนกังานใหเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
ประจ าท่ีท าในแต่ละแผนก รวมถึงเทรนด์ต่าง ๆ  ท่ีจ าเป็นตอ้งเพ่ิมพูนความรู้ให้ทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบนั อาทิเช่น HR Outlook 2020 : The Key challenges facing 
future of work, เตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจสอบไอที ,พระราชบญัญติัคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล:กระบวนการและแนวปฏิบติั, ระบบไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย,์ 
กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ส าหรับงานตรวจสอบภายใน, พฒันาการจดัท า
รายงานความยัง่ยืนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) Standards Certified 
Training , การบญัชีและการวางแผนภาษีท่ีถูกตอ้งส าหรับธุรกิจทัว่ไป, Generator Control 
and Protection,  การเตรียมความพร้อมรายงานขอ้มูลก๊าซเรือนกระจกส าหรับบริษทัจด
ทะเบียน, ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาท่ีมีผลต่องบการเงิน, 
The standard of Economic forum, หลกัสูตร จป.หวัหนา้งาน เป็นตน้   

 บริษทัมีกระบวนการติดตามการพฒันาความรู้ของพนักงานท่ีเขา้ร่วมอบอบรมและ
สัมมนาเพ่ือวดัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยผูเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรภายนอก
จะตอ้งจดัท าแบบสรุปหลงัการอบรม (Summarize Training) เพื่อน าความรู้ท่ีไดจ้ากการ
อบรมมาปรับปรุงการท างานและต่อยอดการท างาน โดยหัวหนา้งานจะเป็นผูติ้ดตามผล
การปฏิบัติภายหลงัการฝึกอบรม นอกจากน้ี พนักงานท่ีเขา้ร่วมอบรมตอ้งน าเน้ือหา
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมกลบัมา Knowledge Sharing ในสายงานและการเผยแพร่
เอกสารการฝึกอบรมในระบบ  Share drive ของสายงาน  

ทั้ งน้ี  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู ้บริหาร  
และเลขานุการบริษทั เขา้อบรมหลกัสูตร เขา้ร่วมกิจกรรมสมัมนา และการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน โดยพิจารณาหลกัสูตร กิจกรรมสมัมนา และการศึกษาดูงาน
ท่ีมีเน้ือหาและรายละเอียดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัทั้งไทยและต่างประเทศ 
โดยปี 2563 กรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทัไดเ้ขา้ร่วมอบรมและสมัมนา ดงัน้ี 



ส่วนท่ี 2.3 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ หวัขอ้ท่ี 8 โครงสร้างการจดัการ 
 

 

           หนา้ท่ี 22 

หลกัสูตรภายนอก จ านวน 159 ชัว่โมง  อาทิเช่น  
-  Director Accreditation Program (DAP) 
-  The Standard Economic  Forum - The world after Covid - 19 : How Thailand Wins  

 is the Next  Normal 
-  Singularity U Virtual Summit Thailand 2020 
-  ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาท่ีมีผลต่องบการเงิน  

-  พฒันาการจัดท ารายงานความยัง่ยืนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) 
Standards Certified Training Course  

-  การเตรียมความพร้อมรายงานก๊าซเรือนกระจกส าหรับบริษทัจดทะเบียน 
-  ระบบควบคุมภายในส าหรับบริษทั IPO 
-  การอบรมบญัชีเชิงปฏิบติัการ การรวมธุรกิจ 
-  การอบรมบญัชีเชิงปฏิบติัการ การจดัท างบการเงินรวม 
-  สร้างความเขา้ใจและประเด็นหลกั TFRS for NPAEs ทั้งหมด 
-  Gallup Global Strengths Coach 

(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 
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
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ส าคญั และมอบทุนให้กบัพนักงานท่ีมีศกัยภาพเพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาท่ีขาด
แคลนผูเ้ช่ียวชาญ  

ทั้งน้ี แผนการสืบทอดต าแหน่ง รายละเอียดอยู่ในหัวขอ้ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – 
แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

(4) สภาพความปลอดภยัในการท างาน 

บริษัทย่อยของบริษัทซ่ึงประกอบธุรกิจเป็นผู ้ผลิตไฟฟ้าได้ด าเนินการพัฒนาระบบ 
การบริหารจดัการให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพ่ือให้โครงการไฟฟ้าต่าง  ๆ 
ท่ีบริษัทเข้าลงทุนมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล และมีสภาพแวดล้อม 
การท างานท่ีมีความปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลสวัสดิภาพพนักงานผู ้ปฏิบัติ งาน 
ในแต่ละโครงการ ซ่ึงโครงการไฟฟ้าต่าง ๆ ท่ีบริษทัเขา้ลงทุนลว้นได้ผ่านการรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ กล่าวคือ  

-  โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ของ บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ผา่นการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 
2015 ซ่ึงใบรับรองดงักล่าวเป็นการมอบให้แก่โครงการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า
พลงัน ้ า น ้ างึม 2 ภายใตข้อบเขตงาน Electricity Generating and Distribute by Hydro Power Plant 
และถือเป็นโรงไฟฟ้าแรกในต่างประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท่ีผ่านการ
รับรอง ISO 9001: 2015 

- โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น ท่ี  1 และ 2 ของ บริษัท บางปะอิน  
โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ผา่นการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015  ISO 14001 : 2015  

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

(5) การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

บริษทัและบริษทัย่อยให้ความส าคญัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัในทุกขั้นตอน 
การปฏิบติังาน โดยบริษทัไดบ้รรจุแนวนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัขั้นตอน
การด าเนินการต่าง ๆ ในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) 
และนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน (Control 
Policy) อาทิ แนวทางการเก็บรักษาและการใชข้อ้มูลภายใน นโยบายการท าธุรกรรมกบั 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แนวทางการพิจารณา
เขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทต่าง ๆ ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ และการแจง้เบาะแสขอ้ร้องเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชนั ทั้งน้ี บริษทั 
ไดส่ื้อสารให้พนกังานของทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ยผ่านทางระบบอินทราเน็ต และขอ้บงัคบั 
การท างาน เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนกัถึงความส าคญัในการปฏิบติัตามกรอบจริยธรรม
ทางธุรกิจท่ีเหมาะสม รวมถึงไดเ้ปิดเผยนโยบายดงักล่าวต่อสาธารณะบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
เพ่ือความโปร่งตรวจสอบได้และเป็นการส่ือสารเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 



ส่วนท่ี 2.3 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ หวัขอ้ท่ี 8 โครงสร้างการจดัการ 
 

 

           หนา้ท่ี 24 

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  

บริษัทมีการบังคับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สวสัดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
ตามมาตรฐานกฎหมาย และหลกัมนุษยธรรม รวมทั้ง จดัให้มีการเพ่ิมเติมผลประโยชน์
เก้ือกูลให้กบัพนักงานโดยพิจารณาจากผลความส าเร็จของงานหรือตามท่ีบริษทัก าหนด 
เป็นคราวๆไปตามความเหมาะสม เพ่ือสร้างขวญัก าลงัใจ อีกทั้ง จดัให้มีการทบทวนปรับ
เพ่ิมสวสัดิการตามความเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสม  
และเปรียบเทียบการจัดสวสัดิการของบริษทักับบริษทัอ่ืน ๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ปรากฏขอ้พิพาทแรงงานท่ีมีนยัส าคญั 

 8.5.4 นโยบายการพจิารณาค่าตอบแทนพนักงาน  

 บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานและไวอ้ย่างชัดเจน โดยกรรมการผู ้จัดการ 
จะพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและการปรับข้ึนเงินเดือนและค่าจา้งของพนักงาน ซ่ึงจะพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วยอัตราเงินเดือนและค่าจ้างท่ีสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงาน 
ได้ตามโครงสร้างเงินเดือนและค่าจ้างของบริษัท คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  
และขอบข่ายการบังคบับัญชาตามระดับต าแหน่ง เพ่ือให้พนักงานได้รับอตัราเงินเดือนและค่าจ้าง 
ท่ีเหมาะสมกับระดับต าแหน่งและหน้าท่ีความรับผิดชอบ นอกจากน้ีในการปรับข้ึนเงินเดือน 
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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ส่วนที ่2.4 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

9.  ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

9.1 งบการเงนิ 

(1)  สรุปรายงานการสอบบญัชีงบการเงินส าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส าหรับงบการเงินรวมของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ส าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 ซ่ึงสอบทานโดยนายฉัตรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 บริษทั ส านกังาน  
อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ไดแ้สดงความเห็นวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่จดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระส าคญัจากการสอบทานของผูส้อบบญัชี 

 

(2)  สรุปรายงานการสอบบญัชีงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส าหรับงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงตรวจสอบโดยนายฉัตรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข และน าเสนอเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบคือเร่ืองเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ทั้งน้ีงบการเงินน้ีแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

  



ส่วนท่ี 2.4 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หวัขอ้ท่ี 9 ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 
 

 

  หนา้ 2 
 

9.2  ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบการเงินท่ีน าเสนอประกอบดว้ย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ส าหรับงวด
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ท่ีผ่านการสอบทานจากผูส้อบบัญชี และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 และ 2562 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

• งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 

งบการเงนิรวม (หน่วย: พนับาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2564 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,214,184 6.6 8,899,071 13.3 5,934,926 8.9  

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น - - - - - - 

เงินลงทุนชัว่คราว 694,855 1.1 - - - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,292,196 2.0 1,054,440 1.6 1,512,215 2.3 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 
– กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
87,265 

 
0.1 

 
153,746 

 
0.2 

 
263,780 

 
0.4 

อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 61,474 0.1 60,858 0.1 62,368 0.1 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - 1,517 0.0 501,517 0.8 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 256,262 0.4 396,763 0.6 427,216 0.6 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,606,236 10.3 10,566,394 15.8 8,702,022 13.1 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว 459,336 0.7 459,574 0.7 459,606 0.7 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมและดอกเบ้ียคา้งรับ 3,054,308 4.8 3,221,229 4.8 3,260,527 4.9 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 
– กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด 
 ช าระภายในหน่ึงปี 

 
 

3,772,522 

 
 

5.9 

 
 

3,677,436 

 
 

5.5 

 
 

3,651,290 

 
 

5.5 
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 343,736 0.5 356,828 0.5 366,595 0.6 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,971,263 18.6 12,353,790 18.4 14,149,761 21.3 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
– ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

 
4,387,132 

 
6.8 

 
4,126,196 

 
6.2 

 
4,060,962 

 
6.1 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
– ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
 ของบริษทัยอ่ย 

 
 

4,858,296 

 
 

7.6 

 
 

4,597,948 

 
 

6.9 

 
 

4,532,861 

 
 

6.8 
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 105,058 0.2 14,186 0.0 14,186 0.0 

สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใตส้ญัญาสมัปทาน 19,108,399 29.8 18,082,605 27.0 17,829,670 26.8 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,246,964 14.4 8,919,434 13.3 8,814,125 13.3 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 386,222 0.6 377,919 0.6 
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รายการ 

งบการเงนิรวม (หน่วย: พนับาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2564 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 83,721 0.1 74,947 0.1 72,718 0.1 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - 20,053 0.0 15,381 0.0 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 193,960 0.3 181,609 0.3 179,109 0.3 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 57,584,694 89.7 56,472,057 84.2 57,784,710 86.9 

รวมสินทรัพย์ 64,190,930 100.0 67,038,451 100.0 66,486,732 100.0 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวยีน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 690,088 1.1 620,000 0.9 825,409 1.2 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 31,554 0.0 32,026 0.0 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

522,494 
 

0.8 
 

544,789 
 

0.8 
 

543,876 
 

0.8 
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,100,000 3.3 4,999,362 7.5 4,999,702 7.5 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 171 0.0 2,683 0.0 5,625 0.0 
เงินประกนัผลงาน 1,648 0.0 1,317 0.0 1,609 0.0 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 79,350 0.1 75,510 0.1 69,369 0.1 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,393,751 5.3 6,275,216 9.4 6,477,616 9.7 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

– สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

6,178,408 
 

9.6 
 

5,637,604 
 

8.4 
 

5,616,801 
 

8.4 
หุ้นกู ้– สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18,709,861 29.1 19,323,682 28.8 18,828,473 28.3 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
362,599 

 
0.5 

 
356,680 

 
0.5 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 64,539 0.1 83,123 0.1 87,774 0.1 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับการร้ือถอน 8,065 0.0 8,383 0.0 8,445 0.0 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 289,602 0.5 309,857 0.5 315,057 0.5 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 25,250,474 39.3 25,725,247 38.4 25,213,230 37.9 

รวมหนีสิ้น 28,644,225 44.6 32,000,463 47.7 31,690,846 47.7 
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รายการ 

งบการเงนิรวม (หน่วย: พนับาท) 
ปี 2562 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2564 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน 9,240,000 14.4 9,240,000 13.8 9,240,000 13.9 
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 8,129,382 12.7 8,129,383 12.1 8,129,383 12.2 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 13,319,242 20.7 13,319,246 19.9 13,319,246 20.0 
ก าไรสะสม       

จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 135,968 0.2 167,134 0.2 167,134 0.3 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,635,211 2.5 1,785,755 2.7 1,900,354 2.9 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 328,879 0.5 372,897 0.6 55,049 0.1 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 23,548,683 36.7 23,774,415 35.5 23,571,166 35.5 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11,998,021 18.7 11,263,573 16.8 11,224,720 16.9 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 35,546,704 55.4 35,037,988 52.3 34,795,886 52.3 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 64,190,930 100.0 67,038,451 100.0 66,486,732 100.0 
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• งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายการ 

งบการเงนิรวม (หน่วย: พนับาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2564 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายไดจ้ากการขาย         
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 8,127,561 91.9 6,427,886 89.4 1,570,917 88.5 1,881,655 89.1  
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพ่ิม

ราคารับซ้ือไฟฟ้า 
 

95,428 
 

1.1 
 

99,096 
 

1.4 
 

24,336 
 

1.4 
 

32,686 
 

1.5 
รายไดค้่าบริหารโครงการ 153,897 1.7 168,073 2.3 41,528 2.3 71,155 3.4 
รายไดอ่ื้น         

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 2,297 0.0 10,823 0.2 12,993 0.7 10,802 0.5 
รายไดท้างการเงิน 413,533 4.7 474,223 6.6 120,367 6.8 113,999 5.4 
อ่ืนๆ 49,789 0.6 8,217 0.1 4,820 0.3 1,528 0.1 

รายได้รวม 8,842,504 100.0 7,188,318 100.0 1,774,961 100.0 2,111,825 100.0 

ตน้ทุนขาย         
ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้ า 5,964,821 67.5 5,380,049 74.8 1,346,765 75.9 1,308,207 61.9 
ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและ

จ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 
 

521,284 
 

5.9 
 

521,284 
 

7.3 
 

130,321 
 

7.3 
 

130,321 
 

6.2 
ตน้ทุนการบริหารโครงการ 90,773 1.0 88,550 1.2 23,312 1.3 21,599 1.0 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 442,336 5.0 427,675 5.9 105,588 5.9 114,570 5.4 
ค่าใช้จ่ายรวม 7,019,214 79.4 6,417,558 89.3 1,605,986 90.5 1,574,697 74.6 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก
เงนิลงุทนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั และ
บริษทัร่วม ต้นทุนทางการเงนิ และ
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

 
 

1,823,291 

 
 

20.6 

 
 

770,760 

 
 

10.7 

 
 

168,975 

 
 

9.5 

 
 

537,128 

 
 

25.4 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั 

40,870 0.5 40,692 0.6 11,219 0.6 9,767 0.5 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม 

392,235 4.4 366,702 5.1 (340,716) (19.2) (42,004) (2.0) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่าย
ภาษเีงนิได้ 

2,256,395 25.5 1,178,154 16.4 (160,522) (9.0) 504,891 23.9 

ตน้ทุนทางการเงิน (1,161,294) (13.1) (996,361) (13.9) (253,601) (14.3) (262,005) (12.4) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 12,278 0.1 (15,912) (0.2) (6,008) (0.3) 7,941 0.4 
ก าไรส าหรับปี 1,082,823 12.2 197,706 2.8 (408,115) (23.0) 234,945 11.1 
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รายการ 

งบการเงนิรวม (หน่วย: พนับาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2564 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:         
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง         

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน
ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

 
(19,185) 

 
(0.2) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความ
เส่ียงในกระแสเงินสด 

 
9,063 

 
0.1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บวก (หกั) : ผลกระทบของภาษีเงินได ้ (114) (0.0) - - - - - - 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทั

ร่วม 
(36,579) (0.4) 68,805 1.0 (700,190) (39.4) (317,848) (15.1) 

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 
ในภายหลัง – สุทธิจากภาษีเงนิได้ 

 
(46,815) 

 
(0.5) 

 
68,805 

 
1.0 

 
(700,190) 

 
(39.4) 

 
(317,848) 

 
(15.1) 

         
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนในภายหลัง         

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
- 

 
- 

 
1,895 

 
0.0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทั
ร่วม 

- - (3,210) (0.0) - - - - 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงั 

 
- 

 
- 

 
(1,315) 

 
(0.0) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (46,815) (0.5) 67,490 0.9 (700,190) (39.4) (317,848) (15.1) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,036,008 11.7 265,196 3.7 (1,108,305) (62.4) (82,903) (3.9) 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)         
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 768,902 8.7 404,714 5.6 (339,532) (19.1) 114,599 5.4 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ย 
 

313,921 
 

3.6 
 

(207,008) 
 

(2.9) 
 

(68,583) 
 

(3.9) 
 

120,346 
 

5.7 
 1,082,823 12.2 197,706 2.8 (408,115) (23.0) 234,945 11.1 

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม         
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 716,830 8.1 469,609 6.5 (1,039,722) (58.6) (203,249) (9.6) 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ย 
 

319,177 
 

3.6 
 

(204,413) 
 

(2.8) 
 

(68,583) 
 

(3.9) 
 

120,346 
 

5.7 
 1,036,008 11.7 265,196 3.7 (1,108,305) (62.4) (82,903) (3.9) 
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• งบกระแสเงินสด 

รายการ 
งบการเงนิรวม (หน่วย: พนับาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2564 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    
ก าไรก่อนภาษี 1,095,101 181,794 242,886 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
จากกิจกรรมด าเนินงาน 

   

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,517,821 1,560,759 386,327 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (40,870) (40,692) (9,767) 

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (392,235) (366,702) 42,004 
ขาดทุนจากการจ าหน่าย / ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

3,847 
 

635 
 

(547) 
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,375) 653 (7,268) 

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - (3,434) - 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์าง
การเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 
- 

 
(5) 

 
- 

ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย
และค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้

 
32,278 

 
25,143 

 
6,114 

ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดั
จ าหน่าย 

521,284 521,284 130,321 

รายไดท้างการเงิน (385,752) (453,778) (108,450) 

ตน้ทุนทางการเงิน 871,694 955,888 252,994 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับการร้ือถอน - - 62 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14,330 25,135 4,651 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์
และหนีสิ้นด าเนินงาน 

 
3,236,123 

 
2,406,679 

 
939,327 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 22,564 237,630 (452,802) 
อะไหล่และวสัดุคงเหลือ (358) 616 (1,510) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 169,771 (149,415) (21,935) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,967 4,174 484 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (58,968) (27,297) 94,896 
เงินประกนัผลงาน 170 (331) 292 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,282) (3,840) (6,141) 
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,675) (4,655) - 

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,369,312 2,463,561 552,611 
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รายการ 
งบการเงนิรวม (หน่วย: พนับาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2564 

จ่ายดอกเบ้ีย (219,488) (215,088) (3,380) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (25,245) (3,207) (1,190) 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,124,578 2,245,266 548,041 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้นลดลง 507,166 - - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 575,194 (238) (32) 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 933,752 - (500,000) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงิน 
หมุนเวียนอ่ืน 

 
- 

 
696,777 

 
- 

ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุนและดอกเบ้ียคา้งรับลดลง 432,000 373,340 - 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (3,000,000) - - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน (681,464) - - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (481,474) (12,825) (2,170,560) 

ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพ่ิมข้ึน (171,427) (47,856) - 

อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (74,635) (52,898) (9,964) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 6,141 3,502 555 

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย - 4,717 - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (970) (2,523) (568) 

เงินปันผลรับจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 16,800 27,600 - 
จ่ายตน้ทุนทางการเงินส่วนท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของ

ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 
 

(4,123) 
 

(2,805) 
 

- 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (1,943,041) 986,791 (2,680,569) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (7,812,120) (522,494) (22,699) 

ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า - (29,614) (7,933) 

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า - (9,330) (2,271) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ 6,000,000 5,600,000 - 

ช าระคืนหุ้นกู ้ (600,000) (2,100,000) (500,000) 

จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกู ้ - - - 

จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู ้ (39,460) (7,974) - 

จ่ายดอกเบ้ีย (772,741) (703,298) (199,618) 

เงินปันผลจ่าย (206,360) (243,881) - 

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย (679,770) (530,036) (104,143) 

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 4,556,292 4 - 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 445,841 1,453,376 (836,664) 

 
    



ส่วนท่ี 2.4 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หวัขอ้ท่ี 9 ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 
 

 

  หนา้ 9 
 

รายการ 
งบการเงนิรวม (หน่วย: พนับาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2564 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

 
228 

 
(547) 

 
5,047 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 1,627,606 4,684,886 (2,964,145) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 2,586,578 4,214,184 8,899,071 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 4,214,184 8,899,071 5,934,926 

 

9.3 อตัราส่วนทางการเงนิ 
(1) อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2562 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2564 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 25.6 16.5 30.5 
อตัราก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (%)(1)(2) 42.1 45.4 48.6 
อตัราก าไรสุทธิ (%)(1)(2) 2.2 5.6 5.5 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)(2) 0.025 0.050 0.014 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (เท่า) 0.81 0.91 0.91 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (เท่า) 0.62 0.60 0.66 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%)(2) 0.9 1.7 3.7 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)(2) 0.3 0.6 1.3 

 

(1) รวมส่วนแบ่งจากก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม 
(2) ไม่รวมการรับรู้ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นท่ีเกิดขึน้เพียงคร้ังเดียวในปี 2562 

 

(2) อตัราส่วนทางการเงินท่ีเปิดเผยเพ่ิมเติมส าหรับบริษทัท่ีออกและเสนอขายตราสารหน้ี 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2562 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2564 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)(1) 1.95 1.68 1.34 
ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) (2)  3.20 3.27 3.91 
ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) (ค  านวณตามนิยามของส านกังาน ก.ล.ต.) (3) 3.75 3.55 4.32 
ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (เท่า) (4) 1.55 3.91 2.99 
ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (เท่า) (ค  านวณตามนิยามของส านกังาน ก.ล.ต.) (5) 1.42 0.58 0.70 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อ EBITDA (เท่า) (ค  านวณตามนิยามของส านกังาน ก.ล.ต.) (6) 7.40 9.48 7.74 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) (7) 5.95 6.49 5.88 
หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (เท่า) (8) 0.81 0.91 0.91 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) (ตามนิยามในขอ้ก าหนดสิทธิ)(9) 0.62 0.60 0.66 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (เท่า) (10) 0.77 0.87 0.86 
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รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2562 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2564 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายในหน่ึงปีต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (%) (11) 10% 18% 18% 
สดัส่วนการออกตราสารหน้ีต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (%) 76% 79% 79% 
สดัส่วนการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (%) 24% 20% 20% 
สดัส่วนหน้ีสินอ่ืนๆ ท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (%)(11) - 1% 1% 

หมายเหตุ : EBITDA หมายถึง ก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ทั้งน้ี ไม่รวมการรับรู้ก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวในปี 2562 
 

(1) อตัราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน 

(2) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย = EBITDA / ตน้ทุนทางการเงิน 

(3) ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (ค  านวณตามนิยามของส านกังาน ก.ล.ต.) = EBITDA / ดอกเบ้ียจ่าย 

(4) ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั = (เงินสดสุทธิจากการกิจกรรมด าเนินงาน + เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (ไม่ 

รวมการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้น) + เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้+ เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น 

สามญั + เงินสดตน้งวด) / (ดอกเบ้ียจ่าย + เงินตน้ของหน้ีสินท่ีครบก าหนด) 

(5) ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (ค านวณตามนิยามของส านกังาน ก.ล.ต.) = EBITDA / (หน้ีสินระยะสั้นท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + 

หน้ีสินระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี) 

(6) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อ EBITDA (เท่า) (ค  านวณตามนิยามของส านกังาน ก.ล.ต.)  = หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / EBITDA 

(7) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อ EBITDA = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (ไม่รวมหน้ีสินสญัญาเช่า) หกัดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น เงินลงทุนชัว่คราว (ซ่ึงประกอบดว้ยเงินลงทุนชัว่คราว และสินทรัพยท์างการเงิน

หมุนเวียนอ่ืน)  และเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว / EBITDA 

(8) หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นกู ้= หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(9) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ตามนิยามในขอ้ก าหนดสิทธิ) ค านวณตามนิยามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิดงัน้ี 

"หนีสิ้น" หมายถึง หมายถึง หน้ีสินในงบการเงินรวมท่ีมีภาระดอกเบ้ียหรือตกอยูภ่ายใตส่้วนลด รวมถึง

ภาระค ้าประกนัและการอาวลัท่ีมีภาระดอกเบ้ียหรือตกอยูภ่ายใตส่้วนลด หักดว้ยเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้น เงินลงทุนชั่วคราว 

และเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว ทั้งน้ี หน้ีสินไม่รวมถึงเงินมดัจ าจากลูกคา้ตาม

งบการเงินรวมหนงัสือค ้าประกนัธนาคาร และหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง หมายถึง ส่วนของผูถื้อหุ้นของผูอ้อกหุ้นกู ้ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวม 

(10) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (ไม่รวมหน้ีสินสญัญาเช่า) / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม  

(11) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายในหน่ึงปีต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย = (หน้ีสินระยะสั้นท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + หน้ีสินระยะ

ยาวท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี) / หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

(12) รวมส่วนแบ่งจากก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 

(13) สดัส่วนหน้ีสินอ่ืนๆ ท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย = (หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะสั้น + หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว) 
/ หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
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10. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
10.1 การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการส าหรับผลการประกอบการไตรมาสที ่1 ปี 2564 ส้ินสุด 31 มีนาคม 2564 
บทสรุปผู้บริหาร 
 

รายได้รวม 

รายไดร้วมไตรมาส 1 ปี 2564 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.2 YoY สาเหตุหลกัมาจาก 

(1) รายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 101.9 YoY ตาม
ปริมาณการขายไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีปริมาณน ้ าสะสม ณ ต้นปี 
2564 และปริมาณน ้าไหลเขา้อ่างเกบ็น ้ ามากกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

(2) รายไดค่้าบริหารโครงการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 71.6 YoY สาเหตุหลกัมาจาก
การเร่ิมรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า หลวงพระบาง 
ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2563 

ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษทั 

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัในไตรมาส 1 ปี 2564 เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 133.8 YoY โดยสาเหตุหลกัของการเติบโตมาจาก: 

(1) รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ NN2 ท่ีเพ่ิมข้ึน YoY 

(2) การรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน XPCL ลดลง YoY จาก
ปริมาณน ้ าไหลผ่านโรงไฟฟ้าเฉล่ียท่ีมากกว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
และ มีค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีลดลงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีลดลง YoY และ
จากการเร่ิมทยอยจ่ายคืนเงินตน้ 

ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564 

สินทรัพย์ ลดลงร้อยละ 0.8 จากส้ินปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เน่ืองจากบริษทัมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ท่ีครบ
ก าหนดจ านวน 500 ลา้นบาท และจากการทยอยรับรู้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จ าหน่ายของสินทรัพยถ์าวรของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

หนีสิ้น ลดลงร้อยละ 1.0 จากส้ินปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกัจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
และการช าระคืนเงินตน้ของบริษทัยอ่ย 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงร้อยละ 0.7 จากส้ินปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกัจากผล
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดของ 
XPCL จากเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงจากตน้งวด  

หน่วย: ล้านบาท 

รายได้รวม 

 
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

 
 

ฐานะการเงิน 

 
 

1,762  
2,101  

ไตรมาส 1  
ปี 2563 

ไตรมาส 1  
ปี 2564 

(340) 

115  
(19.3%

) 
5.5%  

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 
ปี 2564 

อตัราก าไรสุทธิ 

35,038  34,796  

32,001  31,691  

67,039  66,487  

ณ 31 ธ.ค. 63 ณ 31 มี.ค. 64 
ส่วนของผูถื้อหุ้น หน้ีสิน 

+19.2% 
YoY 

+133.8% 
YoY 

(0.8%) 

(1.0%) 

(0.7%) 
YoY 
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เหตุการณ์ส าคญัในไตรมาส 1 ปี 2564 จนถงึปัจจุบนั 
 

การอนุมัติจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2654 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 ในอตัรา
หุ้นละ 0.0350 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 284.5 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 45.6 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) 
วนัท่ี 29 เมษายน 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 

การอนุมัติการซื้อหุ้นบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) เพิม่เติม 
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 มีมติอนุมติัการซ้ือหุ้น XPCL เพ่ิมอีกร้อยละ 5.0 ของทุนจด
ทะเบียนของ XPCL จากบริษทั พีที จ  ากดัผูเ้ดียว (PTS) มูลค่ารวมประมาณ 1,826.55 ลา้นบาท (ราคาไม่เกิน 13.60 บาทต่อหุ้น) 
โดยบริษทัคาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จในไตรมาส 3 ปี 2564 ซ่ึงจะท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน XPCL เพ่ิมข้ึนจากร้อย
ละ 37.5 เป็นร้อยละ 42.5 เม่ือการซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ 

การคงอนัดับเครดิตองค์กรและอนัดับเครดิตหุ้นกู้ของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยทริสเรทติง้ 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ทริสเรทต้ิงคงอนัดบัเครดิตองคก์รของบริษทัท่ีอนัดบั  “A   ”แนวโน้มอนัดบัเครดิต   “คงท่ี  ”พร้อมทั้งคง
อนัดบัเครดิตหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัทุกชุดของบริษทัท่ีอนัดบั “A-” แนวโนม้อนัดบัเครดิต “คงท่ี”  

การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวมงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564 

รายการ 
ไตรมาส 1 (ล้านบาท) เปลีย่นแปลง 

Q1 2563 Q1 2564 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 1,595.3 1,914.3 319.0 20.0 
รายไดค้่าบริหารโครงการ 41.5 71.2 29.7 71.6 
ดอกเบ้ียรับจากสญัญาเช่าเงินทุน 85.8 83.9 (1.9) (2.2) 
รายไดอ่ื้น 39.4 31.6 (7.8) (19.8) 
รวมรายได้ 1,762.0 2,101.0 339.0 19.2 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (1,606.0) (1,574.7) (31.3) (1.9) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม (329.5) (32.2) 297.3 90.2 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 13.0 10.8 (2.2) (16.9) 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษี (160.5) 504.9 665.4 414.6 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (253.6) (262.0) 8.4 3.3 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 6.0 (7.9) 13.9 231.7 
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 68.6 (120.4) 189.0 275.5 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั (339.5) 114.6 454.1 133.8 
 
  



ส่วนท่ี 2.4 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หวัขอ้ท่ี 10 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

 

 

  หนา้ท่ี 3 

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 

 

ปริมาณการขายไฟฟ้า/ไอน ้า 
(ล้านหน่วย)/(ตัน) 

เปลีย่นแปลง 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
เปลีย่นแปลง 

Q1 2563 Q1 2564 เพิม่/(ลด) ร้อยละ Q1 2563 % Q1 2564 % เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 
 NN2 199.5 410.4 210.9 105.7 375.9 23.6 758.9 39.7 383.0 101.9 
 BIC 368.6 382.9 14.3 3.9 1,164.8 73.0 1,091.8 57.0 (73.0) (6.3) 
 BKC 4.7 6.3 1.6 34.0 38.9 2.4 51.9 2.7 13.0 33.4 
รวม 572.8 799.6 226.8 39.6 1,579.6 99.0 1,902.6 99.4 323.0 20.4 

 
รายได้จากการขายไอน ้า 
  BIC 22,504 20,407 (2,097) (9.3) 15.7 1.0 11.7 0.6 (4.0) (25.5) 
รวมทั้งหมด 1,595.3 100.0 1,914.3 100.0 319.0 20.0 

 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้าในไตรมาส 1 ปี 2564 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.0 YoY โดยมีรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
NN2: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ NN2 ในไตรมาส 1 ปี 2564 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 101.9 YoY ตามปริมาณการขายไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน 
เน่ืองจากมีปริมาณน ้าสะสม ณ ตน้ปี 2564 และปริมาณน ้าไหลเขา้อ่างเกบ็น ้ าระหวา่งไตรมาส 1 ปี 2564 มากกวา่ช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน 
 

ปริมาณน ้าไหลเข้าและระดับน ้าในอ่างเกบ็น ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างมึ 2 
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ปรมิำณน ้ำไหลเขำ้ปี 2563 ปรมิำณน ้ำไหลเขำ้ปี 2564 ระดบัน ้ำปี 2563 ระดบัน ้ำปี 2564 

ปริมาณน ้าไหลเข้า 
ไตรมำส 1 ปี 2563: 238.7 ลำ้นลกูบำศกเ์มตร 
ไตรมำส 1 ปี 2564: 279.2 ลำ้นลกูบำศกเ์มตร 
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ปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างมึ 2 

 
 

ประเภทไฟฟ้า 
ไตรมาส 1 (ล้านหน่วย) เปลีย่นแปลง 

Q1 2563 Q1 2564 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

Primary Energy (PE) 199.5 410.4 210.9 105.7 
Secondary Energy (SE) - - - - 
Excess Energy (EE) - - - - 
Test Energy (TE) - - - - 
รวม 199.5 410.4 210.9 105.7 

 
BIC: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้าของ BIC ในไตรมาส 1 ปี 2564 ลดลงร้อยละ 6.3 YoY เน่ืองจากราคาก๊าซธรรมชาติเฉล่ีย
ในไตรมาส 1 ปี 2564 ต  ่ากวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงส่งผลให้อตัราค่าไฟฟ้าในส่วนของ Energy Payment ปรับลดลง และความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของลูกคา้อุตสาหกรรมบางส่วนลดลง 
 

ปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน ้าของโรงไฟฟ้า บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน 
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ปรมิำณกำรขำยไฟฟ้ำปี 2563 ปรมิำณกำรขำยไฟฟ้ำปี 2564 ปรมิำณกำรขำยไอน ้ำ ปี 2563 ปรมิำณกำรขำยไอน ้ำ ปี 2564 

ราคากา๊ซธรรมชาติเฉล่ีย 
ไตรมำส 1 ปี 2563: 267.4 บำท / MMBTU 
ไตรมำส 1 ปี 2564: 220.2 บำท / MMBTU 
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ผู้ซื้อไฟฟ้า 
ไตรมาส 1 (ล้านหน่วย) เปลีย่นแปลง 

Q1 2563 Q1 2564 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

กฟผ. 291.0 308.5 17.5 6.0 
ลูกคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 77.6 74.4 (3.2) (4.1) 
รวม 368.6 382.9 14.3 3.9 

 
BKC: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ BKC ในไตรมาส 1 ปี 2564 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.4 YoY เน่ืองจาก โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์
บางเขนชยั มีการเปล่ียนแผงโซลาร์เซลล์ ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าโดยรวมดีข้ึน และ 
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินภายใตก้ารลงทุนของ BKC ก าลงัการผลิต 2.67 เมกะวตัต์ เร่ิมผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนเม่ือเดือนกนัยายน 2563 ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าในไตรมาส 1 ปี 2564 เพ่ิมข้ึน YoY 
 

ปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ภายใต้การลงทุนของ BKC 

 
รายได้ค่าบริหารโครงการ 

บริษทัรับรู้รายไดค่้าบริหารโครงการในไตรมาส 1 ปี 2564 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 71.6 YoY สาเหตุหลกัมาจากการเร่ิมรับรู้รายไดค่้า
บริหารโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า หลวงพระบาง ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2563 
 
ดอกเบีย้รับจากสัญญาเช่าเงนิทุน 

ดอกเบ้ียรับตามสญัญาเช่าเงินทุนในไตรมาส 1 ปี 2564 ลดลงร้อยละ 2.2 YoY ตามการลดลงของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน จาก
การทยอยรับค่าเช่าตามสญัญาเช่าเงินทุนสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงระหวา่งบริษทักบัรัฐบาลลาว 
 
รายได้อืน่ 

รายไดอ่ื้นในไตรมาส 1 ปี 2564 ลดลงร้อยละ 19.8 YoY ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากดอกเบ้ียรับจากการให้เงินกูย้ืมแก่ XPCL ลดลง
ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีลดลง  
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ปรมิำณกำรขำยไฟฟ้ำปี 2563 ปรมิำณกำรขำยไฟฟ้ำปี 2564 

ปริมาณการขายไฟฟ้า 
ไตรมำส 1 ปี 2563: 4.7 ลำ้นหน่วย 
ไตรมำส 1 ปี 2564: 6.3 ลำ้นหน่วย 



ส่วนท่ี 2.4 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หวัขอ้ท่ี 10 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

 

 

  หนา้ท่ี 6 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

รายการ 

ไตรมาส 1 
(ล้านบาท) 

เปลีย่นแปลง 

Q1 2563 Q1 2564 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้ า 1,346.8 1,308.2 (38.6) (2.9) 
ค่าเชื้อเพลิง 774.7 661.4 (113.3) (14.6) 
ค่าเส่ือมราคา 372.7 371.1 (1.6) (0.4) 
ค่าด  าเนินการและซ่อมบ ารุง 140.8 173.5 32.7 23.2 
ค่าผ่านสาย 20.6 41.5 20.9 101.5 
ค่าสัมปทาน 13.9 26.3 12.4 89.2 
อ่ืน ๆ 24.1 34.4 10.3 42.7 

ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 130.3 130.3 - - 
ตน้ทุนบริหารโครงการ 23.3 21.6 (1.7) (7.3) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 105.6 114.6 9.0 8.5 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 1,606.0 1,574.7 (31.3) (1.9) 

 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2564 ลดลงร้อยละ 1.9 YoY โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 ค่าเช้ือเพลิงของ BIC ลดลงร้อยละ 14.6 YoY ตามราคาก๊าซธรรมชาติเฉล่ียท่ีลดลง 
 ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.2 YoY ส่วนใหญ่มาจากค่าซ่อมบ ารุง Gas Turbine ของโรงไฟฟ้าบางปะอิน

โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 เป็นหลกั 
 ค่าผา่นสาย (Wheeling Charge) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 101.5 YoY ตามปริมาณการส่งไฟฟ้าของ NN2 ท่ีเพ่ิมข้ึน YoY 
 ค่าสมัปทานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 89.2 YoY ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายไดข้ายไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนของ NN2 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 42.7 YoY ส่วนใหญ่มาจากค่าเบ้ียประกนัท่ีเพ่ิมข้ึนของ NN2 และ BIC 
 ตน้ทุนบริหารโครงการลดลงร้อยละ 7.3 YoY จากกิจกรรมการด าเนินงานท่ีลดลงจากสถานการณ์ COVID-19 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.5 YoY ส่วนใหญ่มาจากค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน

และท่ีปรึกษากฎหมายเก่ียวกบัการซ้ือหุ้น XPCL เพ่ิมเติม 
 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 

รายการ 
ไตรมาส 1 (ล้านบาท) เปลีย่นแปลง 

Q1 2563 Q1 2564 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 11.2 9.8 (1.4) (12.5) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (340.7) (42.0) 298.7 87.7 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม (329.5) (32.2) 297.3 90.2 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมจ านวน 32.2 ลา้นบาท 
ขาดทุนลดลงจ านวน 297.3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 90.2 YoY สาเหตุหลกัมาจากมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน 
XPCL ลดลงจากปริมาณน ้าไหลผา่นโรงไฟฟ้าเฉล่ียท่ีมากกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน และมี
ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับตวัลดลง YoY และการทยอยช าระคืนเงินตน้ 
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ปริมาณน ้าไหลผ่านเฉลีย่ต่อเดือน และปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้า ไซยะบุรี 
 

 
 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงินในไตรมาส 1 ปี 2564 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.3 YoY ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการออกหุ้นกูจ้  านวน 4,000 
ลา้นบาทของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 
 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษทั 

ในภาพรวม ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัในไตรมาส 1 ปี 2564 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 133.8 YoY โดยสาเหตุหลกัมาจาก 
(1) รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ NN2 ท่ีเพ่ิมข้ึน YoY จากปริมาณน ้ าสะสม ณ ตน้ปี 2564 และปริมาณน ้ าไหลเขา้ในไตรมาส 1 ปี 
2564 มากกว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อน และ (2) การรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน XPCL ลดลง YoY จากปริมาณน ้ าไหล
ผา่นโรงไฟฟ้าเฉล่ียท่ีมากกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน และค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลง 
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ปรมิำณน ้ำเฉลีย่ทีไ่หลผำ่นปี 2563 ปรมิำณน ้ำเฉลีย่ทีไ่หลผำ่นปี 2564 

หน่วย: ลา้นบาท 
รายได้รวม 
 
 
 
 

EBITDA 

 

 

 

 

 
ก าไรสุทธิ 

 

ปริมาณการขายไฟฟ้า 
ไตรมำส 1 ปี 2563: 997.3 ลำ้นหน่วย 
ไตรมำส 1 ปี 2564: 1,179.0 ลำ้นหน่วย 

(914)
(111)

ไตรมาส  
ปี     

ไตรมาส  
ปี     

1,937 2,272 

ไตรมาส  
ปี     

ไตรมาส  
ปี     

1,771 2,156
91% 95%

ไตรมาส  
ปี     

ไตรมาส  
ปี     
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การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 

รายการ 
ณ 31 ธ.ค. 2563 
(ล้านบาท) 

ณ 31 มี.ค. 2564 
(ล้านบาท) 

เปลีย่นแปลง 

เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

สินทรัพย ์ 67,038.5 66,486.7 (551.8) (0.8) 
หน้ีสิน 32,000.5 31,690.8 (309.7) (1.0) 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 35,038.0 34,795.9 (242.1) (0.7) 

 
สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สินทรัพยล์ดลงร้อยละ 0.8 จากส้ินปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกัจาก 
 การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เน่ืองจากบริษทัมีการไถ่ถอนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดจ านวน 500 ลา้นบาท

ของ NN2 และมีการช าระเงินเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ ากดั (“LPCL”) จ านวน 
2,170.6 ลา้นบาท  

 การเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัร่วมจากการเพ่ิมทุนตามสดัส่วนใน LPCL 
 การทยอยตดัค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยถ์าวรของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 หน้ีสินรวมลดลงร้อยละ 1.0 จากส้ินปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกัจากการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ละการช าระคืนเงิน
ตน้ของบริษทัยอ่ย 
 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงร้อยละ 0.7 จากส้ินปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกัจากผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจาก
การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดของ XPCL จากเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงจากตน้งวด 
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การวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,934.9 ลา้นบาทลดลง 2,964.1 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 
33.3 จากส้ินปี 2563 
 
งบกระแสเงนิสด งวดสามเดอืนส้ินสุด 31 มีนาคม 2564 ล้านบาท 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 548.0 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (2,680.5) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (836.6) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.0 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (2,964.1) 

 
 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน ส่วนใหญ่มาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงิน

หมุนเวียนอ่ืน 
 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน ส่วนใหญ่เกิดจากการการไถ่ถอนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดช าระ การจ่ายดอกเบ้ีย รวมถึง

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 
อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 

ความสามารถในการท าก าไร Q1 2563 Q1 2564 เปลีย่นแปลง 
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 14.8 30.5 15.7 
อตัราก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา 
   และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA Margin) (%) 

 
39.0 

 
50.2 

 
11.2 

อตัราก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา 
   และค่าตดัจ าหน่าย + ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
และบริษทัร่วม (EBITDA Margin including Share of Profit) (%) 

 
 

20.3 

 
 

48.6 

 
 

28.3 
อตัราก าไรสุทธิ (%) (19.3) 5.5 24.7 
   ก าไรต่อหุ้น (บาท) (0.042) 0.014 0.056 
ความสามารถในการช าระหนี ้ ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ม.ีค. 2564 เปลีย่นแปลง 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (เท่า) 0.91 0.91 - 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วน 
   ของผูถื้อหุ้นรวม (เท่า)(1) 

 
0.60 

 
0.66 

 
0.06 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อ EBITDA (เท่า)(2)(ค  านวณตามนิยามของส านกังาน 
ก.ล.ต.) (3) 

9.48 7.74 (1.74) 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อ EBITDA (เท่า)(2)(4) 6.49 5.88 (0.61) 
ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (เท่า)(2) 3.91 2.99 (0.92) 
ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า)(2) 3.27 3.91 0.64 
ความเพยีงพอของสภาพคล่อง ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ม.ีค. 2564 เปลีย่นแปลง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.68 1.34 (0.34) 
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(1) ไม่รวมหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
(2) Trailing Twelve Months 
(3) หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อ EBITDA (เท่า) (ค านวณตามนิยามของส านักงาน ก.ล.ต.)  = หนีสิ้นท้ังหมดท่ีมีภาระดอกเบีย้ / EBITDA 

(4) หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อ EBITDA = หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ (ไม่รวมหนีสิ้นสัญญาเช่า) หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน

ระยะส้ัน เงินลงทุนช่ัวคราว (ซ่ึงประกอบด้วยเงินลงทุนช่ัวคราว และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน)  และเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพันระยะยาว / EBITDA 

 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 ความสามารถในการท าก าไรเพ่ิมข้ึน YoY โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ NN2 
เพ่ิมข้ึน และการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน XPCL ลดลง YoY 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากส้ินปี 2563 
สาเหตุหลกัมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการช าระเงินเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุ้นใน LPCL 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อ EBITDA หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อ EBITDA และความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย ปรับตวัดี
ข้ึนจากส้ินปี 2563 สาเหตุหลกัมาจากผลประกอบการท่ีดีข้ึนในไตรมาส 1 ปี 2564 ซ่ึงส่งผลให้ EBITDA ในช่วง 12 เดือนส้ินสุด 
31 มีนาคม 2564 เพ่ิมข้ึน รวมถึงหน้ีสินลดลงจากการช าระคืนหน้ีของบริษทัอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีความสามารถในการช าระภาระ
ผกูพนัลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมทุนตามสดัส่วนใน LPCL ท าให้กระแสเงินสดคงเหลือลดลง  
 
ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า ซ่ึงต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก (Capital 
Intensive) มีระยะการลงทุนและระยะการคืนทุนท่ียาว จึงท าให้อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อ EBITDA ของบริษทัอยู่ใน
ระดบัท่ีสูงหากเปรียบเทียบกบับริษทัในอุตสาหกรรมอ่ืน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าของบริษทัสามารถสร้าง
กระแสเงินสดไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ มีความแน่นอนสูง ซ่ึงจะสามารถใชช้ าระคืนภาระหน้ีสินท่ีมีไดอ้ย่างต่อเน่ืองตามแผนการลงทุน
ของบริษทั 
 
อตัราส่วนสภาพคล่องปรับตวัลดลงจากส้ินปี 2563 โดยส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ทั้งน้ี 
บริษทัมีวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชก้บัสถาบนัการเงินรวมประมาณ 9.5 พนัลา้นบาท เพ่ือรองรับการบริหารสภาพคล่องและการ
ไถ่ถอนหุ้นกูห้ากมีเหตุจ าเป็น 
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10.2 การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการส าหรับผลการประกอบการปี 2563 ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2563 
บทสรุปผู้บริหาร 
 

รายได้รวม 

รายไดร้วมปี 2563 ลดลงร้อยละ 18.8 YoY สาเหตุหลกัมาจาก 

(1) รายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 
ลดลงร้อยละ 43.7 YoY เน่ืองจากปริมาณน ้ าสะสม ณ ตน้ปี 2563 มีปริมาณน้อย
กวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน และปริมาณน ้ าไหลเขา้อ่างเก็บน ้ าระหว่างปี 2563 ต ่า
กว่าค่าเฉล่ีย โดยโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ประกาศให้ปี 2563 เป็นปีแลง้ และ
ประกาศความพร้อมจ่ายอยา่งระมดัระวงัตลอดปี 2563 เพื่อรักษาระดบัน ้ าปลายปี 
2563 ให้เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2564  

(2) รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ าของ 
BIC ลดลงร้อยละ 7.3 เน่ืองจากราคาก๊าซธรรมชาติเฉล่ียในปี 2563 ต  ่ากว่าปีก่อน
ซ่ึงส่งผลให้อตัราค่าไฟฟ้าในส่วนของ Energy Payment ปรับลดลง การหยุด
เดินเคร่ืองเพ่ือซ่อมแซม Gas Turbine ของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 
1 ในเดือนมกราคม 2563 และความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน ้ าของลูกค้า
อุตสาหกรรมบางส่วนลดลง  

ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษทัจากการด าเนินงานปกติ 

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัในปี 2563 เพ่ิมข้ึน 212.7 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 110.8 YoY เม่ือเปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติของปี 
2562 ซ่ึงไม่รวมรายการรับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพียงคร้ังเดียวของ XPCL ในไตร
มาส 4 ปี 2562 โดยสาเหตุหลกัของการเติบโตของก าไรสุทธิในปี 2563 มาจากการรับรู้
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน XPCL ท่ีเพ่ิมข้ึนจากผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเต็มปี ในปี 
2563 ภายหลงัจากเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยเ์ม่ือปลายเดือนตุลาคม 2562 
ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.4 จากส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัจากเงินสดรับจากการ
ออกหุ้นกูจ้  านวน 4,000 ลา้นบาทของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือทดแทน
หุ้นกูเ้ดิมท่ีจะครบก าหนด รองรับแผนการซ้ือสินทรัพยห์รือลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจ และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
หนี้สิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.7 จากส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัจากการออกหุ้นกู้ของ
บริษทั เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึนตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ท่ีเร่ิมใชต้ั้งแต่เดือนมกราคม 2563 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงร้อยละ 1.4 จากส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลง

หน่วย: ล้านบาท 

รายได้รวม 

 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ 
 

 
 

ฐานะการเงิน 
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ของส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อยจากการรับรู้ผลการ
ด าเนินงานท่ีลดลงและการจ่ายปันผลของ NN2 

เหตุการณ์ส าคญัในรอบปี 2563  
 

การขายหุ้นกู้คร้ังที ่1/2563 ของ บริษทั ไฟฟ้าน ้างมึ 2 จ ากดั (“NN2”) 
เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2563 NN2 ไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2563 ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
โดยขายให้กบัผูล้งทุนในวงจ ากดั (Private Placement) รวม 600 ลา้นบาท เพ่ือทดแทนหุ้นกูเ้ดิมท่ีครบก าหนดและเพ่ือลดตน้ทุน
ทางการเงิน โดย บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั (“ทริสเรทต้ิง”) จดัอนัดบัเครดิตองคก์รของ NN2 ท่ีอนัดบั “A” แนวโน้ม “คงท่ี” และจดั
อนัดบัเครดิตหุ้นกูข้อง NN2 ทุกชุด รวมถึงชุดท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีท่ีอนัดบั “A” แนวโนม้ “คงท่ี” 

การอนุมัติจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานปี 2562 
เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัเล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2653 ออกไปอย่าง
ไม่มีก าหนดจนกวา่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะส้ินสุดลง และมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงานปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.0300 บาท แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี โดยจ่ายจากก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
รวมถึงก าหนดให้วนัท่ี 27 เมษายน 2563 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจ่ายเงิน
ปันผลแลว้ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 แลว้เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 
2563 

การคงอนัดับเครดิตองค์กรและอนัดับเครดิตหุ้นกู้ของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) โดยทริสเรทติง้ 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 ทริสเรทต้ิงคงอนัดบัเครดิตองคก์รของบริษทัท่ีอนัดบั “A” แนวโน้มอนัดบัเครดิต “คงท่ี” พร้อมทั้งคง
อนัดบัเครดิตหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัของบริษทัท่ีอนัดบั “A-” แนวโนม้อนัดบัเครดิต “คงท่ี” 

การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทั (CKP-W1) คร้ังสุดท้าย ณ วนัที ่28 พฤษภาคม 2563 
ณ วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 มีผูม้าใชสิ้ทธิตามใบส าคญัท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั (CKP-W1) ซ่ึงเป็นการใช้สิทธิคร้ัง
สุดทา้ยจ านวน 690 หุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 4,140 บาท โดยบริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 
2563 โดยเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้บริษทัมีทุนจดทะเบียน
จ านวน 8,129.4 ลา้นบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจ านวน 13,319.2 ลา้นบาท 

การขยายวงเงนิการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจ านวนเงนิคงค้างไม่เกนิ 20,000 ล้านบาท 
ณ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 มีมติอนุมติัให้ขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูเ้ป็นจ านวน
เงินคงคา้งไม่เกิน 20,000 ลา้นบาทจากวงเงินเดิมไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับลงทุนขยายธุรกิจและเพ่ิม
ความสามารถในการบริหารจดัการสภาพคล่อง และการช าระคืนหน้ีของบริษทั 
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โรงไฟฟ้าพลงัน ้า ไซยะบุรี ผลติไฟฟ้าได้เต็มก าลงัการผลติเป็นคร้ังแรก 
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2563 โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ตม็ก าลงัการผลิตเป็นคร้ังแรก จากปริมาณน ้าไหลผา่น
โรงไฟฟ้าเฉล่ียท่ีสูงข้ึนตามปริมาณฝนท่ีตกเพ่ิมข้ึนใน สปป.ลาว โดยสามารถผลิตไฟฟ้าไดใ้กลเ้คียงก าลงัการผลิตสูงสุดอย่าง
ต่อเน่ืองในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกนัยายน 2563 

การขายหุ้นกู้คร้ังที ่2/2563 ของ NN2 
เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 NN2 ไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2563 ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
จ  านวนรวม 1,000 ลา้นบาท เพ่ือทดแทนหุ้นกูเ้ดิมท่ีครบก าหนด แบ่งเป็น 
 หุ้นกูอ้าย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.20 ต่อปี จ านวน 400 ลา้นบาท 
 หุ้นกูอ้าย ุ5 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.60 ต่อปี จ านวน 600 ลา้นบาท 

โดยทริสเรทต้ิงจดัอนัดบัเครดิตองคก์รของ NN2 ท่ีอนัดบั “A” แนวโน้ม “คงท่ี” และจดัอนัดบัเครดิตหุ้นกูชุ้ดท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี
ท่ีอนัดบั “A” แนวโนม้ “คงท่ี” 

การเข้าซื้อหุ้นในบริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ ากดั (“LPCL”) 
เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 บริษทัซ้ือหุ้นของ LPCL ในสดัส่วนร้อยละ 42 ของทุนจดทะเบียน จากบริษทั พีที จ  ากดัผูเ้ดียว เป็น
มูลค่ารวม 12.82 ลา้นบาท เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดแ้ละพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า หลวงพระบาง ท่ีแขวงหลวงพระบาง สปป. 
ลาว 

การขายหุ้นกู้คร้ังที ่1/2563 ของบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2563 ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อ
หุ้นกู ้จ  านวนรวม 4,000 ลา้นบาท เพ่ือทดแทนหุ้นกูเ้ดิมท่ีจะครบก าหนดในไตรมาส 2 ปี 2564 และซ้ือสินทรัพยห์รือลงทุนใน
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ แบ่งเป็น 
 หุ้นกูอ้าย ุ2 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.31 ต่อปี จ านวน 1,000 ลา้นบาท 
 หุ้นกูอ้าย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.62 ต่อปี จ านวน 1,500 ลา้นบาท 
 หุ้นกูอ้าย ุ7 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.76 ต่อปี จ านวน 1,500 ลา้นบาท 

โดยทริสเรทต้ิงจดัอนัดบัเครดิตองคก์รของบริษทัท่ีอนัดบั “A” แนวโน้ม “คงท่ี” และจดัอนัดบัเครดิตหุ้นกูชุ้ดท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี
ท่ีอนัดบั “A-” แนวโนม้ “คงท่ี” 

การช าระเงนิเพิม่ทุนตามสัดส่วนการถอืหุ้นใน LPCL 
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 บริษทัไดช้ าระเงินเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน LPCL จ านวน 2,170.56 ลา้นบาท ตามมติอนุมติั
ของคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใชใ้นการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าหลวงพระบาง 
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รางวลัในปี 2563 
 

การเข้าร่วมสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพก็แห่งประเทศไทย (United Nations Global Compact: UNGC) 
เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพก็แห่งประเทศไทย (United Nations 
Global Compact: UNGC) เพ่ือด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัหลกัการของ UNGC ในดา้นสิทธิมนุษยชน แรงงาน ส่ิงแวดลอ้ม และ
การต่อตา้นการทุจริต นอกจากน้ี บริษทัยงัด าเนินธุรกิจเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของสหประชาชาติ (United Nations 
Sustainable Development Goals: UNSDGs) โดยในปัจจุบนัไดร้วมเป้าหมายดงักล่าวจ านวน 8 เป้าหมายจากทั้งหมด 17 เป้าหมาย
เป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

รางวลั Asian Power Awards 2020 
เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2563 บริษทัไดรั้บรางวลั Asian Power Awards 2020 ระดบั Silver ใน 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 Natural Gas-fired Power Project of the Year 
 Environmental Upgrade of the Year – Thailand 

โดยบริษทัไดคิ้ดคน้โครงการและนวตักรรมท่ีสามารถลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม และ
ลดค่าใชจ่้ายจากการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลงได ้

ได้รับการคดัเลอืกเข้าสู่รายช่ือหุ้นยัง่ยนื (Thailand Sustainability Investment: THSI) ประจ าปี 2563 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดรั้บการคดัเลือกเขา้สู่รายช่ือหุ้นย ัง่ยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) 
ประจ าปี 2563 โดยตลาดหลกัทรัพย ์สะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนโดยค านึงถึงส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภิบาลของบริษทั 

ได้รับคะแนนการก ากบัดูแลกจิการ (CG Score) ระดับดีเลศิ (Excellent) 
เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดรั้บคะแนนในระดบั “ดีเลิศ” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ในโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการ
บริษทัจดทะเบียนประจ าปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

รางวลั IR Magazine Awards 2020 สาขา Best Crisis Management 
เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดรั้บรางวลั IR Magazine Awards 2020 สาขา Best Crisis Management ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตจ้ากการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการน ้ าและส่ิงแวดลอ้มและการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
พลงัน ้ า ไซยะบุรี 
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ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 
 

บริษทัไม่ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 อย่างมีนยัส าคญั เน่ืองจากมีคู่สัญญาซ้ือไฟฟ้า
หลกัคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยถึงแมว้า่ลูกคา้อ่ืน ๆ จะเป็นลูกคา้อุตสาหกรรม แต่ส่วน
ใหญ่ไม่ไดอ้ยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์อยา่งรุนแรง 

ดา้นการด าเนินการผลิตไฟฟ้า บริษทัไม่มีการหยุดการผลิตไฟฟ้าจากสถานการณ์ COVID-19 แต่อย่างใด โดยบริษทัด าเนินการ
ตามมาตรการดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด รวมถึงการงดให้บุคคลภายนอกเขา้เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าทุกโรงของ
บริษทัโดยเดด็ขาด 

ดา้นสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหน้ี บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ส้ินปี 2563 จ านวน 8,899.1 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึน 4,684.9 ลา้นบาทจากส้ินปี 2562 และมีอตัราส่วนหน้ีท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยู่ท่ี 0.60 เท่า ซ่ึงต ่า
กวา่ขอ้ก าหนดของหุ้นกูท่ี้ให้คงอตัราส่วนไม่ให้เกิน 3.00 เท่า สะทอ้นถึงการมีกระแสเงินสดท่ีเพียงพอส าหรับการบริหารจดัการ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ค่าใชจ่้ายทางการเงิน รวมถึงการลงทุนในการขยายธุรกิจ นอกจากน้ี บริษทัยงัมีวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ได้
เบิกใชก้บัสถาบนัการเงินรวม 9.5 พนัลา้นบาท เพ่ือรองรับการบริหารสภาพคล่องและการไถ่ถอนหุ้นกูห้ากมีเหตุจ าเป็นอีกดว้ย 
 
การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวมส าหรับปี 2563 

รายการ 
รายปี (ล้านบาท) เปลีย่นแปลง 

2562 2563 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 8,223.0 6,527.0 (1,696.0) (20.6) 
รายไดค้่าบริหารโครงการ 153.9 168.1 14.2 9.2 
ดอกเบ้ียรับจากสญัญาเช่าเงินทุน 351.8 344.7 (7.1) (2.0) 
รายไดอ่ื้น 111.5 137.7 26.2 23.5 
รวมรายได้ 8,840.2 7,177.5 (1,662.7) (18.8) 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (7,019.2) (6,417.5) (601.7) (8.6) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม (143.8) 407.4 551.2 383.3 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 2.3 10.8 8.5 369.6 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษี 1,679.5 1,178.2 (501.3) (29.8) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,161.3) (996.4) (164.9) (14.2) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (12.3) 15.9 28.2 229.3 
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (313.9) 207.0 520.9 165.9 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 192.0 404.7 212.7 110.8 

รายการรับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพียงคร้ังเดียว (One-time) 576.9 - (576.9) (100.0) 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั 768.9 404.7 (364.2) (47.4) 
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รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 

 

ปริมาณการขายไฟฟ้า/ไอน ้า 
(ล้านหน่วย)/(ตัน) 

เปลีย่นแปลง 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
เปลีย่นแปลง 

2562 2563 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 2562 % 2563 % เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 
 NN2 1,684.9 920.1 (764.8) (45.4) 3,048.0 37.0 1,716.6 26.3 (1,331.4) (43.7) 
 BIC 1,560.8 1,535.7 (25.1) (1.6) 4,967.7 60.4 4,604.8 70.6 (362.9) (7.3) 
 BKC 15.5 20.1 4.6 29.7 144.8 1.8 157.8 2.4 13.0 9.0 
รวม 3,261.2 2,475.9 (785.3) (24.1) 8,160.5 99.2 6,479.2 99.3 (1,681.3) (20.6) 

 
รายได้จากการขายไอน ้า 
  BIC 87,486 74,026 (13,460) (15.4) 62.5 0.8 47.8 0.7 (14.7) (23.5) 
รวมทั้งหมด 8,223.0 100.0 6,527.0 100.0 (1,696.0) (20.6) 

 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้าในปี 2563 ลดลงร้อยละ 20.6 YoY โดยมีรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
NN2: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ NN2 ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 43.7 YoY ตามปริมาณการขายไฟฟ้าท่ีลดลง เน่ืองจากปริมาณ
น ้าสะสม ณ ตน้ปี 2563 มีปริมาณนอ้ยกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน และปริมาณน ้าไหลเขา้อ่างเกบ็น ้ าระหวา่งปี 2563 ต  ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 
โดยโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ประกาศให้ปี 2563 เป็นปีแลง้ และประกาศความพร้อมจ่ายอย่างระมดัระวงัตลอดปี 2563 เพื่อรักษา
ระดบัน ้ าปลายปี 2563 ให้เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2564 
 

ปริมาณน ้าไหลเข้าและระดับน ้าในอ่างเกบ็น ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างมึ 2 
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ปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างมึ 2 

 
 

ประเภทไฟฟ้า 
รายปี (ล้านหน่วย) เปลีย่นแปลง 

2562 2563 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

Primary Energy (PE) 1,674.5 915.7 (758.8) (45.3) 
Secondary Energy (SE) 4.2 - (4.2) (100.0) 
Excess Energy (EE) - - - - 
Test Energy (TE) 6.2 4.4 (1.8) (29.0) 
รวม 1,684.9 920.1 (764.8) (45.4) 

 
BIC: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ BIC ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 7.3 YoY เน่ืองจากราคาก๊าซธรรมชาติเฉล่ียในปี 2563 ต  ่ากว่าปี
ก่อน ซ่ึงส่งผลให้อตัราค่าไฟฟ้าในส่วนของ Energy Payment ปรับลดลง การหยุดเดินเคร่ืองเพ่ือซ่อมแซม Gas Turbine ของ
โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 ในเดือนมกราคม 2563 และความตอ้งการใช้ไฟฟ้าบางส่วนของลูกคา้อุตสาหกรรม
บางส่วนลดลง 
 

ปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน ้าของโรงไฟฟ้า บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน 

 
  

0

50

100

150

200

250
ปร

มิำ
ณ
กำ
รข
ำย
ไฟ

ฟ้ำ
 

(ล
ำ้น

หน่
วย

) 

ปรมิำณกำรขำยไฟฟ้ำปี 2562 ปรมิำณกำรขำยไฟฟ้ำปี 2563 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

0

30

60

90

120

150

180

ปร
มิำ

ณ
กำ
รข
ำย
ไอ
น ้ำ

 
(ต
นั)

 

ปร
มิำ

ณ
กำ
รข
ำย
ไฟ

ฟ้ำ
 

(ล
ำ้น

หน่
วย

) 
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ผู้ซื้อไฟฟ้า 
รายปี (ล้านหน่วย) เปลีย่นแปลง 

2562 2563 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

กฟผ. 1,250.3 1,235.9 (14.4) (1.2) 
ลูกคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 310.5 299.8 (10.7) (3.4) 
รวม 1,560.8 1,535.7 (25.1) (1.6) 

 
BKC: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ BKC ในปี 2563 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.0 YoY เน่ืองจาก (1) โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั 
มีการเปล่ียนแผงโซลาร์เซลล์ ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าโดยรวมดีข้ึน (2) โรงไฟฟ้าพลงั
แสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาภายใตก้ารลงทุนของ BKC จ านวน 5 แห่ง ก าลงัการผลิตรวม 4.1 เมกะวตัต ์เร่ิมทยอยผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในระหว่างปี 2562 และ (3) โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินภายใต้
การลงทุนของ BKC อีก 1 แห่ง ก าลงัการผลิต 2.7 เมกะวตัต ์เร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในช่วง
ปลายไตรมาส 3 ปี 2563 ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าในปี 2563 เพ่ิมข้ึน YoY 
 

ปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ภายใต้การลงทุนของ BKC 

 
 
รายได้ค่าบริหารโครงการ 

บริษทัรับรู้รายไดค่้าบริหารโครงการในปี 2563 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.2 YoY สาเหตุหลกัมาจากการปรับเพ่ิมอตัราค่าบริหารโครงการ
ต่าง ๆ ตามสญัญา 
 
ดอกเบีย้รับจากสัญญาเช่าเงนิทุน 

ดอกเบ้ียรับตามสัญญาเช่าเงินทุนในปี 2563 ลดลงร้อยละ 2.0 YoY ตามการลดลงของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน จากการทยอย
รับค่าเช่าตามสญัญาเช่าเงินทุนสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงระหวา่งบริษทักบัรัฐบาลลาว 
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ปรมิำณกำรขำยไฟฟ้ำปี 2562 ปรมิำณกำรขำยไฟฟ้ำปี 2563 

ปริมาณการขายไฟฟ้า 
ปี 2562: 15.5 ลำ้นหน่วย 
ปี 2563: 20.1 ลำ้นหน่วย 
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รายได้อืน่ 

รายไดอ่ื้นในปี 2563 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.5 YoY ส่วนใหญ่มาจากดอกเบ้ียจากการให้เงินกูย้ืมแก่ XPCL ตามรายละเอียดเง่ือนไขเดิม
ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Sponsors Support Agreement) โดยบริษทัเร่ิมให้เงินกูย้ืมแก่ XPCL ในเดือน
สิงหาคม 2562 และในปี 2563 มีการรับรู้ดอกเบ้ียเตม็ปี ทั้งน้ี ณ 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้ืมจาก XPCL มียอดเงินตน้รวม 3,000 ลา้น
บาท 
 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

รายการ 
รายปี 

(ล้านบาท) 
เปลีย่นแปลง 

2562 2563 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้ า 5,964.8 5,380.0 (584.8) (9.8) 
ค่าเชื้อเพลิง 3,334.2 2,948.4 (385.8) (11.6) 
ค่าเส่ือมราคา 1,484.0 1,500.7 16.7 1.1 
ค่าด  าเนินการและซ่อมบ ารุง 724.1 644.8 (79.3) (11.0) 
ค่าผ่านสาย 216.9 119.2 (97.7) (45.0) 
ค่าสัมปทาน 104.9 59.6 (45.3) (43.2) 
อ่ืน ๆ 100.7 107.3 6.6 6.6 

ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 521.3 521.3 - - 
ตน้ทุนบริหารโครงการ 90.8 88.5 (2.3) (2.5) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 442.3 427.7 (14.6) (3.3) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 7,019.2 6,417.5 (601.7) (8.6) 

 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานในปี 2563 ลดลงร้อยละ 8.6 YoY โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 ค่าเช้ือเพลิงของ BIC ลดลงร้อยละ 11.6 YoY ตามปริมาณการขายไฟฟ้าและราคาก๊าซธรรมชาติเฉล่ียท่ีลดลง 
 ค่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.1 YoY จากการรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 ท่ีเร่ิมใชต้ั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นหลกั 
 ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุงลดลงร้อยละ 11.0 YoY ส่วนใหญ่มาจากในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 มีค่าซ่อมบ ารุงใหญ่ 

(Major Overhaul) ของ BIC และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีลดลงในปี 2563 เป็นหลกั 
 ค่าผา่นสาย (Wheeling Charge) ลดลงร้อยละ 45.0 YoY ตามปริมาณการส่งไฟฟ้าของ NN2 ท่ีลดลง YoY 
 ค่าสมัปทานลดลงร้อยละ 43.2 YoY ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายไดข้ายไฟฟ้าท่ีลดลงของ NN2 
 ตน้ทุนบริหารโครงการลดลงร้อยละ 2.5 YoY และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 3.3 YoY จากกิจกรรมการ

ด าเนินงานท่ีลดลงจากสถานการณ์ COVID-19 และการบริหารจดัการค่าใชจ่้าย 
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ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 

รายการ 
รายปี (ล้านบาท) เปลีย่นแปลง 

2562 2563 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 40.9 40.7 (0.2) (0.5) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (184.7) 366.7 551.4 298.5 
รวม (143.8) 407.4 551.2 383.3 

รายการรับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพียงคร้ังเดียว (One-time)(1) 576.9 - (576.9) (100.0) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 433.1 407.4 (25.7) (5.9) 
(1) ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพียงคร้ังเดียว (one-time) ของ XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท  

 
ปี 2563 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมจ านวน 407.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 
551.2 ลา้นบาท หรือร้อยละ 383.3 YoY สาเหตุหลกัมาจากมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน XPCL ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเตม็ปี ในปี 2563 ภายหลงัจากเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยเ์ม่ือปลายเดือนตุลาคม 2562 
 

ปริมาณน ้าไหลผ่านเฉลีย่ต่อเดือน และปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้า ไซยะบุรี 
 

 
 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงินในปี 2563 ลดลงร้อยละ 14.2 YoY ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการออกหุ้นกูข้อง NN2 เพ่ือจ่ายคืนเงินกู้
จากสถาบนัการเงินทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2562 การทยอยช าระคืนเงินตน้ของบริษทัยอ่ย และอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับตวัลดลง YoY 
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หน่วย: ล้านบาท 
รายได้ 
 
 
 
 

EBITDA(2) 

 

 

 

 

 
ก าไรสุทธิ(2) 

 
(488)

968 

2562 2563

1,565 

12,067 
2 

13 

1,567 

12,080 

2562 2563

1,340

11,095
86%

92%

2562 2563

(2) ไม่รวมก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพียงคร้ังเดียว 

ปริมาณการขายไฟฟ้า 
ปี 2562: 834.7 ล้านหน่วย 
ปี 2563:  6,301.4 ล้านหน่วย 
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ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษทั 

ในภาพรวม ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัในปี 2563 เพ่ิมข้ึน 212.7 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 110.8 YoY เม่ือ
เปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติของปี 2562 ซ่ึงไม่รวมรายการรับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพียงคร้ังเดียวของ 
XPCL ซ่ึงเกิดข้ึนในไตรมาส 4 ปี 2562 โดยสาเหตุหลกัของการเติบโตของก าไรสุทธิในปี 2563 มาจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจาก
เงินลงทุนใน XPCL ท่ีเพ่ิมข้ึนจากผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเต็มปี ในปี 2563 ภายหลงัจากเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยเ์ม่ือปลายเดือน
ตุลาคม 2562 
 
การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 

รายการ 
ณ 31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 2563 
(ล้านบาท) 

เปลีย่นแปลง 

เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
สินทรัพย ์ 64,190.9 67,038.5 2,847.6 4.4 
หน้ีสิน 28,644.2 32,000.5 3,356.3 11.7 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 35,546.7 35,038.0 (508.7) (1.4) 

 
สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 4.4 จากส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัจากเงินสดรับจากการออกหุ้นกูจ้  านวน 
4,000 ลา้นบาทของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือทดแทนหุ้นกูเ้ดิมท่ีจะครบก าหนด รองรับแผนการซ้ือสินทรัพยห์รือ
ลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
 
หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.7 จากส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัจากการออกหุ้นกูข้องบริษทั เม่ือวนัท่ี 
25 พฤศจิกายน 2563 และหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ท่ีเร่ิมใชต้ั้งแต่เดือน
มกราคม 2563 
 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงร้อยละ 1.4 จากส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของส่วนของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยจากการรับรู้ผลการด าเนินงานท่ีลดลงและการจ่ายปันผลของ NN2  
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การวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,899.1 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 4,684.9 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 111.2 จากส้ินปี 2562 
 
งบกระแสเงนิสด ปี 2563 ล้านบาท 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,245.3 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 986.8 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,453.3 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (0.5) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 4,684.9 

 
 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน ส่วนใหญ่มาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่มาจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน เงินสดรับจากสัญญาเช่า

เงินทุน และเงินปันผลรับจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน ส่วนใหญ่เงินสดรับจากหุ้นกูข้องบริษทัและบริษทัย่อย สุทธิกบัการจ่ายคืนเงินกูแ้ละ

การไถ่ถอนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดช าระ รวมถึงการจ่ายเงินปันผลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 
อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 

ความสามารถในการท าก าไร 
รายปี 

เปลีย่นแปลง 
2562 2563 

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 25.6 16.5 (9.1) 
อตัราก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา 
   และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA Margin) (%) 

 
43.7 

 
39.7 

 
(4.0) 

อตัราก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา 
   และค่าตดัจ าหน่าย + ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
และบริษทัร่วม (EBITDA Margin including Share of Profit) (%)(3) 

 
 

42.1 

 
 

45.4 

 
 

3.3 
อตัราก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน (%)(3) 2.2 5.6 3.4 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 8.7 5.6 (3.1) 
   ก าไรต่อหุ้นจากการด าเนินงาน (บาท)(3) 0.025 0.050 0.025 
   ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.010 0.050 (0.040) 
ความสามารถในการช าระหนี ้ ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 เปลีย่นแปลง 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (เท่า) 0.81 0.91 0.10 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วน 
   ของผูถื้อหุ้นรวม (เท่า)(4) 

 
0.62 

 
0.60 

 
(0.02) 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อ EBITDA (เท่า) (ค  านวณตามนิยามของส านกังาน 
ก.ล.ต.) 

7.40 9.48 2.08 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 5.95 6.49 0.54 
ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (เท่า) 1.55 3.91 2.36 
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(3) ไม่รวมรายการ one-time 
(4) ไม่รวมหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 
ปี 2563 อตัราก าไรขั้นตน้ และ EBITDA Margin ลดลง YoY โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ NN2 ท่ีลดลง 
ขณะท่ีอตัราก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย รวมส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม (EBITDA Margin including Share of Profit) และอตัราก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน YoY 
จากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน XPCL ท่ีเพ่ิมข้ึนจากผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเตม็ปี ในปี 2563 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2562 สาเหตุหลกัมาจาก (1) การออก
หุ้นกูข้องบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 และ (2) ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจากการลดลงของส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมของบริษทัย่อย ขณะท่ีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมลดลงเล็กน้อยจากส้ินปี 
2562 สาเหตุหลกัมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนจากเงินสดรับจากการด าเนินงาน 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อ EBITDA หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อ EBITDA เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 สาเหตุหลกัมาจาก EBITDA 
ท่ีลดลงในปี 2563 เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้าท่ีลดลงของ NN2 จากการประกาศให้ปี 2563 เป็นปีแลง้ อย่างไรก็
ตาม ผลการด าเนินงานท่ีลดลงของ NN2 ก็ไดรั้บการชดเชยบางส่วนจาก BIC ในขณะท่ี ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั
เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 สาเหตุหลกัมาจากการช าระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินทั้งหมด ของ NN2 ในปี 2562 และความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจากปี 2562 จากดอกเบ้ียจ่ายท่ีลดลง YoY 
 
ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า ซ่ึงต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก (Capital 
Intensive) มีระยะการลงทุนและระยะการคืนทุนท่ียาว จึงท าให้อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อ EBITDA ของบริษทัอยู่ใน
ระดบัท่ีสูงหากเปรียบเทียบกบับริษทัในอุตสาหกรรมอ่ืน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าของบริษทัสามารถสร้าง
กระแสเงินสดไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ มีความแน่นอนสูง ซ่ึงจะสามารถใชช้ าระคืนภาระหน้ีสินท่ีมีไดอ้ย่างต่อเน่ืองตามแผนการลงทุน
ของบริษทั 
 
อตัราส่วนสภาพคล่องปรับตวัลดลงจากส้ินปี 2562 โดยส่วนใหญ่มาจากหุ้นกูท่ี้จะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจ านวน 4,000 ลา้น
บาทของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัมีแผนท่ีจะใชเ้งินจากการออกหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2563 ประมาณ 2,000 ลา้นบาทร่วมกบัการออกหุ้นกูชุ้ด
ใหม่ในระหว่างปี 2564 เพ่ือไถ่ถอนหุ้นกูชุ้ดดงักล่าว (Rollover) นอกจากน้ี บริษทัยงัมีวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้กบัสถาบนั
การเงินรวมประมาณ 9.5 พนัลา้นบาท เพ่ือรองรับการบริหารสภาพคล่องและการไถ่ถอนหุ้นกูห้ากมีเหตุจ าเป็นอีกดว้ย 
 
 

ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 3.20 3.27 0.07 
ความเพยีงพอของสภาพคล่อง ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 เปลีย่นแปลง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.95 1.68 (0.27) 
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ส่วนที ่3 

ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายตราสารหนี้ 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") มีช่ือภาษาองักฤษวา่ CK Power Public Company Limited  
มีส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 587 อาคารวริิยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวนิิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
เลขทะเบียนบริษทั 0107556000167 เวบ็ไซต ์คือ http://www.ckpower.co.th/ ผูอ้อกหุ้นกูมี้ความประสงคท่ี์จะเสนอขายหุ้นกู้
จ  านวน 3 (สาม) ชุด โดยจ านวนของหุ้นกูท่ี้เสนอขายมีจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 4,000,000 (ส่ีลา้น) หน่วย คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้
รวมทั้งส้ินไม่เกิน 4,000,000,000 (ส่ีพนัลา้น) บาท และเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังน้ีเฉพาะต่อผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่  

โดยหุน้กูท่ี้เสนอขายดงักล่าวมีลกัษณะส าคญัตามท่ีระบุไวด้า้นล่างน้ี 

1.  รายละเอยีดของหุ้นกู้ทีเ่สนอขาย และสรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ค าและขอ้ความท่ีระบุไวใ้นส่วนท่ี 3 น้ีให้มีความหมายเช่นเดียวกบัท่ีได้ให้ค  านิยามหรือค าจ ากดัความไวใ้น 
ร่างขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูส้ าหรับหุ้นกูท่ี้เสนอขายในคร้ังน้ี ตามเอกสารแนบ 1 ของ
เอกสารฉบบัน้ี ("ข้อก าหนดสิทธิ") เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในส่วนน้ี 

1.1 ลกัษณะส าคญัของหุ้นกู้ทีเ่สนอขาย 

รายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุด 

หุ้นกู้ชุดที ่1: "หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2567" ("หุ้นกู้ชุดที ่1") 

ผูอ้อกหุน้กู ้ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุน้กู ้ "หุ้นกูข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1/2564 ชุดที่ 1  
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย ไม่เกิน 1,500,000 (หน่ึงลา้นหา้แสน) หน่วย 

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย ไม่เกิน 1,500,000,000 (หน่ึงพนัหา้ร้อยลา้น) บาท 

มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 
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อายหุุน้กู ้ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

วนัออกหุน้กู ้ วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

อตัราดอกเบ้ียหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.74 (หน่ึงจุดเจ็ดส่ี) ต่อปี ตลอดอายหุุน้กู ้

หุ้นกู้ชุดที ่2: "หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2569" ("หุ้นกู้ชุดที ่2") 

ผูอ้อกหุน้กู ้ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุน้กู ้ "หุ้นกูข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1/2564 ชุดที่ 2  
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย ไม่เกิน 1,000,000 (หน่ึงลา้น) หน่วย 

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย ไม่เกิน 1,000,000,000 (หน่ึงพนัลา้น) บาท 

มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

อายหุุน้กู ้ 5 (หา้) ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

วนัออกหุน้กู ้ วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 

อตัราดอกเบ้ียหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.45 (สองจุดส่ีหา้) ต่อปี ตลอดอายหุุน้กู ้

หุ้นกู้ชุดที ่3: "หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2571 ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มสิีทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้" ("หุ้นกู้ชุดที ่3") 

ผูอ้อกหุน้กู ้ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุน้กู ้ "หุ้นกูข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1/2564 ชุดที่ 3  
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซ่ึงผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู"้ 
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ประเภทของหุน้กู ้ หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ และ 
ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย ไม่เกิน 1,500,000 (หน่ึงลา้นหา้แสน) หน่วย 

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย ไม่เกิน 1,500,000,000 (หน่ึงพนัหา้ร้อยลา้น) บาท 

มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

อายหุุน้กู ้ 7 (เจ็ด) ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

วนัออกหุน้กู ้ วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 

อตัราดอกเบ้ียหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.02 (สามจุดศูนยส์อง) ต่อปี ตลอดอายหุุน้กู ้

ทั้งน้ี ค  าวา่ "หุน้กู"้ ตามท่ีระบุไวใ้นส่วนท่ี 3 น้ีใหห้มายถึง "หุน้กูชุ้ดท่ี 1" "หุน้กูชุ้ดท่ี 2" และ/หรือ "หุน้กูชุ้ดท่ี 3" 

รายละเอียดอื่น ๆ เกีย่วกบัหุ้นกู้ทุกชุด 

การช าระคืนเงินตน้ ช าระคืนเงินตน้ทั้ งจ านวนในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เวน้แต่ส าหรับ 
หุน้กูชุ้ดท่ี 3 จะมีการไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดท่ี 3 ทั้งหมดก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

การช าระดอกเบ้ีย ผูอ้อกหุ้นกู้จะช าระดอกเบ้ียส าหรับหุ้นกู้ทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวนัท่ี 28 
พฤษภาคม และวนัท่ี 28 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดย 
วนัช าระดอกเบ้ียงวดแรกคือ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และวนัช าระ
ดอกเบ้ียงวดสุดท้าย คือ วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้เวน้แต่จะมีการไถ่ถอน 
หุ้นกูชุ้ดท่ี 3 ทั้งหมดก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ ให้วนัช าระดอกเบ้ีย 
หุน้กูชุ้ดท่ี 3 งวดสุดทา้ย คือ วนัไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก 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 านวนดอกเบ้ียท่ีไดใ้หปั้ดเศษใหไ้ดค้่าเป็นทศนิยม 6 (หก) ต าแหน่ง 
(ถา้ต าแหน่งท่ี 7 (เจ็ด) มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 5 (ห้า) ให้ท าการปัดทศนิยม
ต าแหน่งท่ี 6 (หก) ข้ึน นอกนั้นใหปั้ดลง) 
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วธีิการช าระหน้ีตามหุน้กู ้ (ก) กรณีทัว่ไป  ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช าระเงินตน้ ดอกเบ้ีย และเงินจ านวนอ่ืนใด (ถา้มี) 
ตามหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้ โดยช าระเป็นเช็ค 
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถื้อหุ้นกู ้ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท าการท่ีตอ้ง
ช าระเงิน โดยใหน้ายทะเบียนหุ้นกูจ้ดัส่งเช็คดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียน
หรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุ้นกูใ้นต่างประเทศ) 
ก่อนวนัถึงก าหนดช าระเงินนั้น ๆ  ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูต้ามช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กู ้หรือโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร
ของผู ้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดท่ีผูถื้อหุ้นกู้ได้แจ้งไวใ้น 
ใบจองซ้ือหุน้กูห้รือโดยวธีิอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน หรือท่ีผูถื้อหุน้กู้
ไดแ้จง้ใหน้ายทะเบียนหุน้กูท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 
(สิบส่ี) วนัท าการก่อนวนัช าระเงินนั้น ๆ  หรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีตกลงกนั
ระหวา่งผูอ้อกหุ้นกูแ้ละนายทะเบียนหุ้นกู ้ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่จ าตอ้งน า
ใบหุ้นกูม้าเวนคืนเพ่ือรับช าระเงินตามหุ้นกู้ เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควร
สงสัย ผูอ้อกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผูถื้อหุ้นกู้น าใบหุ้นกู ้
มาเวนคืนก็ได้ซ่ึงในกรณีดังกล่าวผู ้ออกหุ้นกู้ไม่จ าต้องช าระเงินจนกว่า 
จะไดรั้บใบหุน้กูแ้ลว้ 

(ข)  กรณีของหุน้กูท่ี้ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุน้กูแ้ทน ผูอ้อกหุน้กูจ้ะ
ช าระเงินตน้ ดอกเบ้ีย และเงินจ านวนอ่ืนใด (ถา้มี) ตามหุ้นกู้ผ่านทาง 
นายทะเบียนหุ้นกูใ้ห้แก่บุคคลท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยมี์หนงัสือแจง้มายงั 
ผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกูว้่าเป็นผูท้รงสิทธิในหุ้นกูจ้  านวน
ต่าง ๆ ท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู้ไวใ้นช่ือของศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์โดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูอ้อกหุ้นกู ้
ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท าการท่ีตอ้งช าระเงิน โดยใหน้ายทะเบียนหุ้นกูจ้ดัส่งเช็ค
ดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณี
ท่ีส่งถึงผูถื้อหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ก่อนวนัถึงก าหนดช าระเงินตามหุ้นกู ้
ให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้ตามช่ือและท่ีอยู่ท่ีไดรั้บแจ้งจากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
หรือโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูถื้อหุ้นกูใ้นประเทศไทย 
ตามรายละเอียดท่ีผูถื้อหุ้นกูไ้ดแ้จง้ไวเ้ม่ือท าการจองซ้ือหุ้นกูโ้ดยระบุไวใ้น
ใบจองซ้ือหุน้กูห้รือโดยวธีิอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน ทั้งน้ี ในกรณี
ท่ีรายละเอียดดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงั ตามรายละเอียดท่ี 
ผูถื้อหุน้กูไ้ดมี้การแจง้ไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยห์รือแจง้ให้ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยท์ราบทราบผ่านทางบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นนายหน้าซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์(broker) หรือผูรั้บฝากทรัพย์สิน (custodian) ของผูถื้อหุ้นกู้
ล่วงหนา้แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 14 (สิบส่ี) วนัท าการก่อนวนัช าระเงินนั้น ๆ หรือ
โดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีตกลงกนัระหวา่งผูอ้อกหุ้นกูแ้ละนายทะเบียนหุ้นกู ้
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เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย ผูอ้อกหุ้นกู้จะไม่ช าระดอกเบ้ียงวด
สุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพ่ือใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจาก 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ลว้ซ่ึงศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะน าส่งใบหุ้นกูห้รือ
ใบรับเพ่ือใชแ้ทนใบหุ้นกูก่้อนวนัถึงก าหนดช าระเงินก็ไดโ้ดยผูอ้อกหุ้นกู้
จะออกหนงัสือใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน 

การเล่ือนวนัช าระเงิน ในการช าระเงินตามขอ้ก าหนดสิทธิ ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช าระให้ผูถื้อหุ้นกูภ้ายในเวลา 
15.30 น. ของวนัครบก าหนดช าระเงินตามหุน้กู ้หากวนัครบก าหนดช าระเงินตาม
หุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้น ดอกเบ้ีย หรือเงินจ านวนอ่ืนใด) ให้แก่ผูถื้อหุ้นกู ้
ไม่ตรงกบัวนัท าการ ใหเ้ล่ือนวนัช าระเงินไปเป็นวนัท าการถดัไป โดยผูอ้อกหุ้นกู ้
ไม่จ าต้องจ่ายเงินเพ่ิมใด ๆ ส าหรับการเล่ือนวันช าระเงินตามข้อ 8.3 ของ
ขอ้ก าหนดสิทธิ เวน้แต่ในกรณีดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย ซ่ึงจะตอ้งน าจ านวนวนั
ทั้งหมดท่ีเล่ือนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัช าระดอกเบ้ียท่ีเล่ือนออกไปมารวม
ค านวณดอกเบ้ียดว้ย 

การไถ่ถอนหุน้กู ้ ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้โดยการ
ช าระเงินตน้ตามมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นกู ้เวน้แต่จะมีการซ้ือคืนหุ้นกูท้ั้งหมด
ตามขอ้ 9.2 ของขอ้ก าหนดสิทธิ หรือส าหรับหุ้นกูชุ้ดท่ี 3 กรณีผูอ้อกหุ้นกูใ้ช้
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูชุ้ดท่ี 3 ทั้งหมดก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูต้ามขอ้ 9.4 
ของขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ 

สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก่้อน 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

ส าหรับหุ้นกูชุ้ดท่ี 1 และหุ้นกูชุ้ดท่ี 2: ผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูชุ้ดท่ี 1 
และหุน้กูชุ้ดท่ี 2  ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้เวน้แต่การซ้ือคืนหุ้นกูต้ามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และผูถื้อหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผูอ้อกหุ้นกู ้
ท าการไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดท่ี 1 และหุน้กูชุ้ดท่ี 2 ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

ส าหรับหุ้นกู้ชุดท่ี 3: ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิท่ีจะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดท่ี 3 ไม่ว่า
ทั้ งหมดหรือบางส่วน ณ วนัครบรอบปีท่ี 4 (ส่ี) นับแต่วนัออกหุ้นกู้ หรือใน 
วนัก าหนดช าระดอกเบ้ียใด ๆ  ภายหลงัจากนั้น ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุ
ไวใ้นขอ้ 9.4 ของขอ้ก าหนดสิทธิ ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้กูไ้ม่มีสิทธิเรียกร้องใหผู้อ้อกหุ้นกู้
ท าการไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดท่ี 3 ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

การซ้ือคืนหุน้กู ้ ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิซ้ือคืนหุ้นกูจ้ากผูถื้อหุ้นกูร้ายใด ๆ ในตลาดรองหรือแหล่ง
อ่ืน ๆ  ไดไ้ม่วา่ในเวลาใด ๆ  แต่หากผูอ้อกหุน้กูท้  าค  าเสนอซ้ือคืนหุ้นกูเ้ป็นการทัว่ไป 
ผูอ้อกหุ้นกู้จะตอ้งประกาศซ้ือคืนหุ้นกู้ต่อผูถื้อหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไป และ
จะตอ้งท าการซ้ือคืนหุ้นกู้จากผูถื้อหุ้นกูซ่ึ้งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกราย
อยา่งเท่าเทียมกนัตามสดัส่วนท่ีเสนอขาย  
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เม่ือผูอ้อกหุ้นกู้ท าการซ้ือคืนหุ้นกู้แลว้จะมีผลท าให้หน้ีตามหุ้นกู้ดังกล่าว
ระงบัลงเน่ืองจากหน้ีเกล่ือนกลืนกนัตามกฎหมาย และผูอ้อกหุ้นกูจ้ะน าหุ้นกู้
ดงักล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได ้ซ่ึงผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งแจง้ให้นายทะเบียนหุ้นกู้
ทราบเพ่ือยกเลิกหุ้นกู้ท่ีซ้ือมาดังกล่าว รวมทั้ งแจ้งเร่ืองการซ้ือคืนหุ้นกู้ให้
ตลาดรองท่ีมีการซ้ือขายหุ้นกู้และส านักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้ งน้ี 
จะตอ้งเป็นไปตามประกาศและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

สถานะของหุน้กู ้ หุน้กูเ้ป็นหน้ีของผูอ้อกหุน้กูซ่ึ้งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทุกหน่วย และ
เป็นหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถื้อหุน้กูจ้ะมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีไม่ดอ้ยกวา่สิทธิ
ในการไดรั้บช าระหน้ีของเจา้หน้ีสามญัท่ีไม่มีประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิทั้งใน
ปัจจุบนัและในอนาคตของผูอ้อกหุ้นกู ้เวน้แต่บรรดาหน้ีท่ีมีกฎหมายคุม้ครอง
ให้ไดรั้บช าระหน้ีก่อน และส าหรับหุ้นกูชุ้ดท่ี 3 ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอน 
หุน้กูชุ้ดท่ี 3 ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่มีสิทธิเรียก
ใหผู้อ้อกหุน้กูท้  าการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) หรือผูท่ี้ได้รับแต่งตั้ งโดยชอบให ้
ท าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ทน 

ทั้งน้ี ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้ฐานะเป็นเจา้หน้ีของบริษทัร่วมแห่งหน่ึงของผูอ้อกหุน้กู ้ 

นายทะเบียนหุน้กู ้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือผู ้ท่ีได้รับแต่งตั้ งโดยชอบให ้
ท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหุน้กูแ้ทน 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้ ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และ 
บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)* 

* ซ่ึงรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของ
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ("บล. เกียรตินาคิน
ภัทร") 

ทั้ งน้ี ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทใหญ่ของ 
บล. เกียรตินาคินภทัร มีฐานะเป็นเจา้หน้ีของบริษทัร่วมแห่งหน่ึงของผูอ้อกหุน้กู ้ 

ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ ากดั 

การข้ึนทะเบียนหุน้กู ้ ผูอ้อกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ท่ี เสนอขายในคร้ังน้ีได้รับการข้ึนทะเบียนกับ
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยภายใน 30 (สามสิบ) วนันับจากวนัออกหุ้นกู ้
และจะคงสถานะให้หุ้นกูเ้ป็นตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาด 
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ตราสารหน้ีไทยตลอดอายหุุน้กู ้

การซ้ือขายหุ้นกูก่้อนครบก าหนด
อายขุองหุน้กู ้

ผูล้งทุนสามารถขายหุน้กูใ้หแ้ก่บุคคลใด ๆ  ในตลาดรองหรือแหล่งอ่ืน ๆ ไดท้ั้งน้ี 
ผูล้งทุนอาจติดต่อขายหุ้นกู้ได้ท่ีผูค้า้ตราสารหน้ีท่ีมีใบอนุญาตคา้หลกัทรัพย ์
อันเป็นตราสารแห่งหน้ี ซ่ึงส่วนใหญ่ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์และบริษัท
หลกัทรัพย ์

การจัดอนัดับความน่าเช่ือถือของ 
หุน้กู ้

หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต 
"Stable" โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2564 อน่ึง 
ภายหลงัวนัออกหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู้
โดยสถาบันจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ และจะจัดให้มีการทบทวนผลการจัด
อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกูต้ลอดอายหุุ้นกู ้ซ่ึงอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีมิได้
จดัข้ึนเพ่ือเป็นขอ้แนะน าให้ผูล้งทุนท าการซ้ือขาย หรือถือหุ้นกูท่ี้เสนอขาย และ
อาจมีการเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงไดต้ลอดอายุของหุ้นกู ้(รายงานการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้ตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบบัน้ี) 

สัญลกัษณ์ทีก่ าหนดในการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะยาวส าหรับประเทศไทย 

บริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั หรือ ทริสเรทติ้ง ใชส้ัญลกัษณ์ตวัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตองค์กร และตราสารหน้ีระยะกลาง
และระยะยาว ท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 (หน่ึง) ปีข้ึนไป จ านวน 9 (เกา้) อนัดบั โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึง
เป็นอนัดบัต ่าสุด ซ่ึงแต่ละสญัลกัษณ์มีความหมายดงัน้ี 

AAA : อนัดบัเครดิตองคก์รหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงต ่าท่ีสุด ผูอ้อกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย
และคืนเงินตน้ในเกณฑสู์งสุด และไดรั้บผลกระทบนอ้ยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ 

AA : องคก์รหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้
ในเกณฑสู์งมาก แต่อาจไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ 
มากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA  

A : องคก์รหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและ
คืนเงินตน้ในเกณฑสู์ง แต่อาจไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ 
มากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่ 

BBB : องค์กรหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงในระดับปานกลาง ผูอ้อกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระ
ดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ มากกวา่ และอาจมีความสามารถในการช าระหน้ีอ่อนแอลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยู่
ในระดบัสูงกวา่ 
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BB : องคก์รหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและ
คืนเงินตน้ในเกณฑต์ ่ากวา่ระดบัปานกลาง และจะไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรง (Adverse 
changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการช าระหน้ีอยูใ่น
เกณฑท่ี์ไม่เพียงพอ 

B : องคก์รหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย
และคืนเงินตน้ในเกณฑ์ต ่า และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้ งใจในการช าระหน้ีได้ตามการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ 

C : องคก์รหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงในการผิดนดัชาระหน้ีสูงท่ีสุด ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่มีความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ตามก าหนดอย่างชัดเจน โดยตอ้งอาศัยเง่ือนไขท่ีเอ้ืออานวยทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ อยา่งมากจึงจะมีความสามารถในการช าระหน้ีได ้

SD : องค์กรท่ีภาระหน้ีบางส่วนอยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหน้ี แต่ยงัคงสามารถช าระหน้ีให้กับภาระหน้ีอ่ืน ๆ 
ต่อไปได ้

D : องคก์รท่ีภาระหน้ีทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยูใ่นสภาวะผิดนดัช าระหน้ี หรือตราสารหน้ีท่ีอยูใ่นสภาวะผิดนดั
ช าระหน้ี อนัดบัเครดิตท่ีระดบั D จะใหต้่อเม่ือการช าระหน้ีตามภาระผกูพนัมิไดเ้กิดข้ึน ณ วนัท่ีครบก าหนด 
นอกเสียจากวา่ทริสเรทติ้งจะเช่ือวา่การช าระหน้ีนั้นจะเกิดข้ึนภายในช่วงระยะเวลาผ่อนผนัท่ีมีการตกลงกนัไว ้
ทั้ งน้ี อนัดบัเครดิต D จะรวมถึงกรณีท่ีมีการยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการภายใตก้ฎหมายลม้ละลายหรือขอเขา้
กระบวนการลม้ละลาย หรือการด าเนินการในลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ท่ีส่งผลใหเ้กิดการผิดนดัช าระหน้ีอยา่งแน่นอน 

หมายเหตุ อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง B อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) ต่อทา้ย เพ่ือจ าแนกความแตกต่าง
ของคุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 

อนัดบัเครดิตจากทริสเรทติ้งสะทอ้นความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสารหน้ีโดยไม่รวม
ความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงการช าระหน้ีจากสกลุเงินบาทเป็นสกลุเงินต่างประเทศ 

นอกจากน้ี ทริสเรทติ้งยงัก าหนด "แนวโนม้อนัดบัเครดิต" (Rating Outlook) เพื่อสะทอ้นความเป็นไป
ไดข้องการเปล่ียนแปลงอนัดบัเครดิตของผูอ้อกตราสารหน้ีในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้ง
จะพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ
ในอนาคตของผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีอาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ี 

ส่วนแนวโนม้อนัดบัเครดิตของตราสารหน้ีโดยส่วนใหญ่จะเท่ากบัแนวโน้มอนัดบัเครดิตขององคก์ร 
ผูอ้อกตราสารนั้น ๆ หรือองคก์รซ่ึงรับภาระผกูพนัในการช าระหน้ีของตราสารนั้น ๆ 

ทั้งน้ี แนวโนม้อนัดบัเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 
แนวโนม้บวก (Positive) หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรับข้ึน 
แนวโนม้คงท่ี (Stable) หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจไม่เปล่ียนแปลง 
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แนวโนม้ลบ (Negative) หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรับลดลง 
แนวโนม้ไม่ชดัเจน (Developing) หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไม่เปล่ียนแปลง 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ "เครดติพนิิจ" (CreditAlert) ซ่ึงเป็นขั้นตอนหน่ึงของการทบทวนอนัดบัเครดิต
ท่ีทริสเรทติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแลว้ ในกรณีเม่ือเกิดเหตุการณ์ส าคญัซ่ึงทริสเรทติ้งพิจารณาแลว้
เห็นวา่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององคก์รท่ีทริสเรทติ้งจดัอนัดบั แต่ขอ้มูลดงักล่าวยงัไม่ชดัเจน 
หรืออาจจะยงัสรุปผลไม่ได ้เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทุน
หรือแผนงานต่าง ๆ ฯลฯ โดยจะยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงผลอนัดบัเครดิตเดิมแต่อยา่งใด ทั้งน้ี เพ่ือเตือน
ใหผู้ล้งทุนระมดัระวงัในการท่ีจะลงทุนในตราสารหน้ีขององคก์รนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบดว้ย 
เหตุผล (Rationale) ท่ีแจง้เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ "เครดิตพินิจ" (CreditAlert Designation) 
ไวพ้ร้อมกบัอนัดบัเครดิตปัจจุบนั โดยงดการระบุ "แนวโนม้อนัดบัเครดิต" (Rating Outlook) 

เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปล่ียนแปลงอนัดบัเครดิตในระยะอนัใกล ้ซ่ึงมี  3 รูปแบบ คือ  
(1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยงัไม่ชดัเจน) 

ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ส าคญัซ่ึงมีผลกระทบต่อองคก์ร และมีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะปรับอนัดบัเครดิตเดิม 
หรือเม่ือมีการออกตราสารหน้ีใหม่หรือยกเลิกอนัดบัเครดิตเดิม ทริสเรทติ้งจะมีการประกาศ "เครดิตวาระ" 
(Credit Update) โดยผลอนัดบัเครดิตอาจ "เพ่ิมข้ึน" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม" 
(Affirmed) หรือ "ยกเลิก" (Cancelled) 

ท่ีมา : 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  านาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามท่ี
ระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนของหุน้กู ้และ 

(ค) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้ประกอบกิจการท่ีตน
ด าเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถา้มี) 

2. ผูอ้อกหุ้นกูมี้อ  านาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระท าการ
ดงัต่อไปน้ี 
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(ก) ออกและเสนอขายหุน้กู ้และก่อหน้ีภายใตหุ้น้กู ้

(ข) เขา้ท าและลงนามในขอ้ก าหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
สญัญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้กู ้และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นกู ้
และ 

(ค) ปฏิบัติตามความผูกพนั และภาระหน้ีของตนตามขอ้ 6.1(ข)(1) และ 
ขอ้ 6.1(ข)(2) ของขอ้ก าหนดสิทธิ 

โดยผูอ้อกหุน้กูไ้ดรั้บการอนุญาต การอนุมติั และความยนิยอมท่ีจ าเป็น และ
ไดด้ าเนินการตามวตัถุประสงค์ ขอ้บังคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ 
ผูอ้อกหุ้นกู้ ทุกประการส าหรับการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 

3. ภาระหน้ีและหน้าท่ีต่าง ๆ ของผูอ้อกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อก าหนดสิทธิ 
สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู ้หรือสัญญา
อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี) 

(ก) ถูกตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพนัตามกฎหมาย
และสามารถใชบ้งัคบักบัผูอ้อกหุน้กูไ้ด ้

(ข) ไม่ขัดแยง้หรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเล่ียง พันธะ ข้อผูกพัน  
ขอ้รับรอง หรือขอ้สัญญาใด ๆ ท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ดใ้ห้ไวห้รือเขา้ท าไว้
กบับุคคลอ่ืน 

ยกเวน้กรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อก าหนดสิทธิ และสัญญา
ดงักล่าวบางประการ ซ่ึงอาจจะถูกจ ากดัโดยบทบญัญติัของกฎหมายว่า
ด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ี มีลักษณะคล้ายคลึงกันท่ี มี
ผลกระทบต่อการบงัคบัใชสิ้ทธิของเจา้หน้ีทัว่ไป 

4. ณ วนัออกหุ้นกู้ ขอ้ก าหนดสิทธิมีสาระส าคญัสอดคลอ้งถูกตอ้งและ 
ไม่ขดัแยง้กบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ มาตรฐาน หรือ
แนวปฏิบัติอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลเก่ียวกับหุ้นกู้
รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
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หนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูต้อ้งปฏิบติั ตราบเท่าท่ีผู ้ออกหุ้นกู้มีภาระหน้ีตามหุ้นกู้ ผู ้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระท าการ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูอ้อกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดในการประกอบธุรกิจให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่งต่าง ๆ ท่ีออกตามกฎหมาย รวมไปถึงจะ
ปฏิบัติตามข้อผูกพันและเง่ือนไขต่าง ๆ ของข้อก าหนดสิทธิโดย
เคร่งครัดตลอดอายหุุน้กูห้รือจนกวา่หุน้กูทุ้กชุดจะไดรั้บการไถ่ถอน 

2. ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูโ้ดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกู้
ด าเนินการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะของกิจการหลกัของตนท่ี
ก าลังด าเนินการอยู่ ณ วนัออกหุ้นกู้ ทั้ งน้ี ไม่รวมถึงกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกู้
เพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึง
กิจการอ่ืนนอกเหนือจากกิจการหลกัของตน ณ วนัออกหุน้กูด้ว้ย 

3. ผูอ้อกหุน้กูจ้ะบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นหลกัท่ีส าคญัซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีเพ่ือการ
ประกอบกิจการหลกัของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได ้
ตลอดจนจดัให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปล่ียนทดแทนทรัพยสิ์น
ดงักล่าวตามสมควร ตามท่ีผูอ้อกหุ้นกูเ้ห็นวา่จะท าให้สามารถประกอบ
กิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในขอ้น้ีไม่ตดัสิทธิ 
ผูอ้อกหุ้นกู้ท่ีจะยกเลิกการใช้งานหรือการบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น หาก 
ผูอ้อกหุ้นกูเ้ห็นว่าการยกเลิกดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบ
กิจการและไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

4. ผูอ้อกหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและด ารงรักษาไวซ่ึ้งใบอนุญาต 
หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซ่ึง
ต่อไปน้ีรวมเรียกวา่ "ใบอนุญาต") ท่ีจ าเป็นในการประกอบกิจการหลกั
ของตน และ (2) ด าเนินการตามข้อก าหนดและเง่ือนไขประกอบ
ใบอนุญาตและด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้ใบอนุญาตยงัคงมีผลใชบ้งัคบั
ไดต้ามกฎหมาย 

5. ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งหรือจะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกูอ้  านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ละผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้นการเขา้ตรวจสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้
ขอคดัทะเบียนผูถื้อหุ้นกู้ในส่วนของตน หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวกับการ 
ออกหุ้นกู้ตามท่ีผู ้ถือหุ้นกู้ (ด้วยค่าใช้จ่ายของผู ้ถือหุ้นกู้เอง) และ/หรือ 



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ี หนา้ท่ี 12 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้้องขอ ทั้งน้ี ตามวธีิการท่ีนายทะเบียนหุน้กูก้  าหนด 

6. ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งจดัท า และ/หรือ จดัให้มีการท าบญัชีและงบการเงิน
ของผูอ้อกหุน้กู ้และเก็บรักษาไว ้ซ่ึงบญัชีและงบการเงินอยา่งเหมาะสม
และถูกตอ้งตามหลกัการทางบญัชี 

7. ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งส่งเอกสารหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ีให้แก่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
โดยจะจัดส่งภายในก าหนดเวลาท่ีระบุไวใ้นขอ้น้ี และตามวิธีการท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ 16.2 ของขอ้ก าหนดสิทธิ หรือโดยทางไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ไปยงัท่ีอยูไ่ปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail address) 
ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 13.1 ของขอ้ก าหนดสิทธิ ทั้ งน้ี หากผูอ้อกหุ้นกูใ้ช้
วิธีการจดัส่งโดยทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) แลว้ ให้ถือว่า
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ดรั้บเอกสารดงักล่าวเม่ือไดรั้บการยืนยนัการส่งจาก
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผูอ้อกหุ้นกู ้โดยผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจดั
ให้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ตรียมเอกสารท่ีไดรั้บจากผูอ้อกหุ้นกูใ้ห้ผูถื้อหุ้นกู้
สามารถตรวจสอบได ้ณ ส านกังานใหญ่ของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูใ้นวนัและ
เวลาท าการของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ดว้ยค่าใชจ่้ายของผูถื้อหุน้กูเ้อง (หากมี) 

(ก) คู่ฉบับข้อก าหนดสิทธิ โดยจะส่งภายในวันออกหุ้นกู้ เว ้นแต่
ข้อก าหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยจะส่งให้ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ 14.2 ของขอ้ก าหนดสิทธิ 

(ข) ส าเนางบการเงินประจ ารอบปีบัญชีล่าสุดของผูอ้อกหุ้นกู้ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบแลว้ท่ีส่งให้ส านกังาน ก.ล.ต. โดยจะส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) 
วนันับแต่วนัท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ดจ้ดัส่งส าเนางบการเงินประจ ารอบปีบญัชี
ดังกล่าวให้กับส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
และในกรณีท่ีงบการเงินประจ ารอบปีบญัชีดงักล่าวมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม  
ให้น าส่งงบการเงินประจ ารอบปีบญัชีท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมและรับรอง
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ภายในเวลา 15 (สิบห้า) วนันับแต่วนัท่ี 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองดว้ย 

(ค) ส าเนางบการเงินรายไตรมาสของผูอ้อกหุ้นกูท่ี้ผ่านการสอบทานท่ี
ส่งให้ส านกังาน ก.ล.ต. โดยจะส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัแต่
วนัท่ีผูอ้อกหุ้นกู้ได้จัดส่งส าเนางบการเงินรายไตรมาสดังกล่าว
ใหก้บัส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล
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เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออก
หลกัทรัพย ์

(ง) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีท่ีส่งให้ส านกังาน ก.ล.ต. โดยส่ง
ให้ภายในภายในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ดจ้ดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวใหก้บัส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการรายงานการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพย ์

(จ) ส าเนาเอกสาร รายงาน หรือขอ้มูลใด ๆ ท่ีผูอ้อกหุ้นกูเ้ผยแพร่ต่อ
สาธารณชนท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู ้ออกหุ้นกู ้
อย่างมีนัยส าคญั โดยจะจัดส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นับแต่
วนัท่ีเผยแพร่ส าเนาเอกสาร รายงาน หรือขอ้มูลดงักล่าว 

(ฉ) หนังสือแจง้ยกเลิกหุ้นกูชุ้ดท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูซ้ื้อหุ้นกู้
ชุดท่ีเก่ียวขอ้งคืนจากผูถื้อหุ้นกู ้โดยจะจดัส่งให้ภายในวนัเดียวกนักบั
วนัท่ีส่งหนงัสือดงักล่าวใหแ้ก่นายทะเบียนหุน้กู ้(ถา้มี) 

(ช) รายงานผลการค านวณอัตราส่วนทางการเงิน ตามท่ีระบุไวใ้น 
ขอ้ 6.2(ฒ) ของข้อก าหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นับแต่วนัท่ีผูอ้อกหุ้นกู้ได้จัดส่งงบการเงิน
รวมท่ีสอบทานแลว้ให้กบัส านักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานดงักล่าว
จะตอ้งแสดงรายละเอียดและวิธีการค านวณ พร้อมทั้งแหล่งท่ีมา
ของตวัเลขและเอกสารอา้งอิงประกอบรายงาน 

(ซ) รายงานการทบทวนผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู ้(Credit 
Update) ท่ีจดัท าข้ึนโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ทั้งน้ี รายการตามขอ้ 6.2(ช)(2) และขอ้ 6.2(ช)(3) ของขอ้ก าหนดสิทธิ  ให้
ผูอ้อกหุน้กูน้ าส่งส าเนางบการเงินรวมดว้ย 

อน่ึง ในกรณีที่ผู อ้อกหุ ้นกูไ้ดร้ายงานขอ้มูลใดตามวรรคแรกต่อ 
ตลาดหลกัทร ัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีการ เผยแพร่ข อ้ม ูลต ่อ
สาธารณชนเป็นการทัว่ไปแลว้ หรือไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณชน
เป็นการทัว่ไปในแหล่งอื่น ๆ เช่น เวบ็ไซต์ของส าน ักงาน ก.ล.ต. 
เวบ็ไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย เวบ็ไซต์ของสถาบนั 
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือเวบ็ไซตข์องผูอ้อกหุ้นกู ้ให้ถือวา่ผูอ้อกหุ้นกู้
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ไดส่้งเอกสารหรือขอ้มูลนั้นให้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ลว้ ณ วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือแหล่งเผยแพร่ขอ้มูลอ่ืน ๆ ดงักล่าว ไดเ้ผยแพร่
ขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชน 

ในกรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ห็นวา่เอกสารหรือรายงานใด ๆ ท่ีผูอ้อกหุ้นกู้
จดัส่งใหมี้ขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือมีขอ้ความคลุมเครือหรือไม่ชดัเจน หรือ
มีขอ้มูลอ่ืนใดท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ห็นวา่มีความจ าเป็นให้ผูอ้อกหุ้นกูจ้ดัส่ง
เพ่ิมเติมหรือมีกรณีอ่ืนใดท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกู้
อยา่งมีนยัส าคญั ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูอ้าจแจง้ให้ผูอ้อกหุ้นกูท้ราบเป็นหนงัสือ
พร้อมทั้งแจง้เหตุผลในการขอขอ้มูลหรือค าช้ีแจงเพ่ิมเติม โดยผูอ้อกหุ้นกู้
จะตอ้งส่งขอ้มูลหรือค าช้ีแจงเพ่ิมเติมตามท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้้องขอ 

8. ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช าระ หรือปลดเปล้ืองภาระ ภาษีอากรทั้งหมดท่ีตนถูกเรียกเก็บ
หรือท่ีมีการเรียกเก็บจากทรัพยสิ์นของตน (ซ่ึงรวมถึงภาษีเงินได ้ภาษีหัก 
ณ ท่ีจ่าย และภาษีมูลค่าเพ่ิม) หรือมูลหน้ีอ่ืนใดอันมีบุริมสิทธิตาม
กฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้ตอ้งช าระ เวน้แต่ในกรณีท่ีหน้ีภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้อง
ดงักล่าวก าลงัอยูใ่นระหวา่งการโตแ้ยง้โดยสุจริต 

9. ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะส่งหนงัสือลงนามโดยผูมี้อ  านาจลงนาม (ไม่วา่กรรมการ 
ผูมี้อ านาจกระท าการ หรือผูรั้บมอบอ านาจ) ให้แก่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
ภายใน 30 (สามสิบ) นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้ 
เพ่ือรับรองวา่ 

(ก) ผูอ้อกหุ้นกูไ้ดมี้การตรวจสอบการด าเนินการของตนเองในรอบปี
บญัชีท่ีผา่นมาและการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ และ 

(ข) ผูอ้อกหุ้นกู้ไดป้ฏิบติัตามหน้าท่ีของตนภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น และนบัจากวนัออกหุ้นกูห้รือวนัออกหนงัสือรับรอง
ตามขอ้ 6.2(ฌ) ของขอ้ก าหนดสิทธิ ฉบบัล่าสุดก่อนหน้าน้ี ไม่ไดเ้กิด
เหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ท่ีอาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการท่ี 
ผูอ้อกหุน้กูมิ้ไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ และไม่มีคดีความ
หรือการอนุญาโตตุลาการท่ีผูอ้อกหุ้นกูเ้ป็นจ าเลยหรือผูถู้กกล่าวหาซ่ึง
อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง ยกเวน้กรณีท่ีไดแ้จง้ให้
ผูถื้อหุน้กูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท้ราบแลว้ (ถา้มี) หรือในกรณีท่ีปรากฏ
ว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ท่ีอาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหาก 
ผูอ้อกหุ้นกูมิ้ไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิประการใด ให้
แจง้รายละเอียดเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว พร้อมทั้งสถานะ
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ของเหตุท่ีเกิดข้ึนนั้นในหนงัสือรับรองดว้ย  

10. ผูอ้อกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผูมี้อ  านาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการ 
ผูมี้อ านาจกระท าการ หรือผูรั้บมอบอ านาจ) ให้แก่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ละ
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยโดยไม่ชกัชา้ในกรณี ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูอ้อกหุ้นกู้ประสบความเสียหายท่ีอาจเป็นเหตุให้ผู ้ออกหุ้นกู ้
ไม่สามารถช าระหน้ีไดถู้กตอ้งครบถว้นหรือไม่สามารถปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดสิทธิได ้

(ข) กรณีเกิดความเสียหายข้ึนกับทรัพย์สินท่ีเป็นสาระส าคัญในการ
ประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกู้ ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างร้ายแรง หรือกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้ งหมด
หรือบางส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั 

(ค) กรณีผูอ้อกหุ้นกูเ้ปล่ียนแปลงบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรอง
ของผูอ้อกหุน้กูอ้นัอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

(ง) ผูอ้อกหุ้นกูห้ยดุพกัช าระหน้ีเป็นการทัว่ไปหรือมีการเร่ิมเจรจากบั
เจา้หน้ีรายใดรายหน่ึงหรือหลายรายรวมกนัของตนเพ่ือวตัถุประสงค์
ในการปรับโครงสร้างหน้ีอนัมีลกัษณะเป็นการผ่อนผนัการปฏิบัติ 
การช าระหน้ีของผูอ้อกหุ้นกู้อนัเน่ืองมาจากการท่ีผูอ้อกหุ้นกู้จะ 
ไม่สามารถช าระเงินตามหุน้กูไ้ดต้ามก าหนด 

(จ) ในกรณีท่ีเกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ท่ีอาจกลายเป็นเหตุผิดนัด  
ทั้ งน้ี ผูอ้อกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระท าใด ๆ ท่ีผู ้ออกหุ้นกู้ได้
ด าเนินการหรือเสนอท่ีจะด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุการณ์ดงักล่าวมา
พร้อมกนัดว้ย 

(ฉ) ผูอ้อกหุ้นกูถู้กด าเนินคดีเป็นจ าเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็น
ฝ่ายรับผิดในกรณีพิพาทท่ีอนุญาโตตุลาการจะตอ้งวนิิจฉยั ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

11. ผูอ้อกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งรายช่ือ ท่ีอยู่ และ
จ านวนหุ้นกูท่ี้ผูถื้อหุ้นกูถื้ออยูต่ามขอ้มูลท่ีตนหรือนายทะเบียนหุ้นกูมี้
หรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกูใ้ห้แก่
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี
ไดรั้บการร้องขอจากผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ม่ือมีเหตุอนัสมควร ทั้งน้ี ขอ้มูล
เก่ียวกบัผูถื้อหุ้นกูน้ี้จะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้
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ท่ีนายทะเบียนหุน้กูมี้อยูเ่ม่ือส้ินเวลาท าการในวนัท าการท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
ร้องขอ เวน้แต่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้้องขอ หรือตกลงยอมรับขอ้มูลท่ีปรากฏ 
ณ จุดเวลาอ่ืนซ่ึงนานกวา่นั้น 

12. หากมีกรณีท่ีจะตอ้งเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูห้รือนายทะเบียนหุ้นกู ้ 
ผูอ้อกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้ งให้เป็นผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้หรือ 
นายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้ งน้ีตอ้ง 
ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีท่ีจะตอ้งท าการเปล่ียนตวั
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูห้รือนายทะเบียนหุ้นกูด้งักล่าว (แลว้แต่กรณี) และจะ
ด าเนินการใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือนายทะเบียนหุ้นกูร้ายเดิม (แลว้แต่กรณี) 
แจง้ต่อผูถื้อหุ้นกูทุ้กรายถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อมทั้งช่ือและท่ีอยู่
ของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูห้รือนายทะเบียนหุ้นกูร้ายใหม่ (แลว้แต่กรณี) ภายใน 
30 (สามสิบ) วนันับแต่วนัท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูห้รือนายทะเบียนหุ้นกู ้
รายใหม่ไดรั้บการแต่งตั้ง (แลว้แต่กรณี) 

13. ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจดัให้หุ้นกูท่ี้เสนอขายในคร้ังน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนกบั
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยภายใน 30 (สามสิบ) วนันับจากวนัออกหุ้นกู ้
และจะคงสถานะให้หุ้นกูเ้ป็นตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาด 
ตราสารหน้ีไทยตลอดอายหุุน้กู ้

14. ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกูจ้ากสถาบนั
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตลอดอายหุุน้กู ้ซ่ึงอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีมิได้
จดัท าข้ึนเพ่ือเป็นขอ้แนะน า ใหผู้ล้งทุนท าการซ้ือ ขาย หรือถือหุน้กู ้และ
อาจมีการเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลง โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

15. ผูอ้อกหุ้นกู้จะด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to 
Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมของผูอ้อกหุ้นกูใ้นอตัราส่วนไม่เกินกว่า 
3:1 (สามต่อหน่ึง) ณ วนัส้ินงวดบญัชีของไตรมาสท่ีสองและ ณ วนัส้ินสุด
รอบปีบญัชีของแต่ละปี 

ทั้งน้ี โปรดพิจารณาค าจ ากัดความของ "หน้ีสิน" "ส่วนของผูถื้อหุ้น" 
และ "งบการเงินรวม" รวมถึงรายละเอียดเพ่ิมเติมในขอ้ 6.2(ฒ) ของ
ขอ้ก าหนดสิทธิ 
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หนา้ท่ีงดเวน้กระท าการ ตราบเท่าท่ีผูอ้อกหุ้นกูมี้ภาระหน้ีตามหุ้นกู้ ผูอ้อกหุ้นกูต้กลงจะกระท าการ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. นอกเหนือจากหลกัประกนัหรือภาระผกูพนัต่าง ๆ ท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ดใ้หไ้ว ้
หรือท าข้ึนก่อนวนัออกหุ้นกู้ ผูอ้อกหุ้นกู้จะไม่จ านอง จ าน า ก่อภาระ
หลกัประกนั โอนสิทธิเรียกร้อง หรือภาระผูกพนัใด ๆ เหนือทรัพยสิ์น 
และ/หรือ รายไดส่้วนท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกู้
ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะมีในอนาคตตลอดเวลาท่ียงัคงมีหน้ีตามหุ้นกู้
ค ้างช าระอยู่ เวน้แต่การจ านอง จ าน า ก่อภาระหลักประกัน โอนสิทธิ
เรียกร้อง หรือภาระผกูพนัใด ๆ ดงักล่าวจะเกิดข้ึนเน่ืองจากเหตุอยา่งใด
อยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(ก) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพยสิ์นของผูอ้อกหุ้นกูท่ี้เกิดข้ึน
ดว้ยอ านาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดหน่วง สิทธิในทางจ าเป็น 
เป็นตน้ 

(ข) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซ่ึงก่อข้ึนบนทรัพย์สินใดท่ี 
ผูอ้อกหุ้นกู้จ  าเป็นตอ้งจดัหามา เพ่ือใชใ้นการด าเนินกิจการหลกั
ของตนอนัเป็นทางธุรกิจตามปกติทัว่ไป เช่น การซ้ือทรัพยท่ี์จ าเป็น
ในการด าเนินกิจการ โดยตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธ์ิจนกวา่
จะช าระราคาเสร็จส้ิน (Retention of title) เป็นต้น หรือการก่อ
หลกัประกนับนทรัพยสิ์นให้แก่ธนาคารหรือสถาบนัการเงินเพ่ือเป็น
ประกนัส าหรับสินเช่ือเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นถาวรเหล่านั้น 

(ค) การจ าน าบญัชีรับฝากเงินหรือโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝาก หรือ
สิทธิการรับเงิน หรือการโอนสิทธิเรียกร้องในเอกสารสัญญา
เก่ียวกบัโครงการ (Project Documents) ภายใตสิ้นเช่ือโครงการ 
(Project Financing) 

(ง) การก่อหลกัประกันหรือภาระผูกพนัใด ๆ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดข้ึน
ประกอบการขอหรือการได้รับสัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต  
การยินยอม หรือสิทธิพิเศษท่ีคล้ายคลึงกัน หรือการร่วมทุนหรือ 
ร่วมลงทุนท่ีผูอ้อกหุ้นกู้เขา้ท ากับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวสิาหกิจ 

(จ) การก่อภาระหลกัประกนัท่ีก่อข้ึนหรืออนุญาตให้ก่อข้ึนดว้ยความ
ยนิยอมล่วงหนา้จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้หรือผูอ้อกหุน้กูจ้ะไดมี้การ
จดัใหผู้ถื้อหุน้กูมี้สิทธิในหลกัประกนัเดียวกนันั้นในล าดบัเท่าเทียมกนั 
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และมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีจากหลกัประกนันั้นในสัดส่วนเสมอกนั
กบับุคคลผูรั้บหลกัประกนัรายอ่ืน 

(ฉ) การก่อหลักประกันท่ีก่อข้ึนเก่ียวเน่ืองกับการประกอบธุรกิจ
ตามปกติทัว่ไปของผูอ้อกหุน้กู ้หรือเป็นการด าเนินการโดยผลของ
กฎหมายหรือจะไม่มีผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

2. ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่ขาย จ าหน่าย จ่าย หรือโอนทรัพยสิ์นหรือสินทรัพย์
ทั้ งหมดหรือแต่บางส่วนท่ีส าคญัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกู ้
เวน้แต่การกระท าดงักล่าวขา้งตน้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างร้ายแรง หรือเป็นการกระท าอันเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจ
ตามปกติทัว่ไปของผูอ้อกหุน้กู ้หรือเป็นการกระท าเพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(securitization) หรือเป็นธุรกรรมท่ีเขา้ท า
หรือเก่ียวเน่ืองกบันิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 
หรือกฎหมายอ่ืนใด เพื่อวตัถุประสงคใ์นการระดมทุนในตลาดทุน 

3. ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่ด าเนินการใด ๆ เพ่ือเขา้ควบรวมกิจการ แยกกิจการ 
หรือจ าหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพยสิ์นทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตน
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการควบรวมกิจการ ยกเวน้กรณีเป็นไปตามเง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ีทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิดนัดใดเกิดข้ึนและด ารงอยู่ และ 
(2) ผูอ้อกหุน้กูย้งัคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซ่ึงคงด ารงอยูต่่อไป หรือ
มีการโอนกิจการทั้ งหมดให้แก่นิติบุคคลอ่ืนเน่ืองจากการควบรวม
กิจการ โดยนิติบุคคลอ่ืนนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้น
กูภ้ายใตหุ้้นกู้ และ (3) การด าเนินการดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู ้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งการด าเนินการ
ดงักล่าวใหก้บัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท้ราบก่อนด าเนินการใด ๆ 

4. ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่น าเงินไปใชเ้พ่ือการใดอนัแตกต่างจากวตัถุประสงค์
การใชเ้งินท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใชเ้งินภายหลงัซ่ึงมี
ลกัษณะแตกต่างไปจากหนังสือช้ีชวน การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค ์
การใชเ้งินตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

(ก) กรณีท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีไม่มีนยัส าคญั 

ผูอ้อกหุน้กูต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัและเปิดเผยขอ้มูล
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ดังกล่าวผ่ านตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั้ ง น้ี  การ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่มีนัยส าคญั ไดแ้ก่ 

(1) การเกล่ียวงเงินหรือค่าใชจ่้ายระหวา่งรายการท่ีมีการเปิดเผยไว้
แลว้ในหนงัสือช้ีชวน 

(2) การเปล่ียนแปลงก าหนดระยะเวลาการใชเ้งินท่ีมีการเปิดเผยไว้
แลว้ในหนงัสือช้ีชวน 

(3) การใช้เงินในเร่ืองท่ีไม่ได้เปิดเผยไวใ้นหนังสือช้ีชวนซ่ึง
เป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(3.1) กรณีเป็นการใชเ้งินในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีเปิดเผย
ไวใ้นหนงัสือช้ีชวนมูลค่าการใชเ้งินท่ีเปล่ียนแปลงไปตอ้ง
ไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจ านวนเงินท่ีไดจ้ากการ
เสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังนั้น 

(3.2) กรณีอ่ืนนอกจากกรณีตาม (3.1) ขา้งตน้ มูลค่าการใช้
เงินท่ีเปล่ียนแปลงไปตอ้งไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) 
ของจ านวนเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้กู ้

(ข) กรณีท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญั 

ผูอ้อกหุน้กูต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้

5. ผูอ้อกหุน้กูจ้ะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ช าระหน้ี
เงินต้น ดอกเบ้ีย และ/หรือ ผิดนัดช าระหน้ีใด ๆ ตามหุ้นกู้น้ี  และการ 
ไม่ช าระหน้ีเงินหรือการผิดนัดดังกล่าวยงัไม่ได้รับการแก้ไข เวน้แต่ 
จะไดรั้บอนุญาตจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูก่้อน 

การผิดนดัและผลของการผิดนดั 1.  กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ีถือเป็นเหตุผิดนดัตามหุน้กูแ้ละขอ้ก าหนดสิทธิ 

(ก) ผูอ้อกหุน้กูผ้ิดนดัไม่ช าระเงินไม่วา่เงินตน้ ดอกเบ้ีย หรือเงินจ านวน
อ่ืนใดในวันถึงก าหนดช าระตามเง่ือนไขในข้อก าหนดสิทธิ 
อยา่งไรก็ดี กรณีดงักล่าวยอ่มไม่ถือเป็นเหตุผิดนดัหากการไม่ช าระ
เงินตน้หรือดอกเบ้ีย ดงักล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าชา้ และ/หรือ 
ความผิดพลาดท่ีเก่ียวกบัระบบการโอนเงินซ่ึงอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของผูอ้อกหุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กูไ้ดน้ าเงินตน้ ดอกเบ้ีย หรือ
เงินจ านวนอ่ืนใดเขา้บญัชีเพ่ือช าระให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้แลว้ตั้ งแต่วนั
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ครบก าหนดช าระแต่ผูถื้อหุ้นกู้มิได้รับช าระโดยเหตุอนัจะโทษ 
ผูอ้อกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ท่ีผูอ้อกหุ้นกู ้
ไม่สามารถควบคุมได ้และผูอ้อกหุ้นกูไ้ดด้ าเนินการให้ผูถื้อหุ้นกู้
ไดรั้บช าระเงินตน้ ดอกเบ้ียหรือเงินจ านวนอ่ืนใดครบถว้นภายใน 3 
(สาม) วนัท าการนบัจากวนัครบก าหนดช าระเงินนั้น ๆ   

(ข) ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิในขอ้อ่ืน ๆ  นอกจากการผิดนดั
ไม่ช าระเงินตามข้อ 10.1(ก) ของขอ้ก าหนดสิทธิ และเหตุผิดเง่ือนไข
เช่นนั้นยงัคงมีอยูเ่ป็นระยะเวลาตั้งแต่ 30 (สามสิบ) วนัข้ึนไป นบัจาก
วนัท่ีไดมี้การส่งหนงัสือแจง้เหตุผดิเง่ือนไข พร้อมทั้งแจง้ใหผู้อ้อกหุน้กู้
แกไ้ขเหตุผิดเง่ือนไขดงักล่าวแลว้โดยผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูห้รือผูถื้อหุ้นกู้
ไม่วา่รายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นกูห้รือถือหุ้นกูร้วมกนัไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 25 (ยีสิ่บหา้) ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด 

(ค) ผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ย ผิดนดัช าระหน้ีไม่วา่ในมูลหน้ีใด ๆ 
อนัเป็นความผิดท่ีเกิดจากผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยของผูอ้อกหุ้นกู ้
(ไม่ว่ามูลหน้ีรายเดียวหรือหลายราย) ณ ขณะใดขณะหน่ึง เป็น
จ านวนเงินรวมกนัเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยลา้น) บาท หรือ
เงินสกลุอ่ืนท่ีมีจ านวนเทียบเท่า จากการท่ี (1) ผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ 
บริษทัย่อย ไม่ช าระหน้ีดังกล่าวภายในก าหนดช าระหน้ีเดิมหรือ
ภายในระยะเวลาท่ีเจา้หน้ีขยายให้ หรือ (2) หน้ีดงักล่าวถูกเจา้หน้ี
เรียกให้ช าระคืนก่อนก าหนดอนัเป็นผลจากการผิดนดั เวน้แต่การ
เกิดการผิดนดันั้นอยูใ่นระหวา่งการโตแ้ยง้โดยสุจริต และไดมี้การ
เร่ิมกระบวนการพิจารณาคดีดงักล่าวในศาลท่ีมีเขตอ านาจ (ในกรณี
ดังกล่าว ให้ถือว่าเหตุดังกล่าวมิได้เป็นเหตุผิดนัด ตราบเท่าท่ี 
ขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าวยงัไม่มีการตดัสินช้ีขาดจนถึงท่ีสุดให้เป็นความผิด
ของผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ย) 

(ง) ผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือค าช้ีขาด
ของอนุญาโตตุลาการ ให้ช าระเงิน คร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกนั 
ณ ขณะใดขณะหน่ึง ค านวณรวมกันแล้วเป็นจ านวนเกินกว่า 
500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอ่ืนท่ีมีจ านวน
เทียบเท่า เวน้แต่ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถพิสูจน์ใหเ้ป็นท่ีพอใจแก่ผูแ้ทน
ผูถื้อหุ้นกู้หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถช าระหน้ี 
ทั้งจ านวนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นค าพิพากษาหรือค าช้ีขาดนั้น
โดยไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 
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(จ) ผูอ้อกหุ้นกูต้กเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวัตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือ 
มีการเร่ิมด าเนินการเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการของผูอ้อกหุ้นกู ้หรือเพื่อขอให้
ผูอ้อกหุ้นกูล้ม้ละลายภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และสถานการณ์เป็น 
ผู ้มีหน้ีสินล้นพ้นตัว หรือการด าเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการ 
ปลดเปล้ืองภายใน 120 (หน่ึงร้อยยี่สิบ) วนันับแต่วนัท่ีผูอ้อกหุ้นกู ้
ตกอยูใ่นสถานะดงักล่าว หรือนบัแต่วนัท่ีมีการยืน่ค  าฟ้องหรือค าร้อง
ต่อศาลเพ่ือด าเนินการเช่นนั้น แลว้แต่กรณี  

(ฉ) เม่ือปรากฏว่ามีค าสั่งยึดหรืออายดั ทรัพย์สินหรือรายได้ของ 
ผูอ้อกหุ้นกู ้ และ/หรือ บริษทัยอ่ย ไม่วา่ในปัจจุบนัหรือในอนาคต 
และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการด าเนินการทางกฎหมาย
อ่ืนใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผูบ้งัคบัหลกัประกนัตามกฎหมาย ซ่ึงค าสัง่
หรือการถูกด าเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคบัเอากบักิจการ 
ทรัพยสิ์น หรือรายไดท้ั้ งหมดหรือบางส่วนของผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ 
บริษทัยอ่ย ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างร้ายแรง เวน้แต่คดีท่ีผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งค าสั่งยึดหรืออายดัหรือ
การด าเนินการทางกฎหมายนั้นอยูใ่นระหวา่งการโตแ้ยง้โดยสุจริต 
ซ่ึงในกรณีดงักล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดท่ีเก่ียวขอ้งกับหุ้นกู ้
ตราบเท่าท่ีคดีหรือการด าเนินการทางกฎหมายนั้ นยงัไม่มีการ
ตดัสินเป็นท่ีสุด  

(ช) (1) ผูอ้อกหุ้นกูห้ยดุประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
ไม่วา่จะเป็นการชัว่คราวหรือถาวร อนัอาจเกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างร้ายแรง หรือ (2) มีค  าสั่งหรือมติให้ผูอ้อกหุ้นกู้เลิกกิจการ 
หรือ (3) ผูอ้อกหุ้นกูป้ระกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู ้
ออกหุ้นกูเ้ขา้สู่กระบวนการช าระบญัชี เวน้แต่การเลิกกิจการท่ีกล่าว
มาในขอ้น้ีเป็นผลเน่ืองมาจากการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของผู ้
ออกหุ้นกูห้รือการควบรวมบริษทั ซ่ึงตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข
ของการด าเนินการดงักล่าว นิติบุคคลท่ีจะคงอยูต่่อไปจะเขา้รับเอา
หน้ีสินหรือขอ้ผูกพนัทั้งหมดของผูอ้อกหุ้นกู้ท่ีเก่ียวกับหุ้นกูโ้ดย
ชดัเจน และการเลิกกิจการเน่ืองจากเหตุดงักล่าวนั้นจะไม่ท าให้โอกาสท่ี
จะไดรั้บช าระหน้ีตามหุน้กูข้องผูถื้อหุน้กูเ้สียไปหรือดอ้ยลงกวา่เดิม 

(ซ) เม่ือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง งดเวน้ หรือยกเลิกใบอนุญาต หนงัสือรับรอง 
หนังสือยินยอม สิทธิประโยชน์ใด ๆ ท่ีผู ้ออกหุ้นกู้ได้รับจาก
หน่วยงานของรัฐ เจา้หนา้ท่ี บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ซ่ึงผูอ้อกหุ้นกู้
จ  าเป็นตอ้งมีไวห้รือใชใ้นการประกอบธุรกิจหลกัของผูอ้อกหุ้นกู ้
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ซ่ึงการแกไ้ขเปล่ียนแปลง การงดเวน้ หรือยกเลิกเช่นวา่นั้น อาจก่อใหเ้กิด
ผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

(ฌ) หน้ีตามหุ้นกู้ หรือการกระท าตามภาระหน้าท่ีท่ีเป็นสาระส าคญั
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างของผูอ้อกหุ้นกู้ อนัเก่ียวกับหุ้นกู้
หรือท่ีมีอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดสิทธิ ไม่มีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

(ญ) ผูอ้อกหุ้นกูป้ระกาศว่าไม่สามารถปฏิบติัตามภาระหน้าท่ีทางการ
เงินของตน หรือผูอ้อกหุน้กูร้ะงบัหรือหยดุพกัการช าระหน้ีของตน
เป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหน้ี
ประเภทใด ๆ หรือมีการเร่ิมเจรจา หรือเข้าท าสัญญาใด ๆ กับ
เจา้หน้ีรายใดรายหน่ึง หรือหลายรายรวมกนัของตนอนัเน่ืองมาจาก
การท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ม่สามารถปฏิบติัการช าระหน้ีทางการเงินของตน
ได้เพ่ือวตัถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหน้ีอนัมีลกัษณะเป็น
การผ่อนผนัการช าระหน้ีดงักล่าวของผูอ้อกหุ้นกู้ ซ่ึงรวมถึงการ
เล่ือนหรือเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาช าระหน้ี หรือมีการปรับเปล่ียน
อย่างใด ๆ เก่ียวกบัหน้ี ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือ
หน้ีในบางส่วนซ่ึงผูอ้อกหุน้กูอ้าจไม่สามารถช าระไดเ้ม่ือหน้ีนั้นถึง
ก าหนดช าระ) หรือผูอ้อกหุน้กูเ้สนอหรือท าความตกลง หรือท าข้ึน
ซ่ึงการโอนสิทธิโดยทัว่ไป หรือการประนีประนอม เพ่ือประโยชน์
ของเจา้หน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีใด ๆ  ของผูอ้อกหุน้กูเ้พ่ือประโยชน์ใน
การผ่อนผนัการปฏิบติัตามภาระหน้ีทางการเงินท่ีตนอาจไม่สามารถ
ช าระได ้

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุผิดนัดตามขอ้ 10.1 ของขอ้ก าหนดสิทธิ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
อาจใชดุ้ลพินิจตามท่ีเห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวด าเนินการเรียกร้องให้ 
ผูอ้อกหุ้นกู้ช าระหน้ีตามหุ้นกู ้หรือด าเนินการฟ้องร้องเอากบัผูอ้อกหุ้นกู ้
หรือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูอ้าจจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นกูภ้ายใน 45 (ส่ีสิบ
ห้า) วนั นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพ่ือขอมติในการด าเนินการ
เรียกร้องให้ผูอ้อกหุ้นกูช้  าระหน้ีตามหุ้นกู ้หรือด าเนินการฟ้องร้องเอากบั 
ผูอ้อกหุน้กู ้

หากเกิดความเสียหายข้ึน ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จะตอ้งด าเนินการเรียกร้อง
ค่าเสียหายให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้ทั้ งปวงดว้ยภายใน 90 (เก้าสิบ) วนั นับแต่
วนัท่ีอาจใชสิ้ทธิเรียกร้องเช่นนั้นได ้

ทั้งน้ี ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งส่งหนงัสือบอกกล่าวให้ผูอ้อกหุ้นกูช้  าระหน้ี 
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("หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ช าระหนี้") ภายใน 45 (ส่ีสิบห้า) วนั นบัแต่วนัท่ี
ตนไดรู้้ถึงเหตุผิดนดั หรือนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูมี้มติ 

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 ซ่ึงเป็นกรณีอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นขอ้ 10.3(ก) ของขอ้ก าหนดสิทธิ ซ่ึง 

(1) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้ชดุ้ลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 
15 (สิบหา้) วนันบัแต่ตนไดรู้้ถึงเหตุผิดนดั เวน้แต่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
จะไดส่้งหนังสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูต้ามขอ้ 10.3(ข)(3) ของ
ขอ้ก าหนดสิทธิ ภายใน 15 (สิบหา้) วนันบัแต่ตนไดรู้้ถึงเหตุผิดนดั 
หรือ  

(2) ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผูถื้อหุ้นกู ้
ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกัน 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 (หา้สิบ) ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด 
หรือ 

(3) ผูแ้ทนผู ้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นกู้ ซ่ึงผูแ้ทน 
ผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งจดัประชุมผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวภายใน 45 (ส่ีสิบ
หา้) วนันบัแต่ตนไดรู้้ถึงเหตุผิดนดั 

ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งส่งหนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุ้นกูใ้ห้ท าการช าระ
หน้ีเงินตามหุน้กูท้ั้งหมดซ่ึงยงัไม่ถึงก าหนดช าระโดยพลนั โดยระบุเหตุผิดนดั
ท่ีเกิดข้ึนนั้นดว้ย ("หนังสือเรียกให้ช าระหนีโ้ดยพลัน") ภายใน 5 (ห้า) 
วนัท าการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดท่ีระบุไวใ้นข้อ 10.3(ก) ของ
ขอ้ก าหนดสิทธิ หรือนบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาพิจารณาตามขอ้ 10.3(ข)(1) 
ของขอ้ก าหนดสิทธิ หรือนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือร้องขอตามขอ้ 10.3(ข)(2) 
ของข้อก าหนดสิทธิ หรือนับแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุ้นกู้มีมติตาม 
ขอ้ 10.3(ข)(3) ของขอ้ก าหนดสิทธิ แลว้แต่กรณี 

หากเหตุผิดนัดนั้นยงัคงด ารงอยู่จนถึงเวลาท่ีหนังสือเรียกให้ช าระหน้ี
โดยพลนัส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผูอ้อกหุ้นกูแ้ลว้ ให้ถือวา่หน้ีเงินตามหุ้นกู้
ทั้ งหมดซ่ึงยงัไม่ถึงก าหนดช าระเป็นอันถึงก าหนดช าระโดยพลันและ 
ผูอ้อกหุ้นกู้จะต้องช าระเงินต้นคงค้างทั้ งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วย
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ดอกเบ้ียตามข้อก าหนดสิทธิท่ีค  านวณจนถึงขณะนั้ นให้แก่ผู ้ถือหุ้นกู้
ภายในก าหนดเวลาท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ดมี้หนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุ้นกู้
ให้ท าการช าระดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูผ้ิดนัดช าระเงินไม่ว่า
จ านวนใด ๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่วา่รายใด หากไม่มีการแสดงหรือพิสูจน์
ใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อไวก่้อนวา่มีเหตุผิดนดัเช่นเดียวกนันั้นเกิดข้ึน
ต่อผูถื้อหุน้กูท้ั้งหมด 

4. เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ดมี้หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ช าระหน้ีตามขอ้ 10.2 
ของข้อก าหนดสิทธิ หรือส่งหนังสือเรียกให้ช าระหน้ีโดยพลนัไปยงั 
ผูอ้อกหุน้กูต้ามขอ้ 10.3 ของขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ 

(ก) ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จะตอ้งด าเนินการให้ผูอ้อกหุ้นกู้ช าระหน้ีท่ีคา้ง
ช าระอยูต่ามหุน้กูท้ั้งหมดโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถกระท าได ้ซ่ึง
รวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผูอ้อกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถ
กระท าไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 

(ข) ผูถื้อหุ้นกูแ้ต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคบัช าระหน้ีตามหุ้นกู้ท่ี
คา้งช าระแก่ตนเองจากผูอ้อกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเม่ือส้ินสุด
ระยะเวลาท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ดมี้หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ช าระหน้ี
ไปยงัผูอ้อกหุ้นกูต้ามขอ้ 10.2 หรือไดมี้หนงัสือเรียกให้ช าระหน้ีโดย
พลนัไปยงัผูอ้อกหุ้นกู้ตามขอ้ 10.3 แล้ว ยงัไม่มีการช าระหน้ีท่ีคา้ง
ช าระแก่ตน และขณะท่ีผูถื้อหุ้นกูฟ้้องคดีนั้น ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูย้งัมิได้
ด าเนินการฟ้องร้องผูอ้อกหุน้กูใ้หช้ าระหน้ีท่ีคา้งช าระ 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิ 1. การแก้ไขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิตอ้งได้รับความเห็นชอบจาก 
ผูอ้อกหุน้กูแ้ละท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้ยกเวน้กรณีตามขอ้ 3.5(ข) ขอ้ 12.2(ข)(1) 
หรือขอ้ 12.2(ข)(2) ของขอ้ก าหนดสิทธิ 

2. ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจดัส่งขอ้ก าหนดสิทธิท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม ให้แก่ผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กู ้นายทะเบียนหุน้กู ้และส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วนั 
นบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิ และจะจดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้
เม่ือไดรั้บการร้องขอ 

อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1. ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดต่อผู ้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ท่ี
เกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างถูกตอ้ง เวน้แต่บรรดา
ความเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้นกูจ้ากการท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช ้
ความระมดัระวงัตามท่ีจะพึงคาดหมายไดจ้ากบุคคลท่ีประกอบการเป็น
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ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้อยา่งไรก็ตาม โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัขอบเขตความรับผิด
ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูด้งักล่าวขา้งตน้ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ม่ตอ้งรับผิดชอบ
ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าท่ีกระท าลง
ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้

2. นอกเหนือจากบรรดาอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว ้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จะมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ด าเนินการต่าง ๆ  ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 12.2 ของขอ้ก าหนดสิทธิ และ
ขอ้อ่ืน ๆ ของขอ้ก าหนดสิทธิ ซ่ึงในกรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูม้ีสิทธิ
ใช้ดุลยพินิจของตนตามขอ้ก าหนดสิทธิ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูส้ามารถ
ใชดุ้ลยพินิจไดโ้ดยอิสระโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกู้
เป็นหลกั 

(ข) ท าความตกลงกบัผูอ้อกหุน้กูใ้นเร่ืองต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ีโดยไม่ตอ้งไดรั้บ
ความยนิยอมจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้

(1) การแก้ไขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหุ้นกูใ้นประเด็นซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้กูห้รือไม่ท าใหสิ้ทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกู้
ดอ้ยลง 

(2) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ และ/หรือ สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัหุ้นกู้ในประเด็นท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไข
ขอ้ผิดพลาดท่ีเห็นไดโ้ดยชดัแจง้ หรือเป็นการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
เพ่ือให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลกัเกณฑ ์มาตรฐาน หรือแนวปฏิบติัอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีมี
หนา้ท่ีก ากบัดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ท่ีใชบ้งัคบั
กบัหุน้กู ้ 

(3) ผ่อนผนัหรือยกเวน้ไม่ถือว่ากรณีท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ 10.1 ของ
ขอ้ก าหนดสิทธิ ในขณะใดขณะหน่ึงเป็นกรณีผิดนดัท่ีจะตอ้ง
ด าเนินการตามขอ้ 10.2 ขอ้ 10.3 และ ขอ้ 10.4 ของขอ้ก าหนดสิทธิ 
หากผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ห็นวา่การผอ่นผนัหรือยกเวน้ดงักล่าวเป็น
เร่ืองท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูเ้ป็นหลกั 

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพยสิ์นรวมทั้งหลกัประกนั (ถา้มี) 
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ซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งรับไวแ้ทน ผูถื้อหุ้นกูต้ามขอ้ก าหนดสิทธิ 
และ/หรือ สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้

(ง) เรียกประชุมผู ้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิและเขา้ร่วมในการประชุมผูถื้อหุ้นกู้ทุกคร้ังและ
เสนอความเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูว้า่ควรจะด าเนินการอยา่งไร
ในกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิ หรือในกรณีอ่ืน ๆ 
ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

(จ) พิจารณาจากขอ้มูล เอกสาร รายงานใด ๆ ท่ีตนไดรั้บ วา่ผูอ้อกหุ้นกูไ้ด้
กระท าการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนดัใดเกิดข้ึน
หรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลใหผู้อ้อกหุน้กูป้ฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีระบุ
ไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นกูท้ราบโดยเร็วหากเกิด
เหตุผิดนดัตามท่ีตนตรวจพบหรือไดรั้บทราบมา หรือท่ีไดรั้บแจง้
จากผูอ้อกหุ้นกู ้รวมถึงจดัท ารายงานส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นกูเ้ก่ียวกบั
เร่ืองส าคญัท่ีไดด้ าเนินการไปตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
โดยไม่ชกัชา้ 

(ฉ) อ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นกูใ้นการตรวจสอบเอกสาร ขอ้มูล 
และรายงานใด ๆ ท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ดจ้ดัไวใ้ห้แก่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้าม
ขอ้ก าหนดสิทธิ ณ ส านักงานท่ีระบุไวข้องผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ในวนั
และเวลาท าการของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

(ช) ในกรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูข้าดคุณสมบติัและไม่สามารถด าเนินการ
แกไ้ขคุณสมบติัของตนให้ถูกตอ้งภายใน 60 (หกสิบ) วนันับจาก
วนัท่ีขาดคุณสมบติันั้น ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งแจง้ให้ผูอ้อกหุ้นกู้
ทราบเป็นหนงัสือทนัทีท่ีพน้ระยะเวลาดงักล่าว เพ่ือให้ผูอ้อกหุ้นกู้
เสนอตวับุคคลท่ีจะเขา้รับท าหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนผู ้ถือหุ้นกู้แทนตน 
และจะตอ้งเรียกประชุมผูถื้อหุน้กูต้ามขอ้ 11.1(ค) ของขอ้ก าหนดสิทธิ 
โดยไม่ชกัชา้ 

3. ผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกูต้ามท่ีจะพึงคาดหมายได้
จากบุคคลท่ีประกอบกิจการเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้แต่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ ส าหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตนโดยเช่ือถือหนังสือรับรองท่ีออกโดยกรรมการ 
ผู ้มีอ านาจหรือผู ้รับมอบอ านาจของผู ้ออกหุ้นกู้  ห รือความเห็น 
ค าแนะน า หรือขอ้มูลท่ีจัดท าโดยผูเ้ช่ียวชาญให้แก่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้โดย
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เฉพาะเจาะจง หากเป็นการเช่ือถือดว้ยความสุจริต และดว้ยความระมดัระวงั
อนัจะพึงคาดหมายไดจ้ากบุคคลท่ีประกอบการเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้แม้
จะปรากฏในภายหลงัวา่หนงัสือรับรอง ความเห็น ค าแนะน า หรือขอ้มูล
ดงักล่าวจะมีขอ้บกพร่องหรือไม่เป็นความจริง 

4. ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผูอ้อกหุ้นกู้ชดใชเ้พ่ือค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้อ้งออกใชไ้ปเน่ืองจากด าเนินการตามขอ้ก าหนดสิทธิ
หรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องให้ผูอ้อกหุ้นกูป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิเพ่ือ
ประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกูซ่ึ้งรวมถึงค่าใชจ่้ายในการด าเนินการทางกฎหมาย
และค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญดว้ย 

กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ขอ้ก าหนดสิทธิและหุน้กูอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายไทย 

1.3 สรุปสาระส าคญัของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

ช่ือสญัญา สญัญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

คู่สญัญา บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และ 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ("ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้") 

วนัท่ีมีผลใชบ้งัคบั วนัออกหุน้กูเ้ป็นตน้ไป 

วตัถุประสงค ์ ผูอ้อกหุ้นกูโ้ดยความยินยอมของผูถื้อหุ้นกูต้กลงแต่งตั้งให้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้กลงรับเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยมี
อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ขอ้ก าหนดสิทธิ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นกู ้
ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูส้ามารถด าเนินการต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวกบัหุน้กูใ้นนามของตนเองเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูต้ามขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ขอ้ก าหนดสิทธิ 
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

อ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 1. ผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูมี้อ  านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดตามท่ี
ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ขอ้ก าหนดสิทธิ และเอกสาร
อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นกู ้รวมทั้งมีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีอยูห่รือท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภายหนา้ นอกจากน้ี 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวอย่างเคร่งครัด โดยสุจริต 
ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกู้
ตามมาตรฐานวชิาชีพของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะพึงกระท า ทั้งน้ี ผูอ้อกหุน้กู้
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จะตอ้งใหค้วามร่วมมือและความช่วยเหลือในการด าเนินการใด ๆ  ตามท่ี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้้องขอตามความจ าเป็นและมีเหตุผลอนัสมควร ซ่ึงรวมถึง 
(แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) การจัดส่งส าเนางบการเงิน รายงานอัตราส่วนท่ีมี
นยัส าคญัทางการเงิน (Key Financial Ratio) และรายงานหรือเอกสาร
อ่ืนใดท่ีผูอ้อกหุ้นกูมี้หน้าท่ีท่ีจะตอ้งจดัส่งให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลอ่ืนใด หรือตามท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูร้้องขอตามวิธีการ
และเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

2. ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จะต้องรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นกู้ในความเสียหายซ่ึง
เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้นกู้จากการท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้งใจปฏิบติัหน้าท่ีโดย 
มิชอบ หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง แต่ทั้ งน้ี ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ไม่ตอ้งรับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ส าหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน
โดยเช่ือถือหนงัสือรับรองท่ีออกโดยผูมี้อ  านาจลงนาม (ไม่วา่กรรมการ 
ผูมี้อ านาจกระท าการ หรือผูรั้บมอบอ านาจ) ของผูอ้อกหุ้นกู ้หรือความเห็น 
ค าแนะน า หรือขอ้มูลท่ีจดัท าโดยผูเ้ช่ียวชาญใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้หาก
เป็นการเช่ือถือด้วยความระมดัระวงัอนัจะพึงคาดหมายได้จากบุคคล 
ท่ีประกอบการเป็นผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้ แม้ว่าจะปรากฏในภายหลังว่า
หนงัสือรับรอง ความเห็น ค าแนะน า หรือขอ้มูลดงักล่าวจะมีขอ้บกพร่อง
หรือไม่เป็นความจริง เวน้แต่เป็นความเสียหายท่ีเกิดจากการท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
จงใจปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง 

3. ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูมี้อ  านาจและหนา้ท่ีในการด าเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์
ของผูถื้อหุ้นกูท้ั้งปวง ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) อ านาจและหน้าท่ี
ดงัต่อไปน้ี  

(ก) กระท าการใด ๆ ในนามของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้พ่ือประโยชน์ของ 
ผูถื้อหุ้นกูท้ั้งปวง ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) การรับและเก็บ
รักษาตน้ฉบบัเอกสารสัญญาต่าง ๆ รวมถึง สัญญาจ านอง โฉนดท่ีดิน
ท่ีเป็นหลกัประกนั และทรัพยสิ์นใด ๆ (ถา้มี) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นกู ้
การรับจ าน า การรับจ านอง การรับการค ้าประกนั หรือการรับ
หลกัประกนัอ่ืนใด (ถา้มี) และการใชสิ้ทธิไถ่ถอนจ านอง ปลดจ านอง 
ปลอดหลักประกันท่ีจ านองไวต้ามสัญญาหลักประกัน เม่ือถึง 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ รวมทั้ งใช้สิทธิบังคับช าระหน้ีกับ 
ผูอ้อกหุ้นกู ้ผูจ้  าน า ผูจ้  านอง ผูค้  ้ าประกนั และ/หรือ ผูใ้ห้หลกัประกนั
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อ่ืนใด (ถา้มี) เพ่ือและในนามของผูถื้อหุน้กูด้ว้ย 

(ข) ด าเนินการใด ๆ  ให้ผูอ้อกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิ ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) การด าเนินการตาม
มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้และการเรียกค่าเสียหายจากผูอ้อกหุ้นกู้
แทนผูถื้อหุน้กู ้

(ค) ด าเนินการใด ๆ อนัเป็นอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้ามท่ี
ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นกู ้และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการด าเนินการตามมติของท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้กู ้และการใหค้  าแนะน าหรือให้ค  าปรึกษาตามสมควร และ
การเรียกค่าเสียหายจากผูอ้อกหุน้กูแ้ทนผูถื้อหุน้กูด้ว้ย 

(ง) ด าเนินการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกู ้ ซ่ึงรวมถึงการจดัเตรียมหนงัสือ
เชิญประชุมผูถื้อหุ้นกูแ้ละเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม 
ผูถื้อหุ้นกูแ้ละเป็นผูด้  าเนินการจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นกู ้ ตาม
วธีิการและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

(จ) เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นกูทุ้กคร้ัง และเสนอความเห็นต่อท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นกูใ้นเร่ืองท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดสิทธิ ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ฉ) ใชดุ้ลยพินิจ กระท าการแทนผูถื้อหุ้นกู ้หากจ าเป็นและสมควรใน
กรณีต่าง ๆ 

(ช) ด าเนินการแจง้ต่อผูถื้อหุน้กูทุ้กรายถึงการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
พร้อมทั้งช่ือและท่ีอยูข่องผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ายใหม่ 

(ซ) ใชดุ้ลพินิจตามท่ีเห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวในการพิจารณาเหตุการณ์
อนัเป็นหรืออาจเป็นเหตุผิดนัด และ/หรือ การไม่ด าเนินการหรือ
การด าเนินการใด ๆ เพ่ือเรียกร้องเอากบัผูอ้อกหุน้กู ้ตามขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขในขอ้ก าหนดสิทธิ 

(ฌ) พิจารณาจากขอ้มูล เอกสาร รายงานใด ๆ ท่ีตนไดรั้บ วา่ผูอ้อกหุ้นกู้
ได้กระท าการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใด
เกิดข้ึนหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผูอ้อกหุ้นกู้ปฏิบัติตาม
หน้าท่ีท่ีระบุไวใ้นข้อก าหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นกู้ทราบ
โดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนัดตามท่ีตนตรวจพบหรือไดรั้บทราบมา 
หรือท่ีได้รับแจ้งจากผูอ้อกหุ้นกู้ รวมถึงจัดท ารายงานส่งให้แก่ 
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ผูถื้อหุ้นกูเ้ก่ียวกบัเร่ืองส าคญัท่ีไดด้ าเนินการไปตามอ านาจหนา้ท่ี
ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูโ้ดยไม่ชกัชา้ 

(ญ) อ านวยความสะดวกให้กับผู ้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบเอกสาร 
ขอ้มูล และ/หรือ รายงานใด ๆ ท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ดส่้งให้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
ตามขอ้ก าหนดสิทธิ ณ ส านักงานของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูใ้นวนัและ
เวลาท าการของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

(ฎ) ผูอ้อกหุ้นกูต้กลงและยอมรับวา่ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูมี้สิทธิแต่งตั้งท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาอ่ืนใด 
เพื่อให้ค  าปรึกษาในกรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตาม
สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ขอ้ก าหนดสิทธิ หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหุ้นกู ้ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) การบงัคบัช าระ
หน้ีตามหุน้กู ้หรือกรณีมีการเสนอขอแกไ้ขขอ้ก าหนดสิทธิหรือขอ
ผ่อนผันเร่ืองใด ๆ  หรือการให้ความยินยอมท่ีเก่ียวข้องกับ
ขอ้ก าหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุผิดนดัหรือขอ้พิพาทท่ีอาจเกิดข้ึน
อนัเก่ียวเน่ืองกบัหุ้นกูห้รือขอ้ก าหนดสิทธิ ทั้งน้ี ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
จะต้องแจ้งให้ผูอ้อกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าถึงค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาอ่ืนใดดงักล่าว พร้อมทั้งไดรั้บความยินยอม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าจากผูอ้อกหุ้นกูก่้อนจึงจะสามารถ 
ทดรองค่าใชจ่้ายดงักล่าวได ้ และหากผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่ให้ความยินยอม
ดงักล่าวโดยไม่มีเหตุอนัสมควร หรือให้ความยินยอมล่าชา้ไม่ทนั
ต่อสถานการณ์โดยไม่มีเหตุอนัสมควร ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูส้ามารถ
แต่งตั้งและทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีปรึกษากฎหมายดงักล่าว
ไดท้นัที และผูอ้อกหุ้นกูมี้หน้าท่ีตอ้งช าระเงินดงักล่าวคืนให้แก่
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วนันับแต่วนัท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
จ่ายเงินดงักล่าวไป 

4. เ ม่ือได้รับการร้องขอจากผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้ ผู ้ออกหุ้นกู้ตกลงท่ีจะ
ด าเนินการแจ้งให้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ทราบในทุกคร้ังว่าได้มีการช าระ
ดอกเบ้ีย และ/หรือ เงินตน้ ตามหุ้นกูแ้ลว้ ภายใน 7 (เจ็ด) วนั นบัจาก
วนัท่ีไดรั้บการร้องขอดงักล่าว 

5. ผูอ้อกหุน้กูต้กลงท่ีจะด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือท าใหผู้แ้ทนผูถื้อหุ้นกูมี้สิทธิ
ด าเนินการใหน้ายทะเบียนหุน้กูด้  าเนินการต่าง ๆ ไดต้ามขอ้ก าหนดสิทธิ
เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั้งปวงเสมือนผูอ้อกหุ้นกูเ้ป็นผูด้  าเนินการ 
และโดยค่าใชจ่้ายของผูอ้อกหุน้กู ้
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การส้ินสุดของสญัญาแต่งตั้งผูแ้ทน
ผูถื้อหุน้กูแ้ละการเปล่ียนแปลง
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1. ให้สัญญาแต่งตั้ งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูส้ิ้นสุดลงทนัที เม่ือเกิดกรณีใดกรณี
หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก) เม่ือครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผูอ้อกหุ้นกู้ได้ท าการช าระหน้ี
ดอกเบ้ีย เงินตน้ และหน้ีอ่ืนใดตามหุน้กูท้ั้งหมดครบถว้นแลว้ และ
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ดป้ฏิบติัหน้าท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้นครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ หรือ 

(ข) เม่ือมีการไถ่ถอนหุ้นกูท้ั้งหมดแลว้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หรือเม่ือมีการซ้ือคืนหุน้กูท้ั้งหมดโดยผูอ้อกหุน้กูแ้ละนายทะเบียนหุ้นกู้
ไดท้ าการยกเลิกหุน้กูท้ั้งหมดแลว้ 

2. ใหส้ญัญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูส้ิ้นสุดลงเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง
ดงัต่อไปน้ี และให้การส้ินสุดของสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูมี้ผลต่อเม่ือ
ไดมี้การแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูร้ายใหม่แลว้ โดยผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้อ้ง
ส่งมอบบรรดาทรัพยสิ์น เอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดของ
หุน้กูใ้หแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ายใหม่ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วนั 
นับจากวนัท่ีไดมี้การแต่งตั้งผูถื้อหุ้นกูร้ายใหม่ โดยผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้ง
ด าเนินการแต่งตั้ งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้รายใหม่ตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิโดยไม่ชกัชา้ 

(ก) เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูข้าดคุณสมบติัหรือกลายเป็นผูข้าดคุณสมบติั
ในการเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
และไม่สามารถแก้ไขการขาดคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องได้
ภายใน 60 (หกสิบ) วนั นบัแต่วนัท่ีขาดคุณสมบติันั้น 

(ข) ผูถื้อหุน้กูมี้มติในการประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้ห้เปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
เน่ืองจากผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูป้ฏิบติัหน้าท่ีไม่เหมาะสมหรือบกพร่อง
ต่อหนา้ท่ี ทั้งน้ี ตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

(ค) เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูป้ฏิบติัหนา้ท่ีฝ่าฝืนขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขของ
สญัญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ขอ้ก าหนดสิทธิ เอกสารอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัหุ้นกู ้และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและการฝ่าฝืนนั้นยงัคงไม่ไดรั้บ
การแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั นบัจาก
วนัท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ดมี้หนงัสือแจง้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูท้  าการแกไ้ข 

(ง) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูบ้อกเลิกการท าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ในกรณี
ท่ีผูอ้อกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติตามหน้าท่ีของตน
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ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ขอ้ก าหนดสิทธิ 
หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นกู ้ซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ดบ้อก
กล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้อ้อกหุน้กูท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
30 (สามสิบ) วนัแลว้ และผูอ้อกหุ้นกู้ไม่ได้ท าการแก้ไข หรือ
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้หนงัสือลาออกจากการเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูโ้ดยมี
เหตุผลอนัสมควร และไดแ้จง้ให้ผูอ้อกหุ้นกูท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
30 (สามสิบ) วนัแลว้ 

(จ) ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้กเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั หรือถูกพิทกัษ์ทรัพย ์
หรือถูกเจ้าพนักงานยึด หรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
ลม้ละลาย หรือถูกร้องขอให้มีการฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ย
ลม้ละลาย 

3. ในกรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูป้ระสงคจ์ะบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
จะตอ้งท าเป็นหนงัสือแจง้ให้ผูอ้อกหุ้นกูท้ราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกวา่ 60 
(หกสิบ) วนั พร้อมทั้ งแจ้งรายช่ือของบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทน 
ผูถื้อหุ้นกูต้ามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งให ้
ผูอ้อกหุ้นกูท้ราบ เพ่ือให้ผูอ้อกหุ้นกูด้  าเนินการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
รายใหม่ หากผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่สามารถแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูร้ายใหม่ได้
ภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วนัดงักล่าว ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งปฏิบติั
หน้าท่ีตามสัญญาแต่งตั้ งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ต่อไป โดยผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
ยงัคงตอ้งรับผิดชอบการปฏิบติัหน้าท่ีเสมือนเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ละ
จะต้องด าเนินการส่งมอบบรรดาทรัพยสิ์น เอกสาร หรือหลกัฐานท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดให้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูร้ายใหม่ ทั้งน้ี ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้ง
ด าเนินการแต่งตั้ งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้รายใหม่ตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิโดยไม่ชกัชา้ 

4. นอกเหนือไปจากกรณีท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 7.1 ขอ้ 7.2 และขอ้ 7.3 ของ
สญัญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ลว้ การแต่งตั้งและเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

5. หากในท่ีสุดแลว้ไม่มีการออกหุ้นกู ้ให้ถือวา่สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
ส้ินสุดลง 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญา การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสัญญาแต่งตั้ งผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้จะต้องได้รับมติ
เห็นชอบโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูต้ามท่ีระบุในขอ้ก าหนดสิทธิ ทั้งน้ี 
ในหนังสือเชิญประชุมจะต้องระบุถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขสัญญาแต่งตั้ ง
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ และผลกระทบท่ีเกิดกับผูถื้อหุ้นกู้อย่างชัดเจน เพ่ือเป็น
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ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นกู ้เวน้แต่ กรณีการแกไ้ขเพ่ิมเติม
สญัญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้นเร่ืองท่ีมิใช่สาระส าคญัอนัจะมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กู ้หรือในประเด็นซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ห็นวา่จะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นกู้หรือไม่ท าให้สิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกูด้้อยลง 
หรือในประเด็นท่ีเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเห็นโดยชัดแจ้ง หรือใน
ประเด็นท่ีเป็นการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิท่ีไดมี้การแก้ไขเพ่ิมเติม  
ผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูส้ามารถท าความตกลงเห็นชอบร่วมกนัได้
โดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นกู ้
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลกระทบต่ออ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดของ
คู่สญัญา คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงท่ีจะร่วมกนัแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนด
หรือเง่ือนไขใด ๆ ตามสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้เพ่ือให้สอดคลอ้งหรือ
เป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงนั้นทุกประการ 

กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั สญัญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายไทย 

1.4 วตัถุประสงค์การใช้เงนิ 

ผูอ้อกหุ้นกูมี้วตัถุประสงคใ์นการน าเงินท่ีไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นคร้ังน้ี จ านวนไม่เกิน 4,000,000,000 
(ส่ีพนัลา้น) บาท ไปใชด้งัน้ี  

วตัถุประสงค์การใช้เงนิ จ านวนเงนิทีใ่ช้
โดยประมาณ (บาท) 

ระยะเวลาทีใ่ช้เงนิ
โดยประมาณ 

รายละเอยีด 

1. ช าระ คืนห น้ี หุ้นกู้ ท่ี จ ะ
ค รบก าหนด ใน เ ดื อน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 

2,000 – 3,000  
ลา้นบาท 

ภายในเดือน
มิถุนายน  
พ.ศ. 2564 

บริษัทมีหุ้นกู้ครบก าหนดในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2564 จ านวน 1 ชุด มูลค่ารวม 4,000 ลา้น
บาท ซ่ึงบริษทัมีเงินสด กระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานและวงเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงิน 
เพียงพอในการช าระคืนในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถ
ออกหุน้กูค้ร้ังน้ีไดค้รบทั้งจ านวน 

2. เ พ่ื อ ซ้ื อ สินท รัพย์ห รื อ
ลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจ 

1,000 – 2,000  
ลา้นบาท 

ภายในปี 2564  
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วตัถุประสงค์การใช้เงนิ จ านวนเงนิทีใ่ช้
โดยประมาณ (บาท) 

ระยะเวลาทีใ่ช้เงนิ
โดยประมาณ 

รายละเอยีด 

3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบกิจการ 

ส่วนท่ีเหลือ ทนัที  

1.5 การก าหนดอตัราดอกเบีย้และราคาหุ้นกู้ทีเ่สนอขาย 

หุ้นกูไ้ดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ "A-" แนวโนม้อนัดบัเครดิต "Stable" รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
ของเอกสารฉบบัน้ี โดยหลกัการการก าหนดอตัราดอกเบ้ียส าหรับหุน้กูแ้ต่ละชุด เป็นดงัน้ี 

(1) ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 1 

หลกัการก าหนดอตัราดอกเบ้ียส าหรับหุ้นกูชุ้ดท่ี 1 มาจากขอ้มูลผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 3 
(สาม) ปี ของ ThaiBMA (yield) ท่ีระบุไว ้ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เท่ากบัอตัราร้อยละ 0.65 (ศูนย์
จุดหกห้า) ปรับด้วยค่าชดเชยความเส่ียงดา้นเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อตัรา
ผลตอบแทนของผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การส ารวจ
ความตอ้งการของผูล้งทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาดในปัจจุบนั จึงปรับเพ่ิม
อตัราดอกเบ้ียอีกร้อยละ 1.09 (หน่ึงจุดศูนยเ์กา้) เป็นอตัราดอกเบ้ียส าหรับหุ้นกูชุ้ดท่ี 1 ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 1.74 (หน่ึงจุดเจ็ดส่ี) ต่อปี 

(2) ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 2 

หลกัการก าหนดอตัราดอกเบ้ียส าหรับหุ้นกูชุ้ดท่ี 2 มาจากขอ้มูลผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 5 
(หา้) ปี ของ ThaiBMA (yield) ท่ีระบุไว ้ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เท่ากบัอตัราร้อยละ 1.03 (หน่ึง
จุดศูนยส์าม) ปรับดว้ยค่าชดเชยความเส่ียงดา้นเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อตัรา
ผลตอบแทนของผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การส ารวจ
ความตอ้งการของผูล้งทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาดในปัจจุบนั จึงปรับเพ่ิม
อตัราดอกเบ้ียอีกร้อยละ 1.42 (หน่ึงจุดส่ีสอง) เป็นอตัราดอกเบ้ียส าหรับหุ้นกูชุ้ดท่ี 2 ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 2.45 (สองจุดส่ีหา้) ต่อปี 

(3) ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 3 

หลกัการก าหนดอตัราดอกเบ้ียส าหรับหุ้นกูชุ้ดท่ี 3 มาจากขอ้มูลผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 7 
(เจ็ด) ปี ของ ThaiBMA (yield) ท่ีระบุไว ้ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เท่ากบัอตัราร้อยละ 1.39 (หน่ึง
จุดสามเกา้) ปรับดว้ยค่าชดเชยความเส่ียงดา้นเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อตัรา
ผลตอบแทนของผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การส ารวจ
ความตอ้งการของผูล้งทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาดในปัจจุบนั จึงปรับเพ่ิม
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อตัราดอกเบ้ียอีกร้อยละ 1.63 (หน่ึงจุดหกสาม) เป็นอตัราดอกเบ้ียส าหรับหุ้นกูชุ้ดท่ี 3 ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.02 (สามจุดศูนยส์อง) ต่อปี 

1.6 สรุปรายละเอยีดเกีย่วกบัตวัแทนช าระเงนิ  

ผูอ้อกหุ้นกูไ้ดแ้ต่งตั้งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นในการให้บริการเป็นตวัแทนช าระเงิน
และไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนช าระเงินส าหรับหุ้นกู้ โดยตวัแทนช าระเงินมี
ขอบเขตและหนา้ท่ีท่ีส าคญัภายใตส้ญัญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้กูแ้ละตวัแทนช าระเงิน ดงัต่อไปน้ี 

(1) ด าเนินการคิดค านวณจ านวนเงินค่าดอกเบ้ีย เงินตน้ และ/หรือ ค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหุ้นกูก่้อน 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี) 

(2) ลงนามในเอกสารเปิดหรือปิดบญัชีและสัง่จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากซ่ึงเปิดท่ี ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) เพ่ือจ่ายเงินตน้ ดอกเบ้ีย และ/หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ใหก้บัผูถื้อหุน้กู ้

(3) ลงนามแทนผูอ้อกหุน้กูบ้นเช็คเพ่ือการช าระดอกเบ้ีย เงินตน้ หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ แก่ ผูถื้อหุน้กู้
และจัดส่งเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้ หรือโอนเงินเพ่ือการช าระดอกเบ้ีย เงินตน้หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่ผูถื้อหุน้กู ้พร้อมกบัหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ท่ีออกโดยผูอ้อกหุน้กู ้

(4) แจง้ใหผู้อ้อกหุน้กูท้ราบโดยทนัที หากตรวจสอบแลว้พบวา่เงินท่ีไดรั้บจากผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่เพียงพอส าหรับ
การช าระดอกเบ้ีย เงินตน้ หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่ผูถื้อหุ้นกู ้ภายในวนัก าหนดช าระดอกเบ้ีย 
เงินตน้ หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่ผูถื้อหุ้นกู ้ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ หรือตามวนัท่ี 
ผูอ้อกหุน้กูก้  าหนดแลว้แต่กรณี (ถา้มี) 

(5) ด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็น เพื่อมิให้เกิดความล่าชา้ หรือผิดพลาดในการช าระดอกเบ้ีย และเงินตน้เมื่อ
ครบก าหนดช าระ และ/หรือ ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผูถ้ือหุ ้นกูต้ามความใน
ขอ้ก าหนดสิทธิ 

(6) ด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็น หรือเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการตามหน้าท่ีของตวัแทนช าระเงินท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิ 

(7) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีจะได้ตกลงกันระหว่างผูอ้อกหุ้นกู้กับตวัแทนช าระเงินเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นคราว ๆ ไป 
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ผูถื้อหุน้กูส้ามารถติดต่อตวัแทนช าระเงินไดท่ี้ 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ฝ่ายปฏิบติัการตลาดทุนตลาดเงินและการช าระเงิน หน่วยงานนายทะเบียนและตวัแทนช าระเงิน ชั้น 15 
เลขท่ี 44 ถนนหลงัสวน  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0-2626-7506 และ 0-2626-7511  

2. ข้อจ ากดัการโอนของหุ้นกู้ทีเ่สนอขาย 

เน่ืองจากหุ้นกูท่ี้ออกและเสนอขายในคร้ังน้ี เป็นการออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนราย
ใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ี
ออกใหม่ และผูอ้อกหุน้กูไ้ดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนไวก้บัส านกังาน ก.ล.ต. ให้จ ากดัการโอนหุ้นกูเ้ฉพาะภายในกลุ่มผูล้งทุน
สถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่เท่านั้น ดงันั้น ผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกูจ้ะไม่รับจดทะเบียนการ
โอนหุน้กูไ้ม่วา่ในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ตามค านิยามท่ีระบุ
ไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบั
การออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

3.  การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหุ้นกู้ 

3.1 วธีิการเสนอขายหุ้นกู้ 

ผูอ้อกหุ้นกูมี้วตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหุ้นกูท้ั้งหมดในคร้ังน้ีผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูต้่อผูล้งทุนสถาบนั 
และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ทั้งน้ี ตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 3 น้ี 

ในกรณีผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือหุ้นกูผ้่านบล. เกียรตินาคินภทัร บล. เกียรตินาคินภทัร ขอสงวนสิทธ์ิ
การรับจองซ้ือและจดัสรรหุ้นกูใ้ห้แก่เฉพาะผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีเป็นลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั 
(มหาชน) และ/หรือ บริษทัในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร (ตามท่ีนิยามไวด้า้นล่างน้ี) เท่านั้น 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูข้อสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดเก่ียวกบัการจองซ้ือหุ้นกู ้และวิธีช าระเงิน
ค่าจองซ้ือหุน้กู ้ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนน้ีตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหา อุปสรรค หรือขอ้จ ากดัใน
การด าเนินการ ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังน้ีประสบความส าเร็จสูงสุด 

 เพ่ือประโยชนข์องส่วนน้ี 

 "ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง 

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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(2) ธนาคารพาณิชย ์

(3) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน  

(4) บริษทัเงินทุน 

(5) บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 

(6) บริษทัหลกัทรัพย ์

(7) บริษทัประกนัวนิาศภยั 

(8) บริษทัประกนัชีวติ 

(9) กองทุนรวม 

(10) กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริษทัหลกัทรัพยรั์บจดัการเงินทุนของผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือ 
ผูล้งทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25) 

(11) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

(12) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

(13) กองทุนประกนัสงัคม 

(14) กองทุนการออมแห่งชาติ 

(15) กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(16) ผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(17) -ยกเลิก- (ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 4/2562 เร่ือง การก าหนด
บทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2562) 

(18) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ  

(19) สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 

(20) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

(21) นิติบุคคลประเภทบรรษทั 

(22) นิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 

(23) ผูล้งทุนต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถึง (22)  

(24) ผูจ้ดัการกองทุน หรือผูจ้ดัการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

(25) ผูล้งทุนอ่ืนใดตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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"ผู้ลงทุนรายใหญ่" หมายถึง 

(1) นิติบุคคลท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(ก) มีส่วนของผู ้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผู ้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้ งแต่ 100,000,000  
(หน่ึงร้อยลา้น) บาทข้ึนไป 

(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 20,000,000 (ยี่สิบลา้น) บาท
ขึ้นไป  หรือในกรณีที ่น ับรวม เ งินฝากแลว้มีเ งินลงทุนในทรัพย ส์ินด ังกล ่าวตั้ง แต่ 
40,000,000 (ส่ีสิบลา้น) บาทข้ึนไป ทั้งน้ี ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบแลว้ 

(2) บุคคลธรรมดาซ่ึงนบัรวมกบัคู่สมรสแลว้มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(ก) มีสินทรัพยสุ์ทธิตั้งแต่ 50,000,000 (หา้สิบลา้น) บาทข้ึนไป ทั้งน้ี สินทรัพยด์งักล่าวไม่นบัรวมมูลค่า
อสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัประจ าของบุคคลนั้น 

(ข) มีรายไดต้่อปีตั้งแต่ 4,000,000 (ส่ีลา้นบาท) ข้ึนไป 

(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 10,000,000 (สิบลา้น) บาท
ข้ึนไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรัพยสิ์นดังกล่าวตั้งแต่ 20,000,000 
(ยีสิ่บลา้น) บาทข้ึนไป 

"ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร" 
หมายถึง  

(1) ลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) ท่ีมีบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย/์สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าอยู่กับบริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) หรือบุคคลซ่ึงบริษทัหลกัทรัพย ์ 
เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) จะพิจารณาให้เป็นลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั 
(มหาชน) หรือ  

(2)  ลูกคา้ของบริษทัในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร หรือบุคคลซ่ึงบริษทัในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร
จะพิจารณาใหเ้ป็นลูกคา้ของบริษทัในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรเท่านั้น 

3.2 ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์ 1558 กด#9 

บริษัทหลกัทรัพย์ เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 252/6 อาคารส านกังานเมืองไทยภทัร คอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ี หนา้ท่ี 39 

โทรศพัท ์ 0-2305-9442 
ซ่ึงรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบล. เกียรตินาคินภทัร โดยมี
รายละเอียดสถานท่ีติดต่อตามท่ีระบุไวด้า้นล่างน้ี 
เลขท่ี 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์ 0-2165-5555 

3.3  เงือ่นไขและค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ 

ผูอ้อกหุน้กูไ้ดต้กลงมอบหมายใหผู้จ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูต้ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.2 เป็นผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้
ซ่ึงจะเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ตามจ านวนและราคาท่ีระบุในขอ้ 1 ทั้งน้ี เง่ือนไขใน
การจดัจ าหน่ายหุ้นกูใ้ห้เป็นไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู ้
โดยผูอ้อกหุ้นกูต้กลงจะจ่ายค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายตราสารหน้ีให้แก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูเ้ป็น
จ านวนเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 3,200,000 (สามลา้นสองแสน) บาท โดยเม่ือหักค่าตอบแทนผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้
แลว้ ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไดรั้บเงินค่าหุ้นกูท่ี้เสนอขายเป็นจ านวนเงินทั้งส้ินประมาณ 3,996,800,000 (สามพนัเกา้ร้อยเกา้สิบ
หกลา้นแปดแสน) บาท 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้จะคิดตามมูลค่าหุ้นกู้ท่ีออกจริง ดังนั้น จ านวนท่ีแสดงไวจึ้งเป็นเพียง
ประมาณการสูงสุดหากสามารถจ าหน่ายหุน้กูไ้ดค้รบตามจ านวนท่ีเสนอขาย 

3.4  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ 

ประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเสนอขายหุน้กู ้(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเสนอขายหุน้กูต้่อผูล้งทุนรายใหญ่ 10,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ีต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
ส าหรับการเสนอขายหุน้กู ้

150,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการน าหุน้กูข้ึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  725,000 บาท 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ(1) โดยประมาณ 4,000,000 บาท 
รวมค่าใชจ่้ายในการเสนอขายหุน้กูท้ั้งหมดโดยประมาณ 4,885,000 บาท 
หมายเหตุ (1) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ หมายถึง ค่าธรรมเนียมการแต่งตั้ งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู ้ 
ค่าจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือหุน้กู ้ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าจดัพิมพใ์บหุน้กู ้ค่าจดัพิมพใ์บจองซ้ือหุ้นกู ้ค่าจดัพิมพห์นงัสือ
ช้ีชวน เป็นตน้ 
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ประมาณการจ านวนเงินท่ีผูอ้อกหุน้กูจ้ะไดรั้บจากการเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังน้ี 

ประมาณการจ านวนเงินค่าหุน้กูสู้งสุดท่ีผูอ้อกหุน้กูจ้ะไดรั้บจากการเสนอขายหุน้กู ้จ  านวนรวม
ไม่เกิน 4,000,000 หน่วย ในราคาเสนอขาย หน่วยละ 1,000 บาท 

4,000,000,000 บาท 

หกั ประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเสนอขายหุน้กู ้(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 4,885,000 บาท 
หกั ค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายตราสารหน้ีใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้ 3,200,000 บาท 
จ านวนเงนิทีผู้่ออกหุ้นกู้จะได้รับหลงัจากหักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 3,991,915,000 บาท 

3.5 วธีิการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ 

ผูล้งทุนท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือหุน้กู ้สามารถติดต่อขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุน้กูไ้ดท่ี้ส านกังานของผูจ้ดัการ
การจดัจ าหน่ายหุ้นกูแ้ต่ละราย ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.2 ในระหว่างวนัท่ี 25 และวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ระหวา่งวนัและเวลาท าการของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้ 

ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีขอ้มูลไม่แตกต่างจากหนังสือช้ีชวนท่ียื่นต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. เพ่ือศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้คร้ังน้ีได้ ก่อนท าการจองซ้ือหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของ
ส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th 

3.6 วนัและวธีิการจองและการช าระเงนิค่าจองซื้อหุ้นกู้ 

(1) จ านวนการจองซ้ือขั้นต ่า  

(ก) ส าหรับผูจ้องซ้ือท่ีเป็นผูล้งทุนสถาบนัท่ีประสงค์จะจองซ้ือหุ้นกูจ้ะตอ้งจองซ้ือหุ้นกูข้ ั้นต ่า 100 
(หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บาท และทวคูีณคร้ังละ 10 (สิบ) หน่วย หรือ 10,000 
(หน่ึงหม่ืน) บาท 

(ข) ส าหรับผูจ้องซ้ือท่ีเป็นผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือจะตอ้งจองซ้ือหุ้นกูข้ ั้นต ่า 100 (หน่ึงร้อย) 
หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บาท และทวีคูณคร้ังละ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 100,000 
(หน่ึงแสน) บาท 

(2)  เอกสารประกอบการจองซ้ือ 

ผูจ้องซ้ือตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุ้นกูใ้ห้ถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พร้อม 
ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั (ถา้มี) และสามารถน าส่งใบจองซ้ือไดท่ี้ส านกังานของ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูต้ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.2 โดยมีเอกสารประกอบการจองซ้ือ ดงัน้ี 

(ก) ผูจ้องซ้ือท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง หรือในกรณีท่ีไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัประชาชน
หมดอายุ ให้แนบส าเนาบตัรท่ีทางราชการออกให้ พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีเลขประจ าตวั
ประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

http://www.sec.or.th/
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(ข) ผูจ้องซ้ือท่ีเป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย ตอ้งแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ค) ผูจ้องซ้ือท่ีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ตอ้งแนบส าเนา
หนงัสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยฉ์บบัล่าสุด (ท่ีออกให้
ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน หรือไม่เกิน 6 (หก) เดือน กรณีจองซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภทัร หรือ
ตามท่ีผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูก้  าหนด (แลว้แต่กรณี)) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย 
ผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคล และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ  านาจลง
นามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ง) ผูจ้องซ้ือท่ีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ตอ้งแนบส าเนา
หนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือส าคญัการจดัตั้งบริษทั หนังสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้บงัคบั และหนงัสือรับรองฉบบัล่าสุด (ท่ีออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน หรือไม่เกิน 6 (หก) เดือน 
กรณีจองซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภทัร หรือตามท่ีผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูก้  าหนด (แลว้แต่กรณี)) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราส าคญัของ
นิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบส าเนาหนงัสือเดินทางของผูมี้อ านาจลงนามซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(จ) ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือหุน้กูร้ายใดไม่มีประวติัการเป็นลูกคา้ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู ้(แลว้แต่กรณี) 
ผูจ้องซ้ือหุ้นกูร้ายดงักล่าวจะตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มการรู้จกัลูกคา้ (Know Your Customer: 
KYC) และการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ (Customer Due Diligence: CDD) 

(ฉ) ในกรณีท่ีผูล้งทุนประสงคท่ี์จะรับช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ของหุน้กูโ้ดยวธีิการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 
ผูล้งทุนตอ้งแนบภาพถ่ายดา้นหน้าสมุดบญัชีเงินฝาก พร้อมกบัใบจองซ้ือหุ้นกู ้โดยช่ือบญัชีธนาคาร
จะตอ้งเป็นช่ือเดียวกนักบัช่ือผูล้งทุนซ่ึงเป็นผูจ้องซ้ือหุน้กู ้และเป็นบญัชีท่ีเปิดในประเทศไทย 

(ช) ในกรณีท่ีนิติบุคคลตาม (ก) และ (ข) ไดม้อบอ านาจให้บุคคลใด ๆ  เป็นผูจ้องซ้ือหุ้นกู ้ตอ้งแนบตน้ฉบบั
ของหนังสือมอบอ านาจลงนาม โดยทั้ งผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และโดยผูรั้บมอบอ านาจ
พร้อมปิดอากรแสตมป์ไทย 30 บาท 

(ซ) ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจตาม (ช) ให้แก่ผูรั้บมอบอ านาจท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย
ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง
โดยผูรั้บมอบอ านาจ 

(ฌ) ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจตาม (ช) ใหแ้ก่ผูรั้บมอบอ านาจท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติต่างดา้ว
ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือเดินทางหรือใบต่างดา้วของผูรั้บมอบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง
โดยผูรั้บมอบอ านาจ 
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(3)  วนั เวลา และการช าระค่าจองซ้ือ 

ผูป้ระสงค์จะจองซ้ือตอ้งจัดส่งเอกสารตามท่ีก าหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจ านวน 
ท่ีจองซ้ือไปท่ีส านักงานของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู ้ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือ
สาขาของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูด้งักล่าวท่ีมีบริการรับจองซ้ือ โดยสามารถช าระค่าจองซ้ือไดด้งัน้ี 

(3.1) ส าหรับผูล้งทุนสถาบนั  

ส าหรับผูล้งทุนสถาบนัท่ีประสงคจ์ะช าระเงินค่าจองซ้ือเป็นเงินสด (ยกเวน้กรณีจองซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภทัร) 
เงินโอนหรือโดยการโอนเงินผา่นระบบ BAHTNET หรือโดยการหกับญัชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบอตัโนมติั 
("ระบบ ATS") (เฉพาะกรณีจองซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภทัร เท่านั้น) สามารถจองซ้ือไดท่ี้ส านกังานหรือ
หน่วยงานขายหรือสาขาของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูต้ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.2 ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีบริการรับจองซ้ือ 
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของส านกังานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดงักล่าว ถึง
เวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดท าการของส านักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดงักล่าว ในระหว่าง
วนัท่ี 25และวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยในกรณีท่ีช าระเป็นเงินโอนหรือโดยการโอนเงินผ่านระบบ 
BAHTNET ตอ้งโอนเขา้บญัชีตามท่ีระบุไวข้า้งล่างน้ีภายในเวลา 10.00 น. ของวนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 

กรณีจองซ้ือผา่นธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 1: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2564 ชุดที ่1" 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 2: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2564 ชุดที ่2" 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 3: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2564 ชุดที ่3" 

กรณีจองซ้ือผา่นบล. เกียรตินาคินภทัร  

ส าหรับผูล้งทุนสถาบนัที่จองซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภทัร ที่ประสงคจ์ะจองซ้ือโดยจะช าระเงิน 
ค่าจองซ้ือเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET สามารถโอนเงินตามช่ือบญัชีท่ีระบุไว้
ขา้งล่างน้ี 

(1) ช่ือบญัชี "บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซื้อหลักทรัพย์" 
ประเภทบญัชีกระแสรายวนั เลขท่ี 089-1121-504 ซ่ึงเปิดไวก้บัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขารัชดาภิเษก-หว้ยขวาง หรือ 

(2) ช่ือบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซื้อหลักทรัพย์" 
ประเภทบัญชีกระแสรายวนั เลขท่ี 100-000-4391 ซ่ึงเปิดไวก้ับธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากัด 
(มหาชน) สาขาอโศก 
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ส าหรับผูจ้องซ้ือผา่นบล. เกียรตินาคินภทัร ท่ีประสงคจ์ะช าระเงินค่าจองซ้ือโดยระบบ ATS บล. เกียรตินาคินภทัร 
ขอสงวนสิทธ์ิในการรับช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูโ้ดยระบบ ATS ไดเ้ฉพาะลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์
เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษทัในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร ท่ีมีบญัชีซ้ือขาย
หลกัทรัพย/์สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอยู่กับบล. เกียรตินาคินภัทร เท่านั้น โดยการช าระเงินโดยวิธีดังกล่าว 
รวมถึงวนัและเวลาจองซ้ือใหเ้ป็นไปตามท่ีบล. เกียรตินาคินภทัร ก าหนด 

ส าหรับผูล้งทุนสถาบนัท่ีประสงคจ์ะช าระเงินค่าจองซ้ือเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกวา่ "เช็คธนาคาร") หรือ 
ดร๊าฟท ์สามารถจองซ้ือไดท่ี้ส านกังานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูต้ามท่ี
ระบุไวใ้นขอ้ 3.2 ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีบริการรับจองซ้ือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของส านกังานหรือ
หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดงักล่าว ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดท าการของส านกังานหรือหน่วยงานขาย
หรือสาขาแต่ละแห่งดงักล่าว ในระหวา่งวนัท่ี 25 และวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค 
หรือดร๊าฟท์ จะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และสามารถเรียกเก็บช าระเงินไดจ้าก
ส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีดงัต่อไปน้ี 

กรณีจองซ้ือผา่นธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 1: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2564 ชุดที ่1" 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 2: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2564 ชุดที ่2" 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 3: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2564 ชุดที ่3" 

กรณีจองซ้ือผา่นบล. เกียรตินาคินภทัร 

กรณีจองซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภัทร ให้สั่งจ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค (เช็คท่ีธนาคารเป็นผูส้ั่งจ่าย) หรือดร๊าฟท ์ 
ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ตามช่ือบญัชีท่ีระบุไวข้า้งล่างน้ี 

"บริษัทหลกัทรัพย์ เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) เพือ่ลูกค้าจองซื้อหลกัทรัพย์" 

(3.2) ส าหรับผูล้งทุนรายใหญ่  

ส าหรับผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีประสงคจ์ะช าระเงินค่าจองซ้ือเป็นเงินสด (ยกเวน้กรณีจองซ้ือผา่นบล. เกียรตินาคินภทัร) 
เงินโอน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET หรือโดยหักบญัชีเงินฝากธนาคารโดยอตัโนมติั 
(ATS) (เฉพาะกรณีจองซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภทัร เท่านั้น) สามารถจองซ้ือไดท่ี้ส านกังานหรือหน่วยงานขาย
หรือสาขาของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูต้ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.2 ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีบริการรับจองซ้ือ ตั้งแต่
เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของส านักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดงักล่าว ถึงเวลา 
15.30 น. หรือเวลาปิดท าการของส านักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดงักล่าว ในระหว่าง
วนัท่ี 25 และวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยในกรณีท่ีช าระเป็นเงินโอนหรือโดยการโอนเงินผ่าน
ระบบ BAHTNET ตอ้งโอนเขา้บญัชีตามท่ีระบุไวข้า้งล่างน้ี 
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กรณีจองซ้ือผา่นธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 1: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2564 ชุดที ่1" 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 2: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2564 ชุดที ่2" 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 3: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2564 ชุดที ่3" 

กรณีจองซ้ือผา่นบล. เกียรตินาคินภทัร  

ส าหรับผูล้งทุนรายใหญ่ที่จองซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภทัร ที่ประสงคจ์ะจองซ้ือโดยจะช าระเงิน 
ค่าจองซ้ือเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET สามารถโอนเงินตามช่ือบญัชีท่ีระบุไว้
ขา้งล่างน้ี  

(1) ช่ือบญัชี "บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซื้อหลักทรัพย์" 
ประเภทบญัชีกระแสรายวนั เลขท่ี 089-1121-504 ซ่ึงเปิดไวก้บัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขารัชดาภิเษก-หว้ยขวาง หรือ 

(2) ช่ือบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซื้อหลักทรัพย์" 
ประเภทบัญชีกระแสรายวนั เลขท่ี 100-000-4391 ซ่ึงเปิดไวก้ับธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากัด 
(มหาชน) สาขาอโศก 

ส าหรับผูจ้องซ้ือผา่นบล. เกียรตินาคินภทัร ท่ีประสงคจ์ะช าระเงินคา่จองซ้ือโดยระบบ ATS บล. เกียรตินาคินภทัร 
ขอสงวนสิทธ์ิในการรับช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูโ้ดยระบบ ATS ไดเ้ฉพาะลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์
เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษทัในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร ท่ีมีบญัชีซ้ือขาย
หลกัทรัพย/์สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอยู่กบับล. เกียรตินาคินภทัร เท่านั้น โดยการช าระเงินโดยวิธีดงักล่าว 
รวมถึงวนัและเวลาจองซ้ือใหเ้ป็นไปตามท่ีบล. เกียรตินาคินภทัร ก าหนด 

ส าหรับผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีประสงคจ์ะช าระเงินค่าจองซ้ือเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกวา่ "เช็คธนาคาร") 
หรือดร๊าฟท์ สามารถจองซ้ือไดท่ี้ส านักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้
ตามท่ีระบุไวใ้นข้อ 3.2 ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีบริการรับจองซ้ือ ตั้ งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของ
ส านักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของ
ส านกังานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดงักล่าว ของวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และสามารถเรียกเก็บช าระเงิน
ไดจ้ากส านกัหกับญัชีเดียวกนักบัของสถานท่ีจองซ้ือเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีดงัต่อไปน้ี 

กรณีจองซ้ือผา่นธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 1: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2564 ชุดที ่1" 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 2: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2564 ชุดที ่2" 
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ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 3: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ คร้ังที่ 1/2564 ชุดที ่3" 

กรณีจองซ้ือผา่นบล. เกียรตินาคินภทัร 

กรณีจองซ้ือผ่านบล. เกียรตินาคินภัทร ให้สั่งจ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค (เช็คท่ีธนาคารเป็นผูส้ั่งจ่าย) หรือดร๊าฟท ์ 
ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ตามช่ือบญัชีท่ีระบุไวข้า้งล่างน้ี 

"บริษัทหลกัทรัพย์ เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) เพือ่ลูกค้าจองซื้อหลกัทรัพย์" 

(4) การจองซ้ือผา่นทางโทรศพัทบ์นัทึกเสียง (เฉพาะกรณีผูล้งทุนท่ีจองซ้ือผา่นบล. เกียรตินาคินภทัร เท่านั้น) 

ผูป้ระสงคจ์ะจองซ้ือสามารถจองซ้ือผา่นเจา้หนา้ท่ีผูแ้นะน าการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของบล. เกียรตินาคินภทัร 
โดยยืนยนัการจองซ้ือผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้ งน้ี ผูป้ระสงค์จะจองซ้ือจะต้องเป็นผูท่ี้มีบัญชีซ้ือขาย
หลักทรัพยห์รือบัญชีประเภทอ่ืน ๆ กับบล. เกียรตินาคินภัทร และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและ
ตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และ
ไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมินความระดบัความเส่ียงในการลงทุนท่ีเหมาะสม (Suitability Test) กบับล. 
เกียรตินาคินภทัร ก่อนการจองซ้ือแลว้ โดยผูป้ระสงคจ์ะจองซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปจะตอ้งยืนยนัทาง
วาจาว่าได้ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือช้ีชวน และยินยอมผูกพนัตามหนังสือช้ีชวน
ดงักล่าว รวมถึงขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีก าหนดโดยผูอ้อกหุ้นกู ้ทั้งน้ี ผูป้ระสงคจ์ะจองซ้ือไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลและลง
นามในใบจองซ้ือ และไม่ตอ้งแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซ้ือ โดยจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

(ก) ผูแ้นะน าการลงทุนของบล. เกียรตินาคินภทัร จะแจง้จ านวนหุ้นกูท่ี้รับจองซ้ือให้ผูป้ระสงค์จะจองซ้ือ
ทราบผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป โดยระบุจ านวนหุ้นกู ้ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินที่ตอ้งช าระ 
การฝากหุน้กู ้วิธีการและวนัท่ีตอ้งช าระราคา และแจง้ให้ทราบวา่ผูป้ระสงคจ์ะจองซ้ือสามารถศึกษา
ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายในหนงัสือช้ีชวนผา่น www.sec.or.th 

(ข) ผูแ้นะน าการลงทุนของบล. เกียรตินาคินภทัร จะตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซ้ือผ่านทางโทรศพัท์
บนัทึกเทป เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่เลขประจ าตวัประชาชน หรือเลขท่ีหนงัสือเดินทาง เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร (ถา้มี) 
วนัเดือนปีเกิด ธนาคารท่ีใชช้ าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูโ้ดยหักบญัชีเงินฝากธนาคารโดยอตัโนมติั (ATS) 
หรือช่ือผูแ้นะน าการลงทุน เป็นตน้ 

(ค) ผูแ้นะน าการลงทุนของบล. เกียรตินาคินภทัร จะแจง้ผูจ้องซ้ือเร่ืองการยินยอมผูกพนัตามขอ้ก าหนดสิทธิ 
ทุกประการ หากผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรหุน้กู ้

(ง) ผูป้ระสงคจ์ะจองซ้ือตอ้งยืนยนัทางวาจาวา่ไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นกูใ้นหนงัสือช้ีชวน 
และ/หรือ สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (Factsheet) และยินยอมผูกพนัตามขอ้ก าหนดสิทธิและ
หนงัสือช้ีชวนทุกประการ และท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อน
ตดัสินใจลงทุนก่อนท่ีผูล้งทุนนั้นจะท าการจองซ้ือ 

http://www.sec.or.th/
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(จ) ผูแ้นะน าการลงทุนจะแจ้งผูจ้องซ้ือเร่ืองการยินยอมให้แต่งตั้ งธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้ท าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้ามท่ีผูอ้อกหุ้นกู้
ไดเ้สนอแต่งตั้ง 

(ฉ) เม่ือได้รับค ายืนยนัพร้อมรายละเอียดการจองซ้ือผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผูแ้นะน าการลงทุน
ของบล. เกียรตินาคินภทัร จะบนัทึกค าสั่งการจองซ้ือ ช่ือผูแ้นะน าการลงทุน และวนัและเวลาบนัทึก
การจองซ้ือผ่านระบบท่ีบล. เกียรตินาคินภทัร จดัเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงขอ้มูลการจองผ่านทาง
โทรศพัทบ์นัทึกเทป 

(ช) ผูจ้องซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปจะตอ้งช าระค่าจองซ้ือโดยหักบญัชีเงินฝากธนาคารโดยอตัโนมติั 
(ATS) โดยจะตอ้งช าระภายในเวลา 12.00 น. หรือตามเวลาอ่ืนใดท่ีบล. เกียรตินาคินภทัร ก าหนด ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีบล. เกียรตินาคินภทัร ไม่สามารถหักบญัชีเงินฝากธนาคารโดยอตัโนมติั (ATS) ได ้ผูจ้องซ้ือ
จะตอ้งช าระเงินค่าจองซ้ือตามวธีิการและเง่ือนไขท่ีบล. เกียรตินาคินภทัร ก าหนด 

ผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ในระหวา่งวนัท่ี 25 และวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
(ทั้งน้ีวนัและเวลาจองซ้ือใหเ้ป็นไปตามท่ีบล. เกียรตินาคินภทัร ก าหนด) 

(5) การด าเนินการจองซ้ือจะตอ้งปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีผูจ้ ัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้
ก าหนดไวใ้นแต่ละสถานท่ีรับจองซ้ือหุน้กู ้

(6) ผูจ้องซ้ือท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือ และไดด้ าเนินการจองซ้ือดงักล่าวขา้งตน้แลว้จะขอยกเลิกการจองซ้ือและ
ขอเงินคืนไม่ได ้(ยกเวน้ กรณีท่ีระบุในขอ้ 3.9(2)) แต่อยา่งไรก็ตาม ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูมี้สิทธิยกเลิกหรือ
ปฏิเสธการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือท่ีด าเนินการไม่ครบถว้นดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  

(7) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูข้อสงวนสิทธ์ิในการปิดรับจองซ้ือหุ้นกูก่้อนก าหนด หากจ านวนหุ้นกูมี้ผูจ้องซ้ือ
เขา้มาครบตามจ านวนท่ีก าหนดแลว้ 

(8) เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบนัไดมี้การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผูจ้ดัการ
การจดัจ าหน่ายหุ้นกูแ้ต่ละรายขอสงวนสิทธ์ิในการใชดุ้ลยพินิจเปล่ียนแปลงรายละเอียดขั้นตอนการรับจองซ้ือ
และการช าระเงินตามความเหมาะสม ภายใตแ้ผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) 
ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูร้ายนั้น ๆ ทั้งน้ี เป็นไปตามหนงัสือเวียนของส านกังาน ก.ล.ต. เลขท่ี 
ก.ล.ต.นธ.(ว) 8/2563 เร่ือง การซักซ้อมการด าเนินการตามแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองของ
ผูป้ระกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 

3.7 การจดัสรรหุ้นกู้และวธีิการจดัสรรหุ้นกู้ 

การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้ในคร้ังน้ี เป็นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวทั้ งจ านวนให้เฉพาะแก่ 
ผูล้งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ โดยในการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้รวมถึงการจัดสรรหุ้นกู้นั้น ผูจ้ ัดการ
การจัดจ าหน่ายหุ้นกู ้จะปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
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มาตรฐาน การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียดของขอ้ก าหนดตาม
ประกาศดงักล่าวตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

ผูจ้ ัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผูล้งทุนตามดุลยพินิจของผูจ้ ัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ และ
ผูจ้ ัดการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือของผูล้งทุนรายใด ๆ ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนได้
ตามแต่จะเห็นสมควรเพ่ือใหก้ารเสนอขายหุน้กูค้ร้ังน้ีประสบความส าเร็จสูงสุด 

3.8 วธีิการจดัสรรหุ้นกู้กรณีทีม่ผู้ีจองซื้อเกนิกว่าจ านวนหุ้นกู้ทีเ่สนอขาย 

ในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือหุน้กูเ้กินกวา่จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูต้ามแต่
จะเห็นสมควร โดยอาจท าการจดัสรรหุน้กูใ้หแ้ก่ผูจ้องซ้ือรายใดในจ านวนมากนอ้ยเท่าใดก็ได ้หรือจะปฏิเสธการจดัสรร
ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน ทั้ งน้ี ตามแต่ท่ีผูจ้ ัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้จะเห็นสมควร ทั้งนี ้
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่รับจองซื้อหุ้นกู้จากผู้เยาว์ 

3.9 การยกเลกิการจองซื้อหุ้นกู้ 

(1) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูมี้สิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือท่ีด าเนินการไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น
ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.6 และ/หรือ ในกรณีท่ีมิไดรั้บการช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูค้รบถว้นจากผูจ้องซ้ือ ณ 
เวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3.6 (ข้ึนอยูก่บัวธีิการช าระเงินในแต่ละช่องทาง) 

(2) ผูจ้องซ้ือหุ้นกู้มีสิทธิท่ีจะยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกูภ้ายในวนัท าการถดัไปนับจากวนัท่ีผูอ้อกหุ้นกู้แจง้ให้
ผูจ้ ัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ทราบว่า มีเหตุท่ีท าให้ผูอ้อกหุ้นกู้ตอ้งระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู ้
หรือไม่สามารถส่งมอบหุน้กูท่ี้เสนอขายใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหุน้กูไ้ด ้โดยผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูจ้ะตอ้งแจง้ให้
ผูจ้องซ้ือหุน้กูท้ราบถึงเหตุดงักล่าว ภายในวนัท าการเดียวกนักบัวนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูอ้อกหุ้นกู ้ทั้งน้ี หากเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดข้ึนในวนัจองซ้ือหุ้นกู้วนัสุดท้าย ให้ผูจ้องซ้ือหุ้นกู้ท่ีประสงค์จะยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู้ต้อง
ด าเนินการยกเลิกการจองซ้ือหุน้กูภ้ายในวนัดงักล่าว นอกจากน้ี ผูจ้องซ้ือหุ้นกูมี้สิทธิไดรั้บคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้
จากการยกเลิกการจองซ้ือหุน้กูด้งักล่าวขา้งตน้ ตามวธีิการและรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3.11 

3.10 วธีิคนืเงนิค่าจองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีทีผู้่จองซื้อไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบจ านวนทีจ่องซื้อหุ้นกู้ 

ผูอ้อกหุ้นกู้จะด าเนินการให้ผูจ้ ัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ ในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือหุ้นกู ้
ท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรหุ้นกูห้รือไดรั้บการจดัสรรไม่เต็มตามจ านวนท่ีจองซ้ือ ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด าเนินการให้ผูจ้ดัการ
การจดัจ าหน่ายหุน้กูคื้นเงินค่าจองซ้ือหุน้กูโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ โดยวธีิการดงัต่อไปน้ี 
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(1) กรณีผูจ้องซ้ือหุน้กูมี้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย/์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อยูก่บัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูร้ายท่ี
รับจองซ้ือหุน้กู ้

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด าเนินการให้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูร้ายท่ีรับจองซ้ือหุ้นกูคื้นเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูโ้ดยหัก
บญัชีเงินฝากธนาคารของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูร้ายดงักล่าวโดยอตัโนมติั (ATS) เขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร
ของผูจ้องซ้ือหุ้นกู ้หรือโดยโอนเงินเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามประเภทบญัชีท่ีผูจ้องซ้ือหุ้นกูแ้จง้ไว ้
ภายใน 5 (หา้) วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุน้กู ้

(2) กรณีอ่ืนใดนอกจาก (1) 

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด าเนินการให้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูร้ายท่ีรับจองซ้ือหุ้นกูคื้นเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูโ้ดย
จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผูจ้องซ้ือหุ้นกู ้ตามช่ือท่ีระบุในขณะท าการจองซ้ือและส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุในขณะท าการจองซ้ือ ภายใน 10 (สิบ) วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู ้
หรือโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซ้ือ ตามรายละเอียดและวิธีการท่ีผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้
ก าหนด ภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุน้กู ้ 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูใ้ห้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นกูไ้ดภ้ายในก าหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้
ดงักล่าว ผูจ้องซ้ือหุน้กูด้งักล่าวมีสิทธิไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดหา้) ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจอง
ซ้ือท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรคืน นับจากวนัท่ีพน้ก าหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูด้งักล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ี
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูไ้ดช้ าระคืนเงินคา่จองซ้ือหุน้กูด้งักล่าวใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือแลว้ อยา่งไรก็ดี ไม่วา่ในกรณีใด ๆ 
หากไดมี้การคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูต้ามวิธีท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ ให้ถือวา่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูไ้ดช้ าระคืนเงิน
ค่าจองซ้ือแลว้โดยถูกตอ้งแลว้ และผูจ้องซ้ือหุ้นกูจ้ะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จาก
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูอี้กต่อไป 

3.11 วธีิคนืเงนิค่าจองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีทีผู้่ออกหุ้นกู้ระงบัหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ทีเ่สนอขายได้ 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะด าเนินการใหผู้จ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูส่้งคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู ้ในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูร้ะงบัหรือหยดุการ
เสนอขายหุ้นกูห้รือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกูท่ี้เสนอขายได ้ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด าเนินการให้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูส่้งคืน
เงินค่าจองซ้ือหุน้กูด้งักล่าว โดยไม่มีดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ โดยวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีผูจ้องซ้ือหุน้กูมี้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย/์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อยูก่บัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูร้ายท่ี
รับจองซ้ือหุน้กู ้

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด าเนินการให้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูร้ายท่ีรับจองซ้ือหุ้นกูคื้นเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูโ้ดย
หักบญัชีเงินฝากธนาคารของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูร้ายดงักล่าวโดยอตัโนมติั (ATS) เขา้บญัชีเงินฝาก
ธนาคารของผูจ้องซ้ือหุน้กู ้หรือโดยโอนเงินเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามประเภทบญัชีท่ีผูจ้องซ้ือหุ้นกู้
แจง้ไว ้ภายใน 5 (ห้า) วนัท าการนับจากวนัท่ีส้ินสุดระยะเวลายกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู ้หรือวนัท่ีปรากฏ
ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี) 
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(2) กรณีอ่ืนใดนอกจาก (1) 

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด าเนินการให้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูร้ายท่ีรับจองซ้ือหุ้นกูคื้นเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูโ้ดย
จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผูจ้องซ้ือหุ้นกู ้ตามช่ือท่ีระบุในขณะท าการจองซ้ือและส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุในขณะท าการจองซ้ือภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการนบัจากวนัท่ีส้ินสุดระยะเวลา
ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู ้หรือวนัท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู ้(แลว้แต่กรณี) 
หรือโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซ้ือ ตามรายละเอียดและวิธีการท่ีผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้
ก าหนด ภายใน 10 (สิบ) วนัท าการนบัจากวนัท่ีส้ินสุดระยะเวลายกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู ้หรือวนัท่ีปรากฏ
ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี)  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูใ้ห้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นกูไ้ดภ้ายในระยะก าหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้
ดงักล่าว ผูจ้องซ้ือหุ้นกูด้งักล่าวมีสิทธิได้รับดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงิน 
ค่าจองซ้ือหุ้นกูท่ี้ตอ้งคืนให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นกูน้ั้น นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดก าหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูด้งักล่าว 
จนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีไดมี้การช าระคืน อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากไดมี้การคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูต้ามวิธี 
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ ให้ถือวา่ผูจ้องซ้ือหุ้นกูไ้ดรั้บคืนเงินค่าจองซ้ือแลว้โดยถูกตอ้งแลว้ และผูจ้องซ้ือหุ้นกูจ้ะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูอี้กต่อไป 

3.12 วธีิการส่งมอบหุ้นกู้ 

นายทะเบียนหุน้กูจ้ะจดัท าใบหุน้กูแ้ละส่งมอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูต้ามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรภายใน 15 (สิบหา้) วนัท าการ
นับแต่วนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือท่ีอยู่ของผูถื้อหุ้นกู้ท่ีปรากฏอยู่ใน 
ขณะท าการจองซ้ือหุ้นกู ้หรือด าเนินการน าหุ้นกูท่ี้ไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บั "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เพือ่ผู้ฝาก" ภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการ นบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู ้ส าหรับผูจ้องซ้ือท่ีไดแ้จง้ความประสงค์
ใหด้ าเนินการดงักล่าว 

3.13 ภาระภาษีทีเ่กีย่วข้องกบัการลงทุนในหุ้นกู้ 

สรุปภาระภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในหุน้กูน้ี้เป็นเพียงขอ้มูลทัว่ไปส าหรับผูล้งทุนเท่านั้น และมิใช่ค าแนะน าทาง
ภาษีอากรแต่อยา่งใด ดงันั้น ผูล้งทุนจึงควรปรึกษาท่ีปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ลงทุนในหุน้กูข้องตน  

สรุปภาระภาษีอากรน้ีจดัท าข้ึนโดยอิงกบักฎหมายภาษีอากรท่ีใชบ้งัคบัอยู ่ณ วนัท่ีมีการจดัท าเอกสารน้ี ซ่ึงอาจมีการ
เปล่ียนแปลงภายหลงัได ้

อน่ึง สรุปภาระภาษีอากรต่อไปน้ีมิได้มีความมุ่งหมายท่ีจะให้เป็นข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ถึงภาระภาษีอากร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กูแ้ต่อยา่งใด 

ภาระภาษีอากรของผูล้งทุนและอตัราภาษีอากรท่ีตอ้งช าระจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ  เช่น ผูล้งทุนเป็นนิติบุคคล ผูล้งทุนเป็น 
ผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยหรือเป็นผูท่ี้ถูกถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือไม่ หรือเป็นผูท่ี้มีถ่ินท่ีอยู่ใน
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ประเทศท่ีมีความตกลงเพ่ือการเวน้การเก็บภาษีซอ้นกบัประเทศไทยหรือไม่ และสถานะของผูจ่้ายเงินไดพึ้งประเมิน
แต่ละประเภท นอกจากน้ี ผลตอบแทนอ่ืนท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนในหุ้นกู ้เช่น ผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู ้
อาจจะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และผูล้งทุนดงักล่าวอาจจะตอ้งช าระภาษีเงินได ้ภาษีมูลค่าเพ่ิม และ/หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและเหตุในการจ่ายผลตอบแทนดงักล่าวใหแ้ก่ผูล้งทุน ซ่ึงตอ้งพิจารณาขอ้เท็จจริงในแต่ละกรณี 

(1) ภาษีเงนิได้ 

กรณีทีผู้่ลงทุนเป็นผู้มถีิ่นทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

(ก) ดอกเบ้ีย  

ดอกเบ้ียซ่ึงผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนในหุ้นกูข้องผูอ้อกหุ้นกูจ้ะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัรา
ร้อยละ 15 (สิบหา้)  

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุน้กู ้ 

ผลประโยชน์ท่ีผูล้งทุนไดจ้ากการโอนหุน้กูเ้ฉพาะส่วนท่ีตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกวา่ท่ีลงทุนจะถูกหัก
ภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สิบหา้) 

อยา่งไรก็ตาม ผูล้งทุนมีสิทธิท่ีจะเลือกเสียภาษีในอตัราท่ีถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไวต้าม (ก) หรือ (ข) ขา้งตน้ 
โดยไม่ตอ้งน าดอกเบ้ีย หรือผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการโอนหุ้นกู ้(แลว้แต่กรณี) ไปรวมกบัเงินไดอ่ื้นเพ่ือค านวณภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา แต่หากผูล้งทุนเลือกท่ีจะน าดอกเบ้ีย หรือผลประโยชน์จากการโอนหุน้กูน้ั้นไปรวมกบัเงินไดอ่ื้นเพ่ือค านวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ผูล้งทุนสามารถน าภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายขา้งตน้มาถือเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาได ้

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ในกรณีท่ีผูล้งทุนเป็นบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซ่ึงรวมถึง
กองทุนรวมท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีตั้ งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือเป็นบริษทัห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมายของต่างประเทศแตป่ระกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายได ้แต่ไม่รวมถึง
มูลนิธิหรือสมาคมท่ีกระทรวงการคลงัประกาศก าหนดใหเ้ป็นองคก์าร หรือสถานสาธารณกศุลตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร 
ผูล้งทุนจะมีภาระภาษีดงัต่อไปน้ี 

(ก) ดอกเบ้ีย 

ดอกเบ้ียท่ีผูล้งทุนประเภทบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิ สมาคม หรือกองทุน
รวมท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ไดรั้บจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 1 (หน่ึง) และตอ้งน าดอกเบ้ียไปรวม
ค านวณเป็นรายไดเ้พ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยสามารถน าภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายขา้งตน้มาถือเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลได ้
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ดอกเบ้ียท่ีผูล้งทุนประเภทมูลนิธิ หรือสมาคมท่ีไม่ใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลไดรั้บจะ
ถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 (สิบ) และตอ้งน าดอกเบ้ียไปรวมค านวณเป็นรายไดเ้พ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดย
สามารถน าภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายขา้งตน้มาถือเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลได ้

ดอกเบ้ียท่ีผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยไดรั้บจะถูกหัก
ภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สิบหา้) โดยกองทุนรวมจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าดอกเบ้ียไปรวมค านวณเป็นรายไดเ้พ่ือเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีไม่ขอรับเงินภาษีท่ีถูกหักไวน้ั้นคืน หรือไม่ขอเครดิตเงินภาษี ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน 

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุน้กู ้

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกูท่ี้ผูล้งทุนไดรั้บไม่ตอ้งถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย แต่ผูล้งทุนจะตอ้งน า
ผลประโยชน์จากการโอนหุน้กูเ้ฉพาะส่วนท่ีตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกวา่ท่ีลงทุนไปรวมกบัรายไดอ่ื้นของผูล้งทุนเพ่ือค านวณภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล เวน้แต่กรณีท่ีผูล้งทุนเป็นกองทุนรวมท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ไม่ตอ้งน าผลประโยชน์จาก
การโอนหุน้กูท่ี้ไดรั้บมารวมเป็นรายไดใ้นการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

กรณีทีผู้่ลงทุนเป็นผู้ไม่มถีิ่นทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถือว่ามีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยหรือไม่นั้น กฎหมายไทยจะไม่ค านึงถึง
สญัชาติของผูล้งทุน แต่ใชห้ลกัเกณฑว์า่ หากผูล้งทุนนั้นอยูใ่นประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหน่ึงหรือหลายคราวรวมกนั
ตั้งแต่ 180 (หน่ึงร้อยแปดสิบ) วนั ในปีปฏิทินเดียวกนัใหถื้อวา่เป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

(ก) ดอกเบ้ีย  

เวน้แต่ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญาภาษีซอ้นท่ีท าข้ึนระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศท่ี 
ผูล้งทุนมีถ่ินท่ีอยูจ่ะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ดอกเบ้ียซ่ึงผูล้งทุนไดรั้บจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สิบหา้)  

(ข) ผลประโยชนจ์ากการโอนหุน้กู ้

เวน้แต่ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญาภาษีซอ้นท่ีท าข้ึนระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศท่ี 
ผูล้งทุนมีถ่ินท่ีอยูจ่ะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ผลประโยชน์ท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการโอนหุน้กูเ้ฉพาะส่วนท่ีตีราคาเงินไดเ้กินกวา่ท่ี
ลงทุน จะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สิบหา้) 

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

กรณีท่ีผูล้งทุนเป็นบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ 
ซ่ึงรวมถึงกองทุนรวมท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ และมิไดป้ระกอบกิจการหรือถือวา่ประกอบการใน
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ประเทศไทยหรือมิไดมี้สถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ไดรั้บดอกเบ้ีย ผลต่างระหวา่งราคาไถ่ถอนกบัราคาจ าหน่าย
หุน้กู ้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุน้กูซ่ึ้งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผูล้งทุนจะมีภาระภาษีอากรดงัน้ี 

(ก) ดอกเบ้ีย  

เวน้แต่ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนท่ีท าข้ึนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศ 
ท่ีผูล้งทุนมีถ่ินท่ีอยูจ่ะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ดอกเบ้ียซ่ึงผูล้งทุนไดรั้บจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สิบหา้) 

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุน้กู ้

เวน้แต่ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนท่ีท าข้ึนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศ 
ท่ีผูล้งทุนมีถ่ินท่ีอยูจ่ะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ผลประโยชน์ท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการโอนหุ้นกูเ้ฉพาะส่วนท่ีตีราคาเงินไดเ้กินกวา่ท่ี
ลงทุน จะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สิบหา้) 

(2) ภาษีธุรกจิเฉพาะ 

ผูล้งทุนซ่ึงประกอบกิจการในประเทศไทยอาจตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอตัราร้อยละ 0.01 (ศูนยจุ์ดศูนย์
หน่ึง) (ซ่ึงยงัไม่ไดร้วมถึงภาษีส่วนทอ้งถ่ินในอตัราร้อยละ 10 (สิบ) ของภาษีธุรกิจเฉพาะ) จากยอดดอกเบ้ียรับและก าไรก่อน 
หกัรายจ่ายใด ๆ  จากการโอนขายหุน้กู ้หากดอกเบ้ียหรือผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการโอนหุ้นกูถื้อเป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจ
โดยปกติเยีย่งธนาคารพาณิชย ์

(3) อากรแสตมป์ 

การโอนใบหุน้กูไ้ดรั้บยกเวน้อากรแสตมป์ 

ทั้งน้ี หลกัการเก่ียวกบัภาษีดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขกฎหมาย 
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(ร่าง) ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 
ส าหรับ 

"หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1/2564 ชุดที ่1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" 
"หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1/2564 ชุดที ่2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" 

และ 
"หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1/2564 ชุดที ่3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571  

ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มสิีทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้" 

ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูฉ้บบัน้ี ("ข้อก าหนดสิทธิ") ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข
ทัว่ไปทั้งหมดท่ีใชบ้งัคบักบั (1) "หุน้กูข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2567" ("หุ้นกู้ ชุดที่ 1") (2) "หุ้นของกูบ้ริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี  
พ.ศ. 2569" ("หุ้นกู้ชุดที ่2") และ (3) "หุน้กูข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2571 ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู"้ ("หุ้นกู้ชุดที ่3") (รวมเรียกหุ้นกูชุ้ดท่ี 1 หุ้นกูชุ้ดท่ี 2 
และหุน้กูชุ้ดท่ี 3 วา่ "หุ้นกู้") ซ่ึงออกโดยบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 ของผูอ้อกหุน้กู ้เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และมีธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

ผูถื้อหุ้นกูจ้ะไดรั้บสิทธิตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ โดยผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งผูกพนัตามขอ้ก าหนดสิทธิ
ทุกประการ และให้ถือว่าผูถื้อหุ้นกู้ไดรั้บทราบและเขา้ใจขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในขอ้ก าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแลว้ รวมทั้ งได้ให ้
ความเห็นชอบกบัการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละนายทะเบียนหุน้กู ้รวมทั้งขอ้ก าหนดต่าง ๆ  ในสญัญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ละ
สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกูด้ว้ย ทั้ งน้ี ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจดัให้มีการเก็บรักษาส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิ ส าเนาสัญญาแต่งตั้ง
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และส าเนาสญัญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้กูไ้ว ้ณ ส านกังานใหญ่ของผูอ้อกหุน้กู ้ส านกังานใหญ่ของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
และส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุน้กู ้เพือ่ใหผู้ถื้อหุน้กูข้อตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิ ส าเนาสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
และส าเนาสญัญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้กูไ้ดใ้นวนัและเวลาท าการของผูอ้อกหุ้นกู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้หรือนายทะเบียนหุ้นกู ้
(แลว้แตก่รณี) 

1. ค าจ ากดัความ 

ค าและขอ้ความต่าง ๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้ก าหนดสิทธิใหมี้ความหมายดงัต่อไปน้ี 

"ข้อก าหนดสิทธิ" หมายถึง ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู้
ส าหรับหุน้กู ้(และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม หากมี) 

"งวดดอกเบีย้" หมายถึง  

(ก) ส าหรับงวดดอกเบ้ียงวดแรก ระยะเวลาท่ีเร่ิมตั้งแต่ (โดยรวมถึง) 
วนัออกหุ้นกู ้จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วนัก าหนดช าระดอกเบ้ีย
งวดแรก และ 

(ข) ส าหรับงวดดอกเบ้ียงวดถัดไป ระยะเวลาท่ีเ ร่ิมตั้ งแต่ 
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(โดยรวมถึง) วนัก าหนดช าระดอกเบ้ียของงวดดอกเบ้ียก่อน
หน้าน้ีจนถึง (แต่ไม่นับรวม) ว ันก าหนดช าระดอกเบ้ีย
ส าหรับงวดดอกเบ้ียถดัไป หรือวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้
(แลว้แต่กรณี) 

"นายทะเบียนหุ้นกู้" หมายถึง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บ
แต่งตั้งโดยชอบใหท้ าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหุน้กูแ้ทน 

"บริษัทย่อย" ให้มีความหมายตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามใน
ประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 

"ใบหุ้นกู้" หมายถึง ใบหุ้นกูซ่ึ้งออกตามขอ้ 3.1 ตามแนบท่ีระบุไวใ้นเอกสาร
หมายเลข 2 แนบทา้ยขอ้ก าหนดสิทธิ 

"ใบอนุญาต" ใหมี้ความหมายตามท่ีนิยามไวใ้นขอ้ 6.2(ง) 

"ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง" หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การด าเนิน
ธุรกิจ ทรัพยสิ์น สถานะ (ไม่วา่ทางการเงินหรือโดยประการอ่ืน) หรือ
แผนทางธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกู ้ ซ่ึงเป็นการพิจารณาผลกระทบจาก
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซ่ึ ง 
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการช าระหน้ี 
ใด ๆ  หรือการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิของผูอ้อกหุน้กู ้

"ผู้ถือหุ้นกู้" หมายถึง ผูท้รงสิทธิในหุน้กูแ้ต่ละจ านวนตามขอ้ 3.3 

"ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้" หมายถึง ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บ
แต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ทน 

"ผู้ออกหุ้นกู้" หมายถึง บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

"วนัก าหนดช าระดอกเบีย้" หมายถึง วนัท่ี 28 พฤษภาคม และวนัท่ี 28 พฤศจิกายน ของทุกปี
ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยวนัช าระดอกเบ้ียหุ้นกู้งวดแรก คือวนัท่ี 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และวนัช าระดอกเบ้ียหุ้นกูง้วดสุดทา้ย คือ  
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เวน้แต่จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดท่ี 3 
ทั้งหมดก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ใหว้นัช าระดอกเบ้ียหุ้นกูชุ้ดท่ี 3 
งวดสุดทา้ย คือ วนัไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนด 
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"วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้" หมายถึง  

ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 1 วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 2 วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 

ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 3 วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 

"วนัไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด" ใหมี้ความหมายตามท่ีไดนิ้ยามไวใ้นขอ้ 9.4(ก) 

"วนัท าการ" หมายถึง วนัท่ีธนาคารพาณิชยโ์ดยทัว่ไปเปิดท าการในกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงมิใช่วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์หรือวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใหเ้ป็นวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย ์

"วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้" ใหมี้ความหมายตามท่ีนิยามไวใ้นขอ้ 3.3(ก) 

"วนัออกหุ้นกู้" หมายถึง วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

"ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์" หมายถึง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ
บุคคลอ่ืนท่ีด าเนินกิจการรับฝากทรัพยไ์ด้ตามกฎหมายซ่ึงเข้ารับ 
ท าหนา้ท่ีแทน 

"สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้" หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซ่ึงบันทึก
รายละเอียดเก่ียวกบัหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้เช่น ช่ือและท่ีอยู่ของผูถื้อหุ้นกู ้
การโอน การจ าน า การอายดั การออกใบหุ้นกูใ้หม่ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศ
ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

"สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้" หมายถึง สญัญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้กู ้ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ระหว่างผู ้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้  หรือสัญญาแต่งตั้ ง 
นายทะเบียนหุน้กูร้ายใหม่เพ่ือท าหนา้ท่ีแทน (ถา้มี) 

"สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้" หมายถึง สัญญาแต่งตั้ งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 ระหว่างผูอ้อกหุ้นกู้และผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ หรือสัญญา
แต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ายใหม่เพื่อท าหนา้ท่ีแทน (ถา้มี) 

"ส านักงาน ก.ล.ต." หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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"สิทธิในหุ้นกู้" หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุน้กูอ้นัรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) สิทธิใน
การไดรั้บช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย และสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้กู ้

"สถาบันจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ" หมายถึง สถาบันจัดอนัดับความน่าเช่ือถือท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ 

"หุ้นกู้" หมายถึง หุ้นกู้ชุดท่ี 1 หุ้นกู้ชุดท่ี 2 และ/หรือ หุ้นกู้ชุดท่ี 3 ตาม
รายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุดท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2 ของขอ้ก าหนดสิทธิน้ี 
ทั้งน้ี เพ่ือป้องกันขอ้สงสัยในการตีความ หากขอ้ก าหนดสิทธิมิได้
อา้งอิงถึงหุน้กูชุ้ดใดชุดหน่ึงเป็นการเฉพาะ ค าวา่ "หุ้นกู"้ ให้หมายถึง 
หุน้กูชุ้ดท่ี 1 หุน้กูชุ้ดท่ี 2 และหุน้กูชุ้ดท่ี 3 

"หุ้นกู้ชุดที ่1"  หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน 
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ท่ีออกโดยผูอ้อกหุ้นกู ้โดยใชช่ื้อหุ้นกูว้่า "หุ้นกู้
ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  1/2564 ชุดท่ี  1  
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" 

"หุ้นกู้ชุดที ่2"  หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน 
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ท่ีออกโดยผูอ้อกหุ้นกู ้โดยใชช่ื้อหุ้นกูว้่า "หุ้นกู้
ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  1/2564 ชุดท่ี  2  
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" 

"หุ้นกู้ชุดที ่3"  หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน  
มีผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้  และผู ้ออกหุ้นกู้ มี สิท ธิไ ถ่ถอนหุ้นกู้ ก่ อน 
ครบก าหนดไถ่ถอน ท่ีออกโดยผูอ้อกหุ้นกู้ โดยใช้ช่ือหุ้นกู้ว่า "หุ้นกู ้
ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  1/2564 ชุดท่ี  3  
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซ่ึงผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู"้ 

"เหตุการณ์ทีอ่าจกลายเป็นเหตุผดินดั" หมายถึง เหตุการณ์ท่ีจะกลายเป็นเหตุผิดนดั หากผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่สามารถ
แกไ้ขเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

"เหตุผดินัด" หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 10.1 

"หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ช าระหนี"้ ใหมี้ความหมายตามท่ีนิยามไวใ้นขอ้ 10.2 

"หนังสือเรียกให้ช าระหนีโ้ดยพลนั" ใหมี้ความหมายตามท่ีนิยามไวใ้นขอ้ 10.3 
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"หนังสือช้ีชวน" หมายถึง หนงัสือช้ีชวนส าหรับการออกและเสนอขายหุน้กู ้

"อตัราดอกเบีย้ผดินัด" หมายถึง อตัราดอกเบ้ียของหุ้นกูต้ามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2 บวกดว้ย
อตัราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี 

ทั้งน้ี หากอตัราดอกเบ้ียผิดนัดดงักล่าวสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียผิดนัด
สูงสุดท่ีกฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้อตัราดอกเบ้ีย
ผิดนัดเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียผิดนัดสูงสุดท่ีกฎหมายอนุญาตให้เรียก
เก็บได ้ 

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าทีต่ราไว้ อตัราดอกเบีย้ และอายุของหุ้นกู้  

2.1 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ และส าหรับหุ้นกู้ชุดท่ี 3  
ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูชุ้ดท่ี 3 ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้โดยหุ้นกูแ้ต่ละชุดมีอาย ุและมีอตัราดอกเบ้ีย
ของหุน้กูด้งัต่อไปน้ี 

(ก) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีอาย ุ3 (สาม) ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.74 (หน่ึงจุดเจ็ดส่ี) ต่อปี  

(ข) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีอาย ุ5 (หา้) ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.45 (สองจุดส่ีหา้) ต่อปี 
และ 

(ค) หุน้กูชุ้ดท่ี 3 มีอาย ุ7 (เจด็) ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.02 (สามจุดศูนยส์อง) ต่อปี 

2.2 ในวนัออกหุ้นกู ้หุ้นกู้มีจ  านวนรวมทั้ งส้ิน [●] ([●]) หน่วย มีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 (หน่ึงพนั) บาท  
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน [●] ([●]) บาท ทั้งน้ี โดยแบ่งออกเป็น 

(ก) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีจ านวนทั้งหมด [●] ([●]) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวม [●] ([●]) บาท  

(ข) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีจ านวนทั้งหมด [●] ([●]) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวม [●] ([●]) บาท  และ 

(ค) หุน้กูชุ้ดท่ี 3 มีจ านวนทั้งหมด [●] ([●]) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวม [●] ([●]) บาท  

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ 

3.1 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าท่ีตามสัญญาแต่งตั้ งนายทะเบียนหุ้นกู้ท่ีจะตอ้งออกใบหุ้นกู้ตามแบบท่ีก าหนดไวใ้น
เอกสารหมายเลข 2 แนบทา้ยขอ้ก าหนดสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นกูทุ้กราย โดยในส่วนของหุ้นกูท่ี้ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยน์ั้น นายทะเบียนหุน้กูจ้ะตอ้งลงช่ือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุ้นกูแ้ทนในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูน้ั้น 
นายทะเบียนหุ้นกูจ้ะออกใบหุ้นกูห้รือออกใบรับเพ่ือใชแ้ทนใบหุ้นกูต้ามแบบท่ีนายทะเบียนหุ้นกูก้  าหนดให้แก่
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
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3.2 นายทะเบียนหุ้นกูมี้หนา้ท่ีตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกูท่ี้จะตอ้งจดัท าและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูไ้ว ้
จนกวา่หุน้กูท้ั้งหมดจะไดรั้บการไถ่ถอน  

3.3 (ก) ผูท้รงสิทธิในหุน้กูก้รณีท่ีไม่ไดฝ้ากหุ้นกูไ้วก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์สิทธิในหุ้นกูจ้ะตกไดแ้ก่บุคคลท่ี
ปรากฏช่ือเป็นเจา้ของหุน้กูจ้  านวนดงักล่าวอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูเ้ม่ือส้ินเวลาท าการในวนัท าการก่อน
วนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้นกู้พักการโอนหุ้นกู้เพ่ือก าหนดรายช่ือผู ้ทรงสิทธิในหุ้นกู ้ 
("วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้") เวน้แต่จะได้มีการโอนหุ้นกูซ่ึ้งสามารถใช้ยนักบัผูอ้อกหุ้นกูไ้ดต้าม 
ขอ้ 4.1(ก) เกิดข้ึนแลว้ก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กู ้ซ่ึงสิทธิในหุน้กูจ้ะตกไดแ้ก่ผูรั้บโอนหุน้กู ้

(ข) ผูท้รงสิทธิในหุ้นกูก้รณีท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุ้นกูแ้ทน สิทธิในหุ้นกูจ้ะตกไดแ้ก่บุคคลท่ี
นายทะเบียนหุ้นกูไ้ดรั้บแจง้เป็นหนังสือจากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยว์่าเป็นผูท้รงสิทธิในหุ้นกูจ้  านวน
ดงักล่าวท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูไ้วใ้นช่ือของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยอ์ยูใ่นวนัท าการก่อน
วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กู ้เวน้แต่จะมีการคดัคา้นโดยชอบตามกฎหมาย 

3.4 เม่ือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์จง้ต่อผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู ้นายทะเบียนหุ้นกูมี้หนา้ท่ีตามสัญญา
แต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกูท่ี้จะตอ้งออกใบหุ้นกูใ้ห้แก่ผูท้รงสิทธิในหุ้นกูท่ี้ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละ
ลงทะเบียนให้ผูท้รงสิทธิในหุ้นกูร้ายดงักล่าวเป็นผูถื้อหุ้นกูใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูต้ามจ านวนท่ีไดรั้บแจง้จาก
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เม่ือไดมี้การออกใบหุน้กูแ้ละลงทะเบียนดงักล่าวแลว้ นายทะเบียนหุน้กูจ้ะแกไ้ขจ านวนรวม
ของหุน้กูท่ี้ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูไ้วใ้นช่ือของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยโ์ดยหักจ านวนหุ้นกูท่ี้ไดแ้ยก
ไปลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในหุ้นกูอ้อก ส่วนจ านวนรวมของหุ้นกูท่ี้ปรากฏในใบหุ้นกูห้รือใบรับเพื่อ
ใชแ้ทนใบหุ้นกูท่ี้ออกให้แก่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยน์ั้น หากนายทะเบียนหุ้นกูไ้ม่ไดท้ าการแกไ้ข (ไม่ว่าดว้ยเหตุใด 
ก็ตาม) ให้ถือวา่มีจ านวนลดลงตามจ านวนของหุ้นกูท่ี้ไดแ้ยกไปออกใบหุ้นกูแ้ละลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิ
ในหุน้กูด้งักล่าว 

3.5 การปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูใ้หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(ก) เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นประการอื่นในขอ้ก าหนดสิทธิน้ี  หรือเวน้แต่ขอ้บงัคบัหรือระเบียบของ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจะก าหนดไวเ้ป็นประการอื่น ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู ้
ปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นระยะเวลา 14 (สิบส่ี) วนัล่วงหน้าก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ 
วนัก าหนดช าระดอกเบ้ียแต่ละงวด วนัไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนด วนัก าหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ 
วนัประชุมผูถ้ือหุ้นกู ้หรือวนัอ่ืนใดเพ่ือวตัถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ หรือตามท่ี 
ผู ้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่ผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู ้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)  
เพื่อก าหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นกูใ้นการไดรั้บหรือใชสิ้ทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผูถื้อหุ้นกู ้ทั้ งน้ี ถา้ 
วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูไ้ม่ตรงกบัวนัท าการให้เล่ือนเป็นวนัท าการถดัไป (ซ่ึงในกรณีดังกล่าว
ระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูจ้ะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบส่ี) วนั) ทั้งน้ี ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะแจง้หรือ 
จะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้จง้แก่สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 (เจ็ด) วนั
ก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กู ้
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อน่ึง ระหวา่งเวลาท่ีมีการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กู ้นายทะเบียนหุน้กูจ้ะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุน้กูใ้ด ๆ 

(ข) นายทะเบียนหุ้นกู้อาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูเ้พ่ือให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งประกาศก าหนดไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ไดรั้บความยนิยอมจากผูอ้อกหุน้กูห้รือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูแ้ต่อยา่งใด โดยนายทะเบียนหุ้นกูจ้ะตอ้งแจง้
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้ให้ผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูท้ราบก่อน
การแกไ้ข 

4. การโอนหุ้นกู้ 

4.1 การโอนหุน้กูท่ี้มิไดฝ้ากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก) แบบการโอนหุ้นกูร้ะหว่างผูโ้อนและผูร้ับโอน การโอนหุ้นกูจ้ะสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนหุ้นกูซ่ึ้งเป็นผูท่ี้
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูร้ะบุช่ือเป็นเจา้ของหุน้กูต้ามจ านวนท่ีจะท าการโอน หรือผูรั้บโอนคนสุดทา้ย โดยมี
การสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเน่ืองครบถว้นจากผูท่ี้ปรากฏช่ือดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบใบหุ้นกู้
ใหแ้ก่ผูรั้บโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนใหไ้วด้ว้ยแลว้ 

ผลของการโอนหุ้นกูร้ะหวา่งผูรั้บโอนกบัผูอ้อกหุ้นกู ้การโอนหุ้นกูจ้ะใชย้นักบัผูอ้อกหุ้นกูไ้ดก้็ต่อเม่ือ
ผูรั้บโอนหุ้นกูอ้ยูร่ะหวา่งลงทะเบียนการโอนหุ้นกูใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้โดยนายทะเบียนหุ้นกูไ้ด้
รับค าขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกูพ้ร้อมทั้งใบหุ้นกูท่ี้ผูรั้บโอนหุ้นกูไ้ดล้งลายมือช่ือเป็นผูรั้บโอนใน
ดา้นหลงัของใบหุ้นกูน้ั้นครบถว้นแลว้ 

ผลของการโอนหุ้นกูร้ะหวา่งผูรั้บโอนกบับุคคลภายนอก การโอนหุ้นกูจ้ะใชย้นักบับุคคลภายนอกได้
ก็ต่อเม่ือนายทะเบียนหุน้กูไ้ดล้งทะเบียนการโอนหุน้กูใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้รียบร้อยแลว้ 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกูจ้ะตอ้งกระท า ณ ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกูใ้นวนัและเวลา
ท าการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะตอ้งท าตามแบบและวิธีการท่ีนายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด โดย 
ผูข้อลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ท่ีลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1(ก) พร้อมทั้ ง
หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ียืนยนัถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามท่ี 
นายทะเบียนหุน้กูก้  าหนดใหแ้ก่นายทะเบียนหุ้นกูด้ว้ย ซ่ึงนายทะเบียนหุ้นกูจ้ะลงทะเบียนการโอนหุ้นกูใ้น
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูใ้หแ้ลว้เสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการ หลงัจากวนัท่ีนายทะเบียนหุน้กูไ้ดรั้บค าขอ
ลงทะเบียนการโอนหุน้กูพ้ร้อมทั้งใบหุน้กูแ้ละหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีจะตอ้งส่งมอบครบถว้นเรียบร้อยแลว้  

4.2 ส าหรับการโอนหุ้นกูท่ี้ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยน์ั้นให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ รวมทั้งศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

4.3 เน่ืองจากหุ้นกูท่ี้ออกและเสนอขายในคร้ังน้ี เป็นการออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ และ 
ผูอ้อกหุน้กูไ้ดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนไวก้บัส านกังาน ก.ล.ต. ให้จ ากดัการโอนหุ้นกูเ้ฉพาะภายในกลุ่มผูล้งทุนสถาบนั 
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และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่เท่านั้น ดงันั้น ผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ นายทะเบียนหุน้กูจ้ะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้
ไม่วา่ในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ตามค านิยามท่ีระบุไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการ
ออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

4.4 นายทะเบียนหุ้นกูจ้ะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกูใ้ด ๆ ท่ีเป็นการขดักบัขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัน้ีหรือบทบญัญติั
แห่งกฎหมายหรือค าสัง่ศาลใด ๆ  

5. สถานะของหุ้นกู้ 

หุน้กูเ้ป็นหน้ีของผูอ้อกหุน้กูซ่ึ้งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทุกหน่วย และเป็นหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถื้อหุ้นกูจ้ะ
มีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีไม่ดอ้ยกวา่สิทธิในการไดรั้บช าระหน้ีของเจา้หน้ีสามญัท่ีไม่มีประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิทั้ง
ในปัจจุบันและในอนาคตของผูอ้อกหุ้นกู้ เวน้แต่บรรดาหน้ีท่ีมีกฎหมายคุม้ครองให้ได้รับช าระหน้ีก่อน และ
ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 3 ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดท่ี 3 ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่มีสิทธิ
เรียกให้ผูอ้อกหุ้นกูท้  าการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

6. ค ารับรอง การรับประกนั และหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้ 

6.1 ค ารับรองและการรับประกนั 

ณ วนัออกหุ้นกู ้และตลอดระยะเวลาท่ียงัคงมีหน้ีท่ีตอ้งช าระภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิน้ี ผูอ้อกหุ้นกูข้อให้ค  ารับรองและ
ใหก้ารรับประกนัดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูอ้อกหุน้กู ้ 

(1) เป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายไทย 

(2) เป็นผูมี้อ  านาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน
ของหุน้กู ้และ 

(3) ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งให้ประกอบกิจการท่ีตนด าเนินการทั้งภายในประเทศ
และในต่างประเทศ (ถา้มี)  

(ข) ผูอ้อกหุน้กูมี้อ  านาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระท าการดงัต่อไปน้ี 

(1) ออกและเสนอขายหุน้กู ้และก่อหน้ีภายใตหุ้น้กู ้

(2) เขา้ท าและลงนามในขอ้ก าหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู ้
และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้และ 

(3) ปฏิบติัตามความผกูพนั และภาระหน้ีของตนตามขอ้ 6.1(ข)(1) และขอ้ 6.1(ข)(2) 
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โดยผูอ้อกหุ้นกูไ้ดรั้บการอนุญาต การอนุมติั และความยินยอมท่ีจ าเป็น และไดด้ าเนินการตามวตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กู ้ทุกประการส าหรับการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 

(ค) ภาระหน้ีและหนา้ท่ีต่าง ๆ ของผูอ้อกหุ้นกูภ้ายใตหุ้้นกู ้ขอ้ก าหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
สญัญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้กู ้หรือสญัญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี) 

(1) ถูกตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพนัตามกฎหมายและสามารถใชบ้งัคบั
กบัผูอ้อกหุน้กูไ้ด ้

(2) ไม่ขดัแยง้หรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเล่ียง พนัธะ ขอ้ผกูพนั ขอ้รับรอง หรือขอ้สัญญาใด ๆ ท่ี
ผูอ้อกหุน้กูไ้ดใ้หไ้วห้รือเขา้ท าไวก้บับุคคลอ่ืน  

ยกเวน้กรณีการบงัคบัใชสิ้ทธิตามหุน้กู ้ขอ้ก าหนดสิทธิ และสัญญาดงักล่าวบางประการ ซ่ึงอาจจะถูกจ ากดั
โดยบทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัท่ีมีผลกระทบ
ต่อการบงัคบัใชสิ้ทธิของเจา้หน้ีทัว่ไป 

(ง) ณ วนัออกหุ้นกู้ ขอ้ก าหนดสิทธิมีสาระส าคญัสอดคลอ้งถูกตอ้งและไม่ขดัแยง้กับกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบติัอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลเก่ียวกับหุ้นกู้
รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

6.2 หนา้ท่ีกระท าการ 

 ตราบเท่าท่ีผูอ้อกหุน้กูมี้ภาระหน้ีตามหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กูต้กลงจะกระท าการ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูอ้อกหุน้กูจ้ะใชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุดในการประกอบธุรกิจใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพและจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่งต่าง ๆ ท่ีออกตามกฎหมาย รวมไปถึงจะปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัและเง่ือนไข
ต่าง ๆ ของขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัน้ีโดยเคร่งครัดตลอดอายหุุน้กูห้รือจนกวา่หุน้กูทุ้กชุดจะไดรั้บการไถ่ถอน 

(ข) ผู ้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีท่ีผู ้ออกหุ้นกู้ด าเนินการเปล่ียนแปลง
วตัถุประสงคห์ลกัในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะของกิจการหลกั
ของตนท่ีก าลงัด าเนินการอยู ่ณ วนัออกหุ้นกู ้ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูเ้พ่ิมเติมวตัถุประสงค ์หรือ
ขยายการประกอบกิจการใหค้รอบคลุมถึงกิจการอ่ืนนอกเหนือจากกิจการหลกัของตน ณ วนัออกหุน้กูด้ว้ย 

(ค) ผูอ้อกหุน้กูจ้ะบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นหลกัท่ีส าคญัซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีเพ่ือการประกอบกิจการหลกัของตนให้
อยูใ่นสภาพดีและสามารถใชง้านได ้ตลอดจนจดัใหมี้การซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปล่ียนทดแทนทรัพยสิ์น
ดงักล่าวตามสมควร ตามท่ีผูอ้อกหุ้นกูเ้ห็นวา่จะท าให้สามารถประกอบกิจการต่อไปไดอ้ยา่งเหมาะสม 
อยา่งไรก็ดี ความในขอ้น้ีไม่ตดัสิทธิผูอ้อกหุ้นกูที้่จะยกเลิกการใชง้านหรือการบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น 
หากผูอ้อกหุ้นกูเ้ห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 
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(ง) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้ง (1) จดัให้ไดม้าและด ารงรักษาไวซ่ึ้งใบอนุญาต หนงัสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม 
และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า "ใบอนุญาต") ท่ีจ าเป็นในการประกอบกิจการหลกัของตน 
และ (2) ด าเนินการตามข้อก าหนดและเง่ือนไขประกอบใบอนุญาตและด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้
ใบอนุญาตยงัคงมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 

(จ) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งหรือจะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกูอ้  านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ือหุ้นกูแ้ละ
ผูแ้ทนผูถ้ือหุ ้นกูใ้นการเขา้ตรวจสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้ขอคดัทะเบียนผูถื้อหุ้นกู้ในส่วนของตน หรือ
หลักฐานท่ีเก่ียวกับการออกหุ้นกู้ตามท่ีผูถื้อหุ้นกู้ (ด้วยค่าใช้จ่ายของผูถื้อหุ้นกู้เอง) และ/หรือ ผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กูร้้องขอ ทั้งน้ี ตามวธีิการท่ีนายทะเบียนหุน้กูก้  าหนด 

(ฉ) ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งจดัท า และ/หรือ จดัให้มีการท าบญัชีและงบการเงินของผูอ้อกหุ้นกู ้และเก็บรักษาไว ้
ซ่ึงบญัชีและงบการเงินอยา่งเหมาะสมและถูกตอ้งตามหลกัการทางบญัชี 

(ช) ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งส่งเอกสารหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยจะจดัส่งภายในก าหนดเวลาท่ี
ระบุไวใ้นขอ้น้ี และตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 16.2 หรือโดยทางไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
ไปยงัท่ีอยูไ่ปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 13.1 ทั้งน้ี หากผูอ้อกหุ้นกูใ้ชว้ิธีการ
จดัส่งโดยทางไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-mail) แลว้ ให้ถือวา่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ดรั้บเอกสารดงักล่าวเม่ือ
ไดรั้บการยืนยนัการส่งจากไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผูอ้อกหุ้นกู ้โดยผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจดัให้
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ตรียมเอกสารท่ีไดรั้บจากผูอ้อกหุ้นกูใ้ห้ผูถื้อหุ้นกูส้ามารถตรวจสอบได ้ณ ส านกังานใหญ่
ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้นวนัและเวลาท าการของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ดว้ยค่าใชจ่้ายของผูถื้อหุน้กูเ้อง (หากมี) 

(1) คู่ฉบบัขอ้ก าหนดสิทธิ โดยจะส่งภายในวนัออกหุ้นกู ้เวน้แต่ขอ้ก าหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
โดยจะส่งใหภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 14.2 

(2) ส าเนางบการเงินประจ ารอบปีบัญชีล่าสุดของผูอ้อกหุ้นกู้ท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้ท่ีส่งให้
ส านักงาน ก.ล.ต. โดยจะส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัแต่วนัท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ดจ้ดัส่งส าเนา 
งบการเงินประจ ารอบปีบญัชีดงักล่าวใหก้บัส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์และในกรณีท่ีงบการเงินประจ ารอบปีบญัชี
ดงักล่าวมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม ใหน้ าส่งงบการเงินประจ ารอบปีบญัชีท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมและรับรอง
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ภายในเวลา 15 (สิบหา้) วนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองดว้ย  

(3) ส าเนางบการเงินรายไตรมาสของผูอ้อกหุ้นกูท่ี้ผ่านการสอบทานท่ีส่งให้ส านกังาน ก.ล.ต. โดย
จะส่งใหภ้ายใน 15 (สิบหา้) วนันบัแต่วนัท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ดจ้ดัส่งส าเนางบการเงินรายไตรมาสดงักล่าว
ใหก้บัส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพย ์ 

(4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีท่ีส่งให้ส านักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวนัเดียวกัน 
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กับวันท่ีผู ้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับส านักงาน ก.ล.ต.  ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 

(5) ส าเนาเอกสาร รายงาน หรือขอ้มูลใด ๆ ท่ีผูอ้อกหุ้นกู้เผยแพร่ต่อสาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกูอ้ยา่งมีนยัส าคญั โดยจะจดัส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัแต่
วนัท่ีเผยแพร่ส าเนาเอกสาร รายงาน หรือขอ้มูลดงักล่าว 

(6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ชุดท่ีเก่ียวข้องในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกู้ซ้ือหุ้นกู้ชุดท่ีเก่ียวข้องคืนจาก 
ผูถื้อหุ้นกู ้โดยจะจดัส่งให้ภายในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีส่งหนังสือดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู ้
(ถา้มี) 

(7) รายงานผลการค านวณอตัราส่วนทางการเงิน ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2(ฒ) โดยจะส่งให้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นับแต่วนัท่ีผูอ้อกหุ้นกู้ได้จัดส่งงบการเงินรวมท่ีสอบทานแล้วให้กับ
ส านกังาน ก.ล.ต. โดยรายงานดงักล่าวจะตอ้งแสดงรายละเอียดและวิธีการค านวณ พร้อมทั้ง
แหล่งท่ีมาของตวัเลขและเอกสารอา้งอิงประกอบรายงาน 

(8) รายงานการทบทวนผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู ้(Credit Update) ท่ีจดัท าข้ึนโดย
สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ทั้งน้ี รายการตามขอ้ 6.2(ช)(2) และขอ้ 6.2(ช)(3) ใหผู้อ้อกหุน้กูน้ าส่งส าเนางบการเงินรวมดว้ย 

อน่ึง ในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ดร้ายงานขอ้มูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงมี
การเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณชนเป็นการทัว่ไปแลว้ หรือไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณชนเป็นการทัว่ไป
ในแหล่งอ่ืน ๆ เช่น เวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. เวบ็ไซตข์องสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย เวบ็ไซต์
ของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือเวบ็ไซตข์องผูอ้อกหุน้กู ้ใหถื้อวา่ผูอ้อกหุน้กูไ้ดส่้งเอกสารหรือ
ขอ้มูลนั้นใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ลว้ ณ วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือแหล่งเผยแพร่ขอ้มูลอ่ืน ๆ 
ดงักล่าว ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชน 

ในกรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ท่ีผูอ้อกหุ้นกูจ้ดัส่งให้มีขอ้มูลไม่ครบถว้น
หรือมีขอ้ความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีขอ้มูลอ่ืนใดท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้เห็นว่ามีความจ าเป็นให ้
ผูอ้อกหุ้นกูจ้ดัส่งเพ่ิมเติมหรือมีกรณีอ่ืนใดท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกูอ้ย่างมีนัยส าคญั 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผูอ้อกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้ งแจ้งเหตุผลในการขอขอ้มูลหรือค าช้ีแจง
เพ่ิมเติม โดยผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งส่งขอ้มูลหรือค าช้ีแจงเพ่ิมเติมตามท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้้องขอ 

(ซ) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช าระ หรือปลดเปล้ืองภาระ ภาษีอากรทั้งหมดท่ีตนถูกเรียกเก็บหรือท่ีมีการเรียกเก็บจาก
ทรัพยสิ์นของตน (ซ่ึงรวมถึงภาษีเงินได ้ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และภาษีมูลค่าเพ่ิม) หรือมูลหน้ีอ่ืนใดอนัมี
บุริมสิทธิตามกฎหมายอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งช าระ เวน้แต่
ในกรณีท่ีหน้ีภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดงักล่าวก าลงัอยูใ่นระหวา่งการโตแ้ยง้โดยสุจริต  
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(ฌ) ผูอ้อกหุน้กูจ้ะส่งหนงัสือลงนามโดยผูมี้อ  านาจลงนาม (ไม่วา่กรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการ หรือผูรั้บมอบอ านาจ) 
ใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ภายใน 30 (สามสิบ) นบัแต่ไดรั้บการร้องขอจากผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้เพ่ือรับรองวา่ 

(1) ผูอ้อกหุน้กูไ้ดมี้การตรวจสอบการด าเนินการของตนเองในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมาและการปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ และ 

(2) ผูอ้อกหุ้นกูไ้ดป้ฏิบติัตามหน้าท่ีของตนภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิอย่างถูกตอ้งครบถว้น และนับจาก 
วนัออกหุ้นกูห้รือวนัออกหนงัสือรับรองตามขอ้ 6.2(ฌ) ฉบบัล่าสุดก่อนหนา้น้ี ไม่ไดเ้กิดเหตุผิดนดั 
หรือเหตุการณ์ท่ีอาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการท่ีผูอ้อกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผูอ้อกหุ้นกูเ้ป็นจ าเลยหรือ 
ผูถู้กกล่าวหาซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเวน้กรณีที่ไดแ้จง้ให้ 
ผูถื้อหุ้นกู้หรือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ทราบแลว้ (ถา้มี) หรือในกรณีท่ีปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือ
เหตุการณ์ท่ีอาจกลายเป็นเหตุผิดนดั หรือหากผูอ้อกหุน้กูมิ้ไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ
ประการใด ให้แจง้รายละเอียดเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุ 
ท่ีเกิดข้ึนนั้นในหนงัสือรับรองดว้ย 

(ญ) ผูอ้อกหุน้กูจ้ะส่งหนงัสือลงนามโดยผูมี้อ  านาจลงนาม (ไม่วา่กรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการ หรือผูรั้บมอบอ านาจ) 
ใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยโดยไม่ชกัชา้ในกรณี ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูอ้อกหุ้นกูป้ระสบความเสียหายท่ีอาจเป็นเหตุให้ผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่สามารถช าระหน้ีไดถู้กตอ้ง
ครบถว้นหรือไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิได ้

(2) กรณีเกิดความเสียหายข้ึนกบัทรัพยสิ์นท่ีเป็นสาระส าคญัในการประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกู ้ซ่ึง
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการ
ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั 

(3) กรณีผูอ้อกหุ้นกูเ้ปล่ียนแปลงบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของผูอ้อกหุ้นกูอ้นัอาจ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

(4) ผูอ้อกหุ้นกูห้ยดุพกัช าระหน้ีเป็นการทัว่ไปหรือมีการเร่ิมเจรจากบัเจา้หน้ีรายใดรายหน่ึงหรือ 
หลายรายรวมกนัของตนเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการปรับโครงสร้างหน้ีอนัมีลกัษณะเป็นการผ่อนผนั
การปฏิบติัการช าระหน้ีของผูอ้อกหุน้กูอ้นัเน่ืองมาจากการท่ีผูอ้อกหุน้กูจ้ะไม่สามารถช าระเงิน
ตามหุน้กูไ้ดต้ามก าหนด 

(5) ในกรณีท่ีเกิดเหตุผิดนดั หรือเหตุการณ์ท่ีอาจกลายเป็นเหตุผิดนดั ทั้งน้ี ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งแจง้ถึง
การกระท าใด ๆ ท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ดด้ าเนินการหรือเสนอท่ีจะด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุการณ์ดงักล่าว
มาพร้อมกนัดว้ย 

(6) ผูอ้อกหุ้นกูถู้กด าเนินคดีเป็นจ าเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดในกรณีพิพาทท่ี
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อนุญาโตตุลาการจะตอ้งวนิิจฉยั ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

(ฎ) ผูอ้อกหุ้นกู้จะส่งหรือจดัให้นายทะเบียนหุ้นกูส่้งรายช่ือ ท่ีอยู่ และจ านวนหุ้นกู้ท่ีผูถื้อหุ้นกู้ถืออยู่ตาม
ขอ้มูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกูม้ีหรืออยูใ่นความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้
ให้แก่ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ไดร้ับการร้องขอจาก
ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูเ้มื่อมีเหตุอนัสมควร ทั้งน้ี ขอ้มูลเก่ียวกบัผูถ้ือหุ้นกูน้ี้จะตอ้งเป็นขอ้มูลที่ปรากฏใน 
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูท่ี้นายทะเบียนหุน้กูมี้อยูเ่ม่ือส้ินเวลาท าการในวนัท าการท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูร้้องขอ 
เวน้แต่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูร้้องขอ หรือตกลงยอมรับขอ้มูลท่ีปรากฏ ณ จุดเวลาอ่ืนซ่ึงนานกวา่นั้น 

(ฏ) หากมีกรณีท่ีจะตอ้งเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผูอ้อกหุ้นกู้จะจดัหาบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งให้เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกูร้ายใหม่ (แลว้แต่กรณี) โดยไม่ชักชา้ แต่ทั้ งน้ีตอ้ง 
ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีท่ีจะตอ้งท าการเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูห้รือนายทะเบียนหุ้นกู้
ดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) และจะด าเนินการใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือนายทะเบียนหุ้นกูร้ายเดิม (แลว้แต่กรณี) 
แจ้งต่อผูถื้อหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้ งช่ือและท่ีอยู่ของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้หรือ 
นายทะเบียนหุ้นกูร้ายใหม่ (แลว้แต่กรณี) ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูห้รือ 
นายทะเบียนหุน้กูร้ายใหม่ไดรั้บการแต่งตั้ง (แลว้แต่กรณี) 

(ฐ) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจดัให้หุ้นกูท่ี้เสนอขายในคร้ังน้ีไดร้ับการข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย
ภายใน 30 (สามสิบ) วนันับจากวนัออกหุ้นกู ้และจะคงสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนกับ
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยตลอดอายหุุน้กู ้

(ฑ) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกูจ้ากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตลอดอายุ
หุ้นกู ้ ซ่ึงอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีมิไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือเป็นขอ้แนะน า ให้ผูล้งทุนท าการซ้ือ ขาย หรือถือหุ้นกู ้
และอาจมีการเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลง โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

(ฒ) ผูอ้อกหุน้กูจ้ะด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมของ
ผูอ้อกหุ้นกูใ้นอตัราส่วนไม่เกินกว่า 3:1 (สามต่อหน่ึง) ณ วนัส้ินงวดบญัชีของไตรมาสท่ีสองและ ณ  
วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของแต่ละปี 

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณอตัราส่วนดงักล่าวขา้งตน้ 

"หนีสิ้น" หมายถึง หมายถึง หน้ีสินในงบการเงินรวมท่ีมีภาระดอกเบ้ียหรือตกอยู่ภายใต้
ส่วนลด รวมถึงภาระค ้ าประกนัและการอาวลัท่ีมีภาระดอกเบ้ียหรือตกอยู่
ภายใตส่้วนลด หกัดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมี
ภาระผกูพนัระยะสั้น สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน และเงินฝากธนาคาร
ท่ีมีภาระผูกพันระยะยาว ทั้ งน้ี หน้ีสินไม่รวมถึงเงินมัดจ าจากลูกค้าตาม 
งบการเงินรวม หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร และหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
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"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง หมายถึง ส่วนของผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กู ้ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวม 

"งบการเงนิรวม" หมายถึง หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละบริษทัยอ่ย ตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการจดัท างบการเงินรวม
ท่ีได้มีการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผูส้อบบัญชี  และผูอ้อกหุ้นกู้ได้
จดัส่งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

6.3 หนา้ท่ีงดเวน้กระท าการ 

ตราบเท่าท่ีผูอ้อกหุน้กูมี้ภาระหน้ีตามหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กูต้กลงจะกระท าการ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) นอกเหนือจากหลกัประกนัหรือภาระผูกพนัต่าง ๆ ท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ดใ้ห้ไวห้รือท าข้ึนก่อนวนัออกหุ้นกู ้
ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่จ านอง จ าน า ก่อภาระหลกัประกัน โอนสิทธิเรียกร้อง หรือภาระผูกพนัใด ๆ เหนือ
ทรัพยสิ์น และ/หรือ รายไดส่้วนท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกูท้ั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั
และท่ีจะมีในอนาคตตลอดเวลาท่ียงัคงมีหน้ีตามหุน้กูค้า้งช าระอยู ่เวน้แต่การจ านอง จ าน า ก่อภาระหลกัประกนั 
โอนสิทธิเรียกร้อง หรือภาระผกูพนัใด ๆ ดงักล่าวจะเกิดข้ึนเน่ืองจากเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพยสิ์นของผูอ้อกหุ้นกูท่ี้เกิดข้ึนดว้ยอ านาจแห่งกฎหมาย เช่น 
สิทธิยดึหน่วง สิทธิในทางจ าเป็น เป็นตน้ 

(2) การตกลงยอมรับภาระผูกพนัใด ๆ ซ่ึงก่อข้ึนบนทรัพยสิ์นใดท่ีผูอ้อกหุ้นกูจ้  าเป็นตอ้งจดัหามา 
เพ่ือใชใ้นการด าเนินกิจการหลกัของตนอนัเป็นทางธุรกิจตามปกติทัว่ไป เช่น การซ้ือทรัพยท่ี์
จ าเป็นในการด าเนินกิจการ โดยตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธ์ิจนกวา่จะช าระราคาเสร็จส้ิน 
(Retention of title) เป็นตน้ หรือการก่อหลกัประกนับนทรัพยสิ์นให้แก่ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน
เพ่ือเป็นประกนัส าหรับสินเช่ือเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นถาวรเหล่านั้น 

(3)  การจ าน าบญัชีรับฝากเงินหรือโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝาก หรือสิทธิการรับเงิน หรือการโอน
สิทธิเรียกร้องในเอกสารสญัญาเก่ียวกบัโครงการ (Project Documents) ภายใตสิ้นเช่ือโครงการ 
(Project Financing) 

(4) การก่อหลกัประกนัหรือภาระผูกพนัใด ๆ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดข้ึนประกอบการขอหรือการไดรั้บ
สมัปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือการร่วมทุนหรือ
ร่วมลงทุนท่ีผูอ้อกหุน้กูเ้ขา้ท ากบัหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ  

(5)  การก่อภาระหลกัประกนัท่ีก่อข้ึนหรืออนุญาตใหก่้อข้ึนดว้ยความยนิยอมล่วงหนา้จากท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นกู ้หรือผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไดมี้การจัดให้ผูถื้อหุ้นกู้มีสิทธิในหลกัประกันเดียวกันนั้นใน
ล าดบัเท่าเทียมกนั และมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีจากหลกัประกนันั้นในสดัส่วนเสมอกนักบับุคคล
ผูรั้บหลกัประกนัรายอ่ืน 
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(6) การก่อหลกัประกนัท่ีก่อข้ึนเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจตามปกติทัว่ไปของผูอ้อกหุ้นกู ้
หรือเป็นการด าเนินการโดยผลของกฎหมายหรือจะไม่มีผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

(ข) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่ขาย จ าหน่าย จ่าย หรือโอนทรัพยสิ์นหรือสินทรัพยท์ั้ งหมดหรือแต่บางส่วนท่ีส าคญั 
ท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกู ้เวน้แต่การกระท าดงักล่าวขา้งตน้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบอยา่งร้ายแรง หรือเป็นการกระท าอนัเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทัว่ไปของผูอ้อกหุ้นกู ้
หรือเป็นการกระท าเพื่อวตัถุประสงคใ์นการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(securitization) หรือเป็นธุรกรรม
ท่ีเขา้ท าหรือเก่ียวเน่ืองกบันิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
กฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พ่ือธุรกรรมในตลาดทุน หรือกฎหมายอ่ืนใด เพ่ือวตัถุประสงค์ในการระดมทุน 
ในตลาดทุน 

(ค) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่ด าเนินการใด ๆ เพ่ือเขา้ควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจ าหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือ
ทรัพยสิ์นทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการควบรวมกิจการ ยกเวน้กรณีเป็นไปตาม
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ีทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิดนัดใดเกิดข้ึนและด ารงอยู่ และ (2) ผูอ้อกหุ้นกู้ยงัคงมี
สถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซ่ึงคงด ารงอยูต่่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอ่ืนเน่ืองจาก
การควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอ่ืนนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูภ้ายใตหุ้้นกู ้และ 
(3) การด าเนินการดงักล่าวจะไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง โดยผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งแจง้การ
ด าเนินการดงักล่าวใหก้บัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท้ราบก่อนด าเนินการใด ๆ 

(ง) ผูอ้อกหุน้กูจ้ะไม่น าเงินไปใชเ้พ่ือการใดอนัแตกต่างจากวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินภายหลงัซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างไปจากหนังสือช้ีชวน 
การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(1) กรณีท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีไม่มีนยัส าคญั  

ผู ้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่าน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงท่ีไม่มีนยัส าคญั ไดแ้ก่ 

(1.1) การเกล่ียวงเงินหรือค่าใชจ่้ายระหวา่งรายการท่ีมีการเปิดเผยไวแ้ลว้ในหนงัสือช้ีชวน 

(1.2) การเปล่ียนแปลงก าหนดระยะเวลาการใชเ้งินท่ีมีการเปิดเผยไวแ้ลว้ในหนงัสือช้ีชวน 

(1.3) การใชเ้งินในเร่ืองท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหนงัสือช้ีชวนซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ยา่งใด
อยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1.3.1) กรณีเป็นการใชเ้งินในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีเปิดเผยไวใ้นหนังสือช้ีชวน
มูลค่าการใชเ้งินท่ีเปล่ียนแปลงไปตอ้งไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของ
จ านวนเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังนั้น 
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(1.3.2) กรณีอ่ืนนอกจากกรณีตาม (1.3.1) มูลค่าการใชเ้งินท่ีเปล่ียนแปลงไปตอ้ง
ไม่เกินร้อยละ 15 (สิบหา้) ของจ านวนเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้กู ้

(2) กรณีท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญั 

ผูอ้อกหุน้กูต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้

(จ) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกู้ไม่ช าระหน้ีเงินตน้ ดอกเบ้ีย และ/หรือ  
ผิดนดัช าระหน้ีใด ๆ  ตามหุน้กูน้ี้ และการไม่ช าระหน้ีเงินหรือการผิดนดัดงักล่าวยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข เวน้แต่
จะไดรั้บอนุญาตจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูก่้อน 

7. ดอกเบีย้ 

7.1 อตัราดอกเบ้ียหุน้กู ้

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะท 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 านวนดอกเบ้ียท่ีไดใ้ห้ปัดเศษ
ใหไ้ดค้่าเป็นทศนิยม 6 (หก) ต าแหน่ง (ถา้ต าแหน่งท่ี 7 (เจ็ด) มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 5 (หา้) ให้ท าการปัดทศนิยม
ต าแหน่งท่ี 6 (หก) ข้ึน นอกนั้นใหปั้ดลง) 

7.3 ดอกเบ้ียผดินดั และการหยดุช าระดอกเบ้ีย 

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะหยดุช าระดอกเบ้ียส าหรับหุ้นกูเ้ร่ิมตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้หรือวนัไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบก าหนด เวน้แต่ผูอ้อกหุน้กูผ้ิดนดัไม่ช าระเงินตน้ท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับหุน้กูใ้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้
หรือวนัไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนด ในกรณีน้ี ผูอ้อกหุ้นกูย้งัคงมีหน้าท่ีช าระดอกเบ้ียต่อไป โดยดอกเบ้ียส าหรับ
จ านวนเงินตน้ท่ีคา้งช าระนบัจากวนัถึงก าหนดจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีผูอ้อกหุ้นกูช้  าระหน้ีครบถว้น ให้คิดในอตัรา
ดอกเบ้ียผิดนดั ทั้งน้ี ไม่วา่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะไดด้ าเนินการเรียกร้องใหผู้อ้อกหุน้กูช้  าระหน้ีตามหุ้นกูห้รือฟ้องร้อง
เอากบัผูอ้อกหุ้นกูต้ามขอ้ 10.2 หรือส่งหนงัสือเรียกให้ช าระหน้ีโดยพลนัให้แก่ผูอ้อกหุ้นกูต้ามขอ้ 10.3 แลว้หรือ 
ไม่ก็ตาม 
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8. วธีิการ เวลา และสถานทีส่ าหรับการช าระหนีต้ามหุ้นกู้ 

8.1 การช าระเงินตน้ 

(ก) กรณีทัว่ไป ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระเงินตน้ตามหุ้นกูผ้่านทางนายทะเบียนหุ้นกูใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้นกู ้โดยช าระเป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูถื้อหุน้กูล้งวนัท่ีตรงกบัวนัท าการท่ีตอ้งช าระเงิน โดยใหน้ายทะเบียนหุ้นกู้
จดัส่งเช็คดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุ้นกูใ้น
ต่างประเทศ) ก่อนวนัถึงก าหนดช าระเงินตน้ตามหุน้กู ้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูต้ามช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฏในสมุดทะเบียน
ผูถื้อหุน้กู ้หรือโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูถื้อหุน้กูใ้นประเทศไทย ตามรายละเอียดท่ี
ผูถื้อหุน้กูไ้ดแ้จง้ไวใ้นใบจองซ้ือหุ้นกูห้รือโดยวิธีอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน หรือท่ีผูถื้อหุ้นกูไ้ด้
แจง้ใหน้ายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบส่ี) วนัท าการก่อน
วนัช าระเงินนั้น ๆ หรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีตกลงกนัระหวา่งผูอ้อกหุ้นกูแ้ละนายทะเบียนหุ้นกู ้ทั้งน้ี  
ผูถื้อหุน้กูไ้ม่จ าตอ้งน าใบหุน้กูม้าเวนคืนเพ่ือรับช าระเงินตน้ เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย ผูอ้อกหุ้นกู้
หรือนายทะเบียนหุน้กูจ้ะเรียกใหผู้ถื้อหุน้กูน้ าใบหุน้กูม้าเวนคืนก็ไดซ่ึ้งในกรณีดงักล่าวผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่จ าตอ้ง
ช าระเงินจนกวา่จะไดรั้บใบหุน้กูแ้ลว้ 

(ข) กรณีท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุน้กูแ้ทน ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระเงินตน้ตามหุน้กูผ้า่นทางนายทะเบียนหุน้กู้
ใหแ้ก่บุคคลท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยมี์หนงัสือแจง้มายงัผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกูว้า่เป็น 
ผูท้รงสิทธิในหุน้กูจ้  านวนต่าง ๆ  ท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูไ้วใ้นช่ือของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
โดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูถื้อหุ้นกูล้งวนัท่ีตรงกบัวนัท าการท่ีตอ้งช าระเงิน 
โดยใหน้ายทะเบียนหุน้กูจ้ดัส่งเช็คดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ี
ส่งถึงผูถื้อหุ้นกูใ้นต่างประเทศ) ก่อนวนัถึงก าหนดช าระเงินตน้ตามหุ้นกู ้ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูต้ามช่ือและท่ีอยู่ท่ี
ไดรั้บแจง้จากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์หรือโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูถื้อหุ้นกูใ้นประเทศ
ไทย ตามรายละเอียดท่ีผูถื้อหุน้กูไ้ดแ้จง้ไวเ้ม่ือท าการจองซ้ือหุน้กูโ้ดยระบุไวใ้นใบจองซ้ือหุ้นกูห้รือโดย
วิธีอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีรายละเอียดดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงั 
ตามรายละเอียดท่ีผูถื้อหุน้กูไ้ดมี้การแจง้ไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยห์รือแจง้ให้ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์
ทราบทราบผา่นทางบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(broker) หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
(custodian) ของผูถื้อหุน้กูล่้วงหนา้แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 14 (สิบส่ี) วนัท าการก่อนวนัช าระเงินนั้น ๆ หรือโดย
วธีิการอ่ืนใดตามท่ีตกลงกนัระหวา่งผูอ้อกหุ้นกูแ้ละนายทะเบียนหุ้นกู ้เวน้แต่ในกรณี ท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย 
ผูอ้อกหุน้กูจ้ะไม่ช าระเงินจนกวา่จะไดรั้บใบหุน้กูห้รือใบรับเพ่ือใชแ้ทนใบหุน้กูจ้ากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์
แลว้ก็ได ้ในกรณีดงักล่าวศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะน าส่งใบหุ้นกูห้รือใบรับเพื่อใชแ้ทนใบหุ้นกูก่้อน
วนัถึงก าหนดช าระเงินก็ไดโ้ดยผูอ้อกหุน้กูจ้ะออกหนงัสือใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน 

8.2 การช าระดอกเบ้ีย หรือเงินจ านวนอ่ืนใด (ถา้มี) 

(ก) กรณีทัว่ไป ผูอ้อกหุ้นกู้จะช าระดอกเบ้ีย หรือเงินจ านวนอ่ืนใด (ถา้มี) ตามหุ้นกูผ้่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู ้โดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถื้อหุ้นกู ้ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท าการท่ี
ตอ้งช าระเงิน โดยใหน้ายทะเบียนหุน้กูจ้ดัส่งเช็คดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) 
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(ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุ้นกูใ้นต่างประเทศ) ก่อนวนัถึงก าหนดช าระเงินนั้น ๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูต้ามช่ือและท่ี
อยูท่ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้หรือโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูถื้อหุ้นกูใ้น
ประเทศไทย ตามรายละเอียดท่ีผูถื้อหุ้นกูไ้ดแ้จง้ไวใ้นใบจองซ้ือหุ้นกูห้รือโดยวิธีอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้น
หนงัสือช้ีชวน หรือท่ีผูถื้อหุน้กูไ้ดแ้จง้ใหน้ายทะเบียนหุ้นกูท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
14 (สิบส่ี) วนัท าการก่อนวนัช าระเงินนั้น ๆ หรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีตกลงกนัระหวา่งผูอ้อกหุ้นกูแ้ละ
นายทะเบียนหุน้กู ้ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้กูไ้ม่จ าตอ้งน าใบหุ้นกูม้าเวนคืนเพ่ือรับช าระเงินตามหุ้นกู ้เวน้แต่ในกรณี
ท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั ผูอ้อกหุน้กูห้รือนายทะเบียนหุ้นกูจ้ะเรียกให้ผูถื้อหุ้นกูน้ าใบหุ้นกูม้าเวนคืนก็ไดซ่ึ้ง
ในกรณีดงักล่าวผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่จ าตอ้งช าระเงินจนกวา่จะไดรั้บใบหุน้กูแ้ลว้ 

(ข) กรณีท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุน้กูแ้ทน ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระดอกเบ้ีย หรือเงินจ านวนอ่ืนใด (ถา้มี) ตาม
หุน้กูผ้า่นทางนายทะเบียนหุน้กูใ้หแ้ก่บุคคลท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยมี์หนงัสือแจง้มายงัผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ 
นายทะเบียนหุน้กูว้า่เป็นผูท้รงสิทธิในหุ้นกูจ้  านวนต่าง ๆ  ท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูไ้วใ้นช่ือของ
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผูอ้อกหุน้กู ้ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท าการ
ท่ีตอ้งช าระเงิน โดยใหน้ายทะเบียนหุน้กูจ้ดัส่งเช็คดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ 
(Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุน้กูใ้นต่างประเทศ) ก่อนวนัถึงก าหนดช าระเงินตามหุ้นกู ้ให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้
ตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ไดรั้บแจง้จากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์หรือโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร
ของผูถื้อหุน้กูใ้นประเทศไทย ตามรายละเอียดท่ีผูถื้อหุน้กูไ้ดแ้จง้ไวเ้ม่ือท าการจองซ้ือหุน้กูโ้ดยระบุไวใ้น
ใบจองซ้ือหุ้นกูห้รือโดยวิธีอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีรายละเอียดดงักล่าวมีการ
เปล่ียนแปลงในภายหลงั ตามรายละเอียดท่ีผูถื้อหุ้นกูไ้ดมี้การแจง้ไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยห์รือแจง้
ให้ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยท์ราบทราบผ่านทางบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์
(broker) หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (custodian) ของผูถื้อหุน้กูล่้วงหนา้แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 14 (สิบส่ี) วนัท าการ
ก่อนวนัช าระเงินนั้น ๆ หรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีตกลงกนัระหว่างผูอ้อกหุ้นกูแ้ละนายทะเบียนหุ้นกู ้
เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่ช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยจนกวา่จะไดรั้บใบหุ้นกู้
หรือใบรับเพ่ือใชแ้ทนใบหุน้กูคื้นจากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ลว้ซ่ึงศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะน าส่งใบหุ้นกู้
หรือใบรับเพ่ือใชแ้ทนใบหุน้กูก่้อนวนัถึงก าหนดช าระเงินก็ไดโ้ดยผูอ้อกหุน้กูจ้ะออกหนงัสือให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

8.3 วนัและเวลาในการช าระเงิน 

ในการช าระเงินตามขอ้ก าหนดสิทธิ ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช าระให้ผูถื้อหุ้นกูภ้ายในเวลา 15.30 น. ของวนัครบก าหนดช าระ
เงินตามหุน้กู ้หากวนัครบก าหนดช าระเงินตามหุน้กู ้(ไม่วา่จะเป็นเงินตน้ ดอกเบ้ีย หรือเงินจ านวนอ่ืนใด) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู้
ไม่ตรงกบัวนัท าการ ใหเ้ล่ือนวนัช าระเงินไปเป็นวนัท าการถดัไป โดยผูอ้อกหุน้กูไ้ม่จ าตอ้งจ่ายเงินเพ่ิมใด ๆ ส าหรับการ
เล่ือนวนัช าระเงินตามขอ้ 8.3 น้ี เวน้แต่ในกรณีดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย ซ่ึงจะตอ้งน าจ านวนวนัทั้งหมดท่ีเล่ือนออกไป
จนถึง (แต่ไม่รวม) วนัช าระดอกเบ้ียท่ีเล่ือนออกไปมารวมค านวณดอกเบ้ียดว้ย 
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8.4 ล าดบัในการช าระเงิน 

ในกรณีท่ีมีเหตุผิดนดัและผูอ้อกหุน้กูไ้ดช้ าระเงินตามหุน้กูส้ าหรับหุน้กูแ้ต่ละชุดแลว้ การจดัสรรเงินท่ีไดรั้บช าระหน้ี
มานั้นใหเ้ป็นไปตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

(ก) ล ำดับท่ีหน่ึง ช าระค่าใชจ่้ายและภาระหน้ีทั้งหมดท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท้ดรองจ่ายไปเพ่ือด าเนินการเพ่ือประโยชน์
ของผูถื้อหุน้กู ้ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ ค่าใชจ่้ายเพ่ือการบงัคบัช าระหน้ีภายใตหุ้น้กูชุ้ดท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ข) ล ำดับท่ีสอง ช าระค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

(ค) ล ำดับท่ีสำม ช าระดอกเบ้ียหุน้กูท่ี้คงคา้งและยงัไม่ไดช้ าระภายใตหุ้น้กูชุ้ดท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีค านวณจนถึงวนัท่ี
มีการช าระ 

(ง) ล ำดับท่ีส่ี ช าระเงินตน้คงคา้งภายใตหุ้น้กูชุ้ดท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

(จ) ล ำดับท่ีห้ำ จ านวนเงินคงเหลือ (หากมี) ใหช้ าระคืนแก่ผูอ้อกหุน้กูโ้ดยไม่ชกัชา้ 

9. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคนืหุ้นกู้ 

9.1 ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะท าการไถ่ถอนหุ้นกูใ้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้โดยการช าระเงินตน้ตามมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นกู ้
เวน้แต่จะมีการซ้ือคืนหุ้นกูท้ั้งหมดตามขอ้ 9.2 หรือส าหรับหุ้นกูชุ้ดท่ี 3 กรณีผูอ้อกหุ้นกูใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูชุ้ดท่ี 3 
ทั้งหมดก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูต้ามขอ้ 9.4 แลว้ 

9.2 ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิซ้ือคืนหุ้นกูจ้ากผูถื้อหุ้นกูร้ายใด ๆ ในตลาดรองหรือแหล่งอ่ืน ๆ ไดไ้ม่วา่ในเวลาใด ๆ แต่หาก 
ผูอ้อกหุ้นกูท้  าค  าเสนอซ้ือคืนหุ้นกูเ้ป็นการทัว่ไป ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งประกาศซ้ือคืนหุ้นกูต้่อผูถื้อหุ้นกูทุ้กรายเป็น
การทัว่ไป และจะตอ้งท าการซ้ือคืนหุ้นกูจ้ากผูถื้อหุ้นกูซ่ึ้งประสงค์จะขายคืนหุ้นกูทุ้กรายอย่างเท่าเทียมกนัตาม
สดัส่วนท่ีเสนอขาย 

9.3 เม่ือผูอ้อกหุน้กูท้  าการซ้ือคืนหุน้กูแ้ลว้จะมีผลท าให้หน้ีตามหุ้นกูด้งักล่าวระงบัลงเน่ืองจากหน้ีเกล่ือนกลืนกนัตาม
กฎหมาย และผู ้ออกหุ้นกู้จะน าหุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซ่ึงผู ้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให ้
นายทะเบียนหุ้นกูท้ราบเพ่ือยกเลิกหุ้นกูท่ี้ซ้ือมาดงักล่าว รวมทั้งแจง้เร่ืองการซ้ือคืนหุ้นกูใ้ห้ตลาดรองท่ีมีการซ้ือ
ขายหุน้กูแ้ละส านกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี จะตอ้งเป็นไปตามประกาศและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

9.4 ส าหรับหุน้กูชุ้ดท่ี 3 ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูไ้ดภ้ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

(ก) ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิท่ีจะท าการไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดท่ี 3 ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ณ วนัครบรอบปีท่ี 4 (ส่ี) นบัแต่
วนัออกหุ้นกู ้หรือในวนัก าหนดช าระดอกเบ้ียใด ๆ ภายหลงัจากนั้น ("วันไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบก าหนด") 
โดยการช าระเงินตน้ตามมูลค่าหุ้นกูท่ี้ผูอ้อกหุ้นกูใ้ช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู ้และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุไวใ้น 
ขอ้ 9.4(ค)  
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(ข) ผูอ้อกหุ้นกู้ตอ้งจดัส่งหรือด าเนินการให้มีการจดัส่ง หนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้ใหก้บัผูถื้อหุน้กูชุ้ดท่ี 3 ทุกราย (โดยจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) 
(ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุน้กูใ้นต่างประเทศ) ตามรายช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู)้ ล่วงหนา้เป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนด 

(ค) ในวนัไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนด ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งช าระค่าธรรมเนียมให้แก่ผูถื้อหุ้นกูชุ้ดท่ี 3 ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในอตัราร้อยละ 0.20 (ศูนยจุ์ดสองศูนย)์ ของเงินตน้ของหุน้กูชุ้ดท่ี 3 ท่ีผูอ้อกหุน้กูใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอน 

(ง) ในกรณีการไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดท่ี 3 บางส่วนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ใหผู้อ้อกหุน้กูไ้ถ่ถอนหุ้นกูชุ้ดท่ี 3 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของหุ้นกูชุ้ดท่ี 3 ท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด และให้ผูอ้อกหุ้นกูไ้ถ่ถอนหุ้นกูชุ้ดท่ี 3 
ตามสดัส่วนจ านวนหุ้นกูชุ้ดท่ี 3 ซ่ึงยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนท่ีผูถื้อหุ้นกูชุ้ดท่ี 3 แต่ละรายถือครองอยู ่ถา้ผลการค านวณมี
เศษส่วน (นอ้ยกวา่ 1 (หน่ึง) หน่วย) ใหถื้อวา่เศษส่วนดงักล่าวมีค่าเท่ากบั 1 (หน่ึง) หน่วย 

(จ) หากผูอ้อกหุ้นกูไ้ดแ้สดงเจตนาใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนดโดยการจดัส่งหนังสือบอกกล่าวตาม 
ขอ้ 9.4(ข) แลว้จะถอนการแสดงเจตนาไม่ได ้(irrevocable) 

9.5 ผูถื้อหุน้กูไ้ม่มีสิทธิเรียกใหผู้อ้อกหุน้กูท้  าการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ 

10. การผดินัดและผลของการผดินัด 

10.1 กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ีถือเป็นเหตุผิดนดัตามหุน้กูแ้ละขอ้ก าหนดสิทธิน้ี 

(ก) ผูอ้อกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินไม่ว่าเงินตน้ ดอกเบ้ีย หรือเงินจ านวนอ่ืนใดในวนัถึงก าหนดช าระตาม
เง่ือนไขในขอ้ก าหนดสิทธิ อยา่งไรก็ดี กรณีดงักล่าวยอ่มไม่ถือเป็นเหตุผิดนดัหากการไม่ช าระเงินตน้
หรือดอกเบ้ีย ดงักล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าชา้ และ/หรือ ความผิดพลาดท่ีเก่ียวกบัระบบการโอนเงินซ่ึง
อยูน่อกเหนือการควบคุมของผูอ้อกหุ้นกู ้และผูอ้อกหุ้นกูไ้ดน้ าเงินตน้ ดอกเบ้ีย หรือเงินจ านวนอ่ืนใดเขา้บญัชี
เพ่ือช าระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ลว้ตั้งแต่วนัครบก าหนดช าระแต่ผูถื้อหุน้กูมิ้ไดรั้บช าระโดยเหตุอนัจะโทษผูอ้อกหุน้กู้
มิไดห้รือโดยเหตุสุดวสิยัหรือเหตุใด ๆ ท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่สามารถควบคุมได ้และผูอ้อกหุ้นกูไ้ดด้ าเนินการ
ให้ผูถื้อหุ้นกูไ้ดรั้บช าระเงินตน้ ดอกเบ้ียหรือเงินจ านวนอ่ืนใดครบถว้นภายใน 3 (สาม) วนัท าการนบัจาก 
วนัครบก าหนดช าระเงินนั้น ๆ   

(ข) ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิในขอ้อ่ืน ๆ  นอกจากการผิดนดัไม่ช าระเงินตามขอ้ 10.1(ก) และ
เหตุผิดเง่ือนไขเช่นนั้นยงัคงมีอยู่เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 30 (สามสิบ) วนัข้ึนไป นับจากวนัท่ีได้มีการส่ง
หนงัสือแจง้เหตุผิดเง่ือนไข พร้อมทั้งแจง้ใหผู้อ้อกหุน้กูแ้กไ้ขเหตุผิดเง่ือนไขดงักล่าวแลว้โดยผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
หรือผูถื้อหุ้นกูไ้ม่วา่รายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นกูห้รือถือหุ้นกูร้วมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) 
ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด 

(ค) ผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยผิดนดัช าระหน้ีไม่วา่ในมูลหน้ีใด ๆ อนัเป็นความผิดท่ีเกิดจากผูอ้อกหุ้นกู ้
และ/หรือ บริษทัย่อยของผูอ้อกหุ้นกู้ (ไม่ว่ามูลหน้ีรายเดียวหรือหลายราย) ณ ขณะใดขณะหน่ึง เป็น
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จ านวนเงินรวมกนัเกินกวา่ 500,000,000 (หา้ร้อยลา้น) บาท หรือเงินสกลุอ่ืนท่ีมีจ านวนเทียบเท่า จากการท่ี 
(1) ผูอ้อกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ช าระหน้ีดังกล่าวภายในก าหนดช าระหน้ีเดิมหรือภายใน
ระยะเวลาท่ีเจา้หน้ีขยายให้ หรือ (2) หน้ีดงักล่าวถูกเจา้หน้ีเรียกให้ช าระคืนก่อนก าหนดอนัเป็นผลจาก
การผิดนดั เวน้แต่การเกิดการผิดนดันั้นอยูใ่นระหวา่งการโตแ้ยง้โดยสุจริต และไดมี้การเร่ิมกระบวนการ
พิจารณาคดีดงักล่าวในศาลท่ีมีเขตอ านาจ (ในกรณีดงักล่าว ให้ถือว่าเหตุดงักล่าวมิได้เป็นเหตุผิดนัด 
ตราบเท่าท่ีขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าวยงัไม่มีการตดัสินช้ีขาดจนถึงท่ีสุดให้เป็นความผิดของผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ 
บริษทัยอ่ย) 

(ง) ผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ใหช้ าระเงิน 
คร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกนั ณ ขณะใดขณะหน่ึง ค านวณรวมกนัแลว้เป็นจ านวนเกินกวา่ 500,000,000 
(หา้ร้อยลา้น) บาท หรือเงินสกุลอ่ืนท่ีมีจ านวนเทียบเท่า เวน้แต่ผูอ้อกหุ้นกูส้ามารถพิสูจน์ให้เป็นท่ีพอใจแก่
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูไ้ดว้า่ตนจะสามารถช าระหน้ีทั้งจ านวนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
ไวใ้นค าพิพากษาหรือค าช้ีขาดนั้นโดยไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

(จ) ผูอ้อกหุ้นกูต้กเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวัตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีการเร่ิมด าเนินการเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการ
ของผูอ้อกหุน้กู ้หรือเพ่ือขอใหผู้อ้อกหุ้นกูล้ม้ละลายภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และสถานการณ์เป็นผูมี้หน้ีสิน
ลน้พน้ตวั หรือการด าเนินการดงักล่าวไม่ไดรั้บการปลดเปล้ืองภายใน 120 (หน่ึงร้อยยี่สิบ) วนันบัแต่วนัท่ี 
ผูอ้อกหุ้นกูต้กอยู่ในสถานะดงักล่าว หรือนับแต่วนัท่ีมีการยื่นค าฟ้องหรือค าร้องต่อศาลเพ่ือด าเนินการ
เช่นนั้น แลว้แต่กรณี 

(ฉ) เม่ือปรากฏวา่มีค าสั่งยึดหรืออายดั ทรัพยสิ์นหรือรายไดข้องผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ย ไม่วา่ใน
ปัจจุบนัหรือในอนาคต และไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการด าเนินการทางกฎหมายอ่ืนใด รวมถึงการ
แต่งตั้งผูบ้งัคบัหลกัประกนัตามกฎหมาย ซ่ึงค าสั่งหรือการถูกด าเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบงัคบัเอากบั
กิจการ ทรัพยสิ์น หรือรายไดท้ั้งหมดหรือบางส่วนของผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ย ซ่ึงการด าเนินการ
ดงักล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เวน้แต่คดีท่ีผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งค าสั่งยึดหรืออายดัหรือการ
ด าเนินการทางกฎหมายนั้นอยูใ่นระหวา่งการโตแ้ยง้โดยสุจริต ซ่ึงในกรณีดงักล่าวใหถื้อวา่มิไดเ้ป็นเหตุผิดนดั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้ตราบเท่าท่ีคดีหรือการด าเนินการทางกฎหมายนั้นยงัไม่มีการตดัสินเป็นท่ีสุด 

(ช) (1) ผูอ้อกหุ้นกูห้ยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั ไม่ว่าจะเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 
 อนัอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีค  าสั่งหรือมติให้ผูอ้อกหุ้นกูเ้ลิกกิจการ หรือ  
(3) ผูอ้อกหุน้กูป้ระกาศเป็นการทัว่ไปวา่จะเลิกกิจการ หรือ (4) ผูอ้อกหุ้นกูเ้ขา้สู่กระบวนการช าระบญัชี 
เวน้แต่การเลิกกิจการท่ีกล่าวมาในขอ้น้ีเป็นผลเน่ืองมาจากการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกู้
หรือการควบรวมบริษทั ซ่ึงตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของการด าเนินการดงักล่าว นิติบุคคลท่ีจะคงอยู่
ต่อไปจะเขา้รับเอาหน้ีสินหรือขอ้ผกูพนัทั้งหมดของผูอ้อกหุน้กูท่ี้เก่ียวกบัหุน้กูโ้ดยชดัเจน และการเลิกกิจการ
เน่ืองจากเหตุดงักล่าวนั้นจะไม่ท าใหโ้อกาสท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีตามหุน้กูข้องผูถื้อหุน้กูเ้สียไปหรือดอ้ยลงกวา่เดิม 

(ซ) เม่ือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง งดเวน้ หรือยกเลิกใบอนุญาต หนงัสือรับรอง หนงัสือยนิยอม สิทธิประโยชน์ใด ๆ 
ท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ดรั้บจากหน่วยงานของรัฐ เจา้หนา้ท่ี บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ  ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูจ้  าเป็นตอ้งมี
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ไวห้รือใชใ้นการประกอบธุรกิจหลกัของผูอ้อกหุ้นกู ้ซ่ึงการแกไ้ขเปล่ียนแปลง การงดเวน้ หรือยกเลิก
เช่นวา่นั้น อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

(ฌ) หน้ีตามหุ้นกู ้หรือการกระท าตามภาระหนา้ท่ีท่ีเป็นสาระส าคญัอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอยา่งของ 
ผูอ้อกหุน้กู ้อนัเก่ียวกบัหุน้กูห้รือท่ีมีอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดสิทธิน้ี ไม่มีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

(ญ) ผูอ้อกหุน้กูป้ระกาศวา่ไม่สามารถปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีทางการเงินของตน หรือผูอ้อกหุ้นกูร้ะงบัหรือ
หยดุพกัการช าระหน้ีของตนเป็นการทัว่ไปไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่วา่เป็นหน้ีประเภทใด ๆ 
หรือมีการเร่ิมเจรจา หรือเขา้ท าสัญญาใด ๆ กบัเจา้หน้ีรายใดรายหน่ึง หรือหลายรายรวมกนัของตนอนั
เน่ืองมาจากการท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่สามารถปฏิบติัการช าระหน้ีทางการเงินของตนไดเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์น
การปรับโครงสร้างหน้ีอนัมีลกัษณะเป็นการผอ่นผนัการช าระหน้ีดงักล่าวของผูอ้อกหุ้นกู ้ซ่ึงรวมถึงการเล่ือน
หรือเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาช าระหน้ี หรือมีการปรับเปล่ียนอย่างใด ๆ เก่ียวกบัหน้ี ไม่ว่าประเภทใด ๆ 
ทั้งหมดของตน (หรือหน้ีในบางส่วนซ่ึงผูอ้อกหุ้นกูอ้าจไม่สามารถช าระไดเ้ม่ือหน้ีนั้นถึงก าหนดช าระ) 
หรือผูอ้อกหุ้นกูเ้สนอหรือท าความตกลง หรือท าข้ึนซ่ึงการโอนสิทธิโดยทัว่ไป หรือการประนีประนอม 
เพ่ือประโยชน์ของเจา้หน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีใด ๆ ของผูอ้อกหุ้นกูเ้พ่ือประโยชน์ในการผ่อนผนัการปฏิบติั
ตามภาระหน้ีทางการเงินท่ีตนอาจไม่สามารถช าระได ้

10.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุผิดนัดตามขอ้ 10.1 ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูอ้าจใชดุ้ลพินิจตามท่ีเห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวด าเนินการ
เรียกร้องใหผู้อ้อกหุ้นกูช้  าระหน้ีตามหุ้นกู ้หรือด าเนินการฟ้องร้องเอากบัผูอ้อกหุ้นกู ้หรือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูอ้าจจดั
ให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นกูภ้ายใน 45 (ส่ีสิบห้า) วนันับแต่ตนไดรู้้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพ่ือขอมติในการด าเนินการ
เรียกร้องใหผู้อ้อกหุน้กูช้  าระหน้ีตามหุน้กู ้หรือ ด าเนินการฟ้องร้องเอากบัผูอ้อกหุน้กู ้

หากเกิดความเสียหายข้ึน ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผูถื้อหุ้นกูท้ั้งปวงดว้ยภายใน 
90 (เกา้สิบ) วนันบัแต่วนัท่ีอาจใชสิ้ทธิเรียกร้องเช่นนั้นได ้

ทั้งน้ี ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จะตอ้งส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผูอ้อกหุ้นกู้ช าระหน้ี ("หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ช าระหนี้") 
ภายใน 45 (ส่ีสิบหา้) วนันบัแต่วนัท่ีตนไดรู้้ถึงเหตุผิดนดั หรือนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูมี้มติ 

10.3 โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัความในขอ้ 10.2  

(ก) เม่ือเกิดเหตุผิดนดักรณีใดกรณีหน่ึงตามขอ้ 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 ซ่ึงเป็นกรณีอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นขอ้ 10.3(ก) ซ่ึง 

(1) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้ชดุ้ลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบหา้) วนันบัแต่ตนไดรู้้ถึง
เหตุผิดนัด เวน้แต่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะไดส่้งหนังสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูต้ามขอ้ 10.3(ข)(3) 
ภายใน 15 (สิบหา้) วนันบัแต่ตนไดรู้้ถึงเหตุผิดนดั หรือ 
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(2) ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ดรั้บการร้องขอเป็นหนังสือจากผูถื้อหุ้นกูไ้ม่วา่รายเดียวหรือหลายรายท่ีถือ
หุ้นกูห้รือถือหุ้นกูร้วมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด 
หรือ 

(3) ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ดรั้บมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งจดัประชุมผูถื้อหุ้นกู้
ดงักล่าวภายใน 45 (ส่ีสิบหา้) วนันบัแต่ตนไดรู้้ถึงเหตุผิดนดั 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งส่งหนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กูใ้หท้ าการช าระหน้ีเงินตามหุน้กูท้ั้งหมดซ่ึงยงัไม่ถึงก าหนด
ช าระโดยพลนั โดยระบุเหตุผิดนดัท่ีเกิดข้ึนนั้นดว้ย ("หนังสือเรียกให้ช าระหนีโ้ดยพลนั") ภายใน 5 (หา้) วนัท าการ 
นบัแต่ตนไดรู้้ถึงเหตุผิดนดัท่ีระบุไวใ้นขอ้ 10.3(ก) หรือนบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาพิจารณาตามขอ้ 10.3 (ข)(1) หรือ
นับแต่วนัไดร้ับหนังสือร้องขอตามขอ้ 10.3(ข)(2) หรือนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูมี้มติตามขอ้ 10.3(ข)(3) 
แลว้แต่กรณี 

หากเหตุผิดนดันั้นยงัคงด ารงอยูจ่นถึงเวลาท่ีหนงัสือเรียกให้ช าระหน้ีโดยพลนัส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผูอ้อกหุ้นกู้
แลว้ ใหถื้อวา่หน้ีเงินตามหุน้กูท้ั้งหมดซ่ึงยงัไม่ถึงก าหนดช าระเป็นอนัถึงก าหนดช าระโดยพลนัและผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้ง
ช าระเงินตน้คงคา้งทั้งหมดภายใตหุ้น้กู ้พร้อมดว้ยดอกเบ้ียตามขอ้ก าหนดสิทธิท่ีค  านวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้
ภายในก าหนดเวลาท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ดมี้หนังสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุ้นกูใ้ห้ท าการช าระดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ี
ผูอ้อกหุ้นกูผ้ิดนดัช าระเงินไม่วา่จ านวนใด ๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่วา่รายใด หากไม่มีการแสดงหรือพิสูจน์ให้เห็น
เป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อไวก่้อนวา่มีเหตุผิดนดัเช่นเดียวกนันั้นเกิดข้ึนต่อผูถื้อหุน้กูท้ั้งหมด 

10.4 เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดมี้หนงัสือบอกกล่าวเรียกใหช้ าระหน้ีตามขอ้ 10.2 หรือส่งหนงัสือเรียกใหช้ าระหน้ีโดยพลนั
ไปยงัผูอ้อกหุน้กูต้ามขอ้ 10.3 แลว้ 

(ก) ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งด าเนินการให้ผูอ้อกหุ้นกูช้  าระหน้ีท่ีคา้งช าระอยู่ตามหุ้นกูท้ั้งหมดโดยเร็วท่ีสุด
เท่าท่ีจะสามารถกระท าได ้ซ่ึงรวมถึงการฟ้องร้องบงัคบัคดีเอากบัผูอ้อกหุ้นกูด้ว้ยหากสามารถกระท าได้
โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 

(ข) ผูถื้อหุ้นกูแ้ต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบงัคบัช าระหน้ีตามหุ้นกูท่ี้คา้งช าระแก่ตนเองจากผูอ้อกหุ้นกูไ้ด้
ด้วยตนเองก็ต่อเม่ือส้ินสุดระยะเวลาท่ีผูแ้ทนผู ้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ช าระหน้ีไปยงั 
ผูอ้อกหุน้กูต้ามขอ้ 10.2 หรือไดมี้หนงัสือเรียกใหช้ าระหน้ีโดยพลนัไปยงัผูอ้อกหุน้กูต้ามขอ้ 10.3 แลว้ ยงั
ไม่มีการช าระหน้ีท่ีคา้งช าระแก่ตน และขณะท่ีผูถื้อหุ้นกูฟ้้องคดีนั้น ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูย้งัมิไดด้ าเนินการ
ฟ้องร้องผูอ้อกหุ้นกูใ้หช้ าระหน้ีท่ีคา้งช าระ 

11. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

11.1 ผูอ้อกหุน้กูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้สิทธิเรียกประชุมผูถื้อหุน้กูไ้ดไ้ม่วา่ในเวลาใด ๆ  แต่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งเรียกประชุม
ผูถื้อหุน้กูโ้ดยเร็ว ซ่ึงจะตอ้งไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัท่ีผูถื้อหุ้นกูไ้ม่วา่รายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นกูห้รือ
ถือหุ้นกูร้วมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด มีค าขอเป็นหนงัสือโดยมีเหตุ
อนัสมควรใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้รียกประชุมผูถื้อหุน้กู ้หรือนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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(ก) หากเกิดเหตุผิดนดักรณีใดกรณีหน่ึงตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 10.1 และในขณะนั้นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูย้งัมิได้
ส่งหนงัสือบอกกล่าวเรียกให้ช าระหน้ี ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นขอ้ 10.2 หรือส่งหนงัสือเรียกให้ช าระหน้ี
โดยพลนัไปยงัผูอ้อกหุ้นกูใ้ห้ท าการช าระหน้ีหุ้นกูค้า้งช าระตามขอ้ 10.3 เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีการผ่อนผนั
หรือยกเวน้ใหแ้ลว้โดยผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามขอ้ 12.2(ข)(3) 

(ข) หากมีการเสนอขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิในสาระส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 14.1 

(ค) หากมีกรณีท่ีจะตอ้งแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ายใหม่แทนผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ายเดิม เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีการ
ออกหนงัสือเพ่ือขออนุมติัเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้าม ขอ้ 13.3(ข) 

(ง) หากมีเหตุการณ์ส าคญัซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือผูถื้อหุน้กูไ้ม่วา่รายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นกูห้รือถือหุ้นกู้
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด (โดยมีหนงัสือถึงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู)้ 
เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุ้นกู ้หรือความสามารถของผูอ้อกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดสิทธิ 

11.2 มติโดยชอบของท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูท่ี้เรียกประชุมและด าเนินการประชุมโดยชอบมีผลใชบ้งัคบัและผูกพนัผูถื้อหุ้นกูทุ้กราย
ไม่วา่จะไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลกัเกณฑใ์นการประชุมผูถื้อหุ้นกูน้ั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 
แนบทา้ยขอ้ก าหนดสิทธิ   

11.3 การประชุมผูถื้อหุน้กูภ้ายใตข้อ้ก าหนดสิทธิน้ีจะเป็นการประชุมร่วมกนัทั้งผูถื้อหุ้นกูชุ้ดท่ี 1 ผูถื้อหุ้นกูชุ้ดท่ี 2 และ 
ผูถื้อหุ้นกู้ชุดท่ี 3 (โดยการนับองค์ประชุมและมติของท่ีประชุมจะค านวณจากผลรวมของจ านวนหุ้นกู้ชุดท่ี 1  
หุ้นกูชุ้ดท่ี 2 และหุ้นกูชุ้ดท่ี 3) แต่ทั้งน้ีในกรณีท่ี (ก) ประธานท่ีประชุมเห็นวา่เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง (ในกรณีเป็นการ
ประชุมซ่ึงตอ้งพิจารณาหลายวาระ) ท่ีจะตอ้งประชุมเพ่ือลงมตินั้นเป็นเร่ืองท่ีน่าจะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นกูชุ้ดท่ี 1  
ผูถื้อหุน้กูชุ้ดท่ี 2 หรือผูถื้อหุน้กูชุ้ดท่ี 3 โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ซ่ึงในกรณีดงักล่าวใหน้บัองคป์ระชุมและคะแนน
เสียงเฉพาะจากผูถื้อหุ้นกูชุ้ดท่ีเก่ียวขอ้งนั้นเท่านั้น หรือ (ข) ในกรณีท่ีเร่ืองท่ีจะพิจารณาทั้งหมดอาจมีผลกระทบต่อ 
ผูถื้อหุน้กูชุ้ดท่ี 1 ผูถื้อหุ้นกูชุ้ดท่ี 2 หรือผูถื้อหุ้นกูชุ้ดท่ี 3 โดยเฉพาะ ก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผูถื้อหุ้นกูชุ้ดท่ีมีส่วนไดเ้สีย
ดงักล่าวเท่านั้น 

11.4 ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้กูเ้พียงรายเดียวใหถื้อวา่มติท่ีท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงนามโดยผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวเป็นมติ
โดยชอบของท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูโ้ดยมิตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้กู ้

11.5 ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นกูท้ั้งท่ีเรียกประชุมโดย
ผูอ้อกหุน้กู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้หรือผูถื้อหุน้กู ้เวน้แต่ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูถื้อหุน้กู ้

12. อ านาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

12.1 ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ม่ตอ้งรับผิดต่อผูถื้อหุน้กูใ้นความเสียหายใด ๆ  ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งถูกตอ้ง 
เวน้แต่บรรดาความเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้นกูจ้ากการท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูป้ฏิบติัหน้าท่ีหรือละเวน้การปฏิบัติ
หนา้ท่ีดว้ยความจงใจหรือโดยมิไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามท่ีจะพึงคาดหมายไดจ้ากบุคคลท่ีประกอบการเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
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อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัขอบเขตความรับผิดของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวขา้งตน้ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าท่ีกระท าลงตามมติท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นกู ้

12.2 นอกเหนือจากบรรดาอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะมีอ านาจ 
หนา้ท่ี และความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

(ก) ด าเนินการต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 12.2 น้ี และขอ้อ่ืน ๆ ของขอ้ก าหนดสิทธิ ซ่ึงในกรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อก าหนดสิทธิ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูเ้ป็นหลกั 

(ข) ท าความตกลงกบัผูอ้อกหุน้กูใ้นเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้

(1) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นกูใ้นประเด็นซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้กูห้รือไม่ท าใหสิ้ทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูด้อ้ยลง  

(2) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นกูใ้นประเด็นท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
เห็นวา่เป็นการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเห็นไดโ้ดยชดัแจง้ หรือเป็นการแกไ้ขเปล่ียนแปลงเพื่อให้ถูกตอ้ง
สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์มาตรฐาน หรือแนวปฏิบติัอ่ืนใดของหน่วยงานท่ี
มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ท่ีใชบ้งัคบักบัหุน้กู ้

(3) ผ่อนผนัหรือยกเวน้ไม่ถือว่ากรณีท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ 10.1 ในขณะใดขณะหน่ึงเป็นกรณีผิดนัดท่ีจะตอ้ง
ด าเนินการตามขอ้ 10.2 ขอ้ 10.3 และขอ้ 10.4 หากผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผนัหรือยกเวน้
ดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูเ้ป็นหลกั 

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพยสิ์นรวมทั้งหลกัประกนั (ถา้มี) ซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งรับไวแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
ตามขอ้ก าหนดสิทธิ และ/หรือ สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้

(ง) เรียกประชุมผูถื้อหุน้กูต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิและเขา้ร่วมในการประชุมผูถื้อหุ้นกู้
ทุกคร้ังและเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูว้า่ควรจะด าเนินการอยา่งไรในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่ปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดสิทธิ หรือในกรณีอ่ืน ๆ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

(จ) พิจารณาจากขอ้มูล เอกสาร รายงานใด ๆ ท่ีตนไดรั้บว่า ผูอ้อกหุ้นกู้ได้กระท าการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดสิทธิ
หรือไม่ หรือมีเหตุผิดนดัใดเกิดข้ึนหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผูอ้อกหุ้นกูป้ฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิ และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้กูท้ราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนดัตามท่ีตนตรวจพบหรือไดรั้บทราบมา 
หรือท่ีไดรั้บแจง้จากผูอ้อกหุ้นกู ้รวมถึงจดัท ารายงานส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นกูเ้ก่ียวกบัเร่ืองส าคญัท่ีไดด้ าเนินการ
ไปตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูโ้ดยไม่ชกัชา้ 
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(ฉ) อ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นกูใ้นการตรวจสอบเอกสาร ขอ้มูล และรายงานใด ๆ ท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ดจ้ดัไว ้
ใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามขอ้ก าหนดสิทธิ ณ ส านกังานท่ีระบุไวข้องผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูใ้นวนัและเวลาท าการของ
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

(ช) ในกรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูข้าดคุณสมบติัและไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขคุณสมบติัของตนให้ถูกตอ้งภายใน 
60 (หกสิบ) วนันบัจากวนัท่ีขาดคุณสมบติันั้น ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งแจง้ให้ผูอ้อกหุ้นกูท้ราบเป็นหนงัสือ
ทนัทีท่ีพน้ระยะเวลาดงักล่าวเพ่ือให้ผูอ้อกหุ้นกูเ้สนอตวับุคคลท่ีจะเขา้รับท าหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ทนตน 
และจะตอ้งเรียกประชุมผูถื้อหุน้กูต้ามขอ้ 11.1(ค) โดยไม่ชกัชา้ 

12.3 ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกูต้ามท่ี
จะพึงคาดหมายไดจ้ากบุคคลท่ีประกอบกิจการเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้แต่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ม่ตอ้งรับผิดชอบต่อบุคคล
ใด ๆ ส าหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตนโดยเช่ือถือหนังสือรับรองท่ีออกโดยกรรมการ 
ผูมี้อ านาจหรือผูรั้บมอบอ านาจของผูอ้อกหุ้นกู ้หรือความเห็น ค าแนะน า หรือขอ้มูลท่ีจดัท าโดยผูเ้ช่ียวชาญให้แก่
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูโ้ดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเช่ือถือดว้ยความสุจริต และดว้ยความระมดัระวงัอนัจะพึงคาดหมาย
ไดจ้ากบุคคลท่ีประกอบการเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้แมจ้ะปรากฏในภายหลงัว่าหนังสือรับรอง ความเห็น ค าแนะน า 
หรือขอ้มูลดงักล่าวจะมีขอ้บกพร่องหรือไม่เป็นความจริง 

12.4 ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูมี้สิทธิเรียกให้ผูอ้อกหุ้นกูช้ดใชเ้พ่ือค่าใชจ่้ายใด ๆ ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้อ้งออกใชไ้ปเน่ืองจากด าเนินการ
ตามข้อก าหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิ เรียกร้องให้ผู ้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิเพ่ือประโยชน์ของ 
ผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งรวมถึงค่าใชจ่้ายในการด าเนินการทางกฎหมายและค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญดว้ย 

13. การแต่งตั้งและเปลีย่นตวัผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

13.1 ผูอ้อกหุน้กูไ้ดแ้ต่งตั้งธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์บี ชั้น 24 
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ท่ีอยูไ่ปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail 
address) sbo_agencyservices@kkpfg.com ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและมีความเป็นอิสระ 
ให้ท าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูโ้ดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. แลว้ และให้ถือวา่ผูถ้ือหุ้นกูทุ้กราย
ยินยอมให้ผูอ้อกหุ้นกูแ้ต่งตั้งธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 

13.2 กรณีท่ีจะตอ้งท าการเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูข้าดคุณสมบติั และ/หรือ มีผลประโยชน์ขดัแยง้ในการปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดและการขาดคุณสมบัตินั้ นเป็นเหตุให้ส านักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเวน้การ 
ท าหนา้ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือสัง่พกัหรือเพิกถอนรายช่ือออกจากบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทน
ผูถื้อหุน้กู ้และ/หรือ การเกิดประโยชน์ขดัแยง้ข้ึนนั้นไม่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน ก.ล.ต.  

(ข) ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปล่ียนตัวผูแ้ทนผู ้ถือหุ้นกู้ เ น่ืองจากเห็นว่าผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหนา้ท่ี 
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(ค) เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูป้ฏิบติัหนา้ท่ีฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูห้รือขอ้ก าหนดสิทธิ 
และการฝ่าฝืนนั้นยงัคงไม่ไดรั้บการแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ด้
มีหนงัสือแจง้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูท้  าการแกไ้ข 

(ง) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูบ้อกเลิกการท าหนา้ท่ีโดยถูกตอ้งตามวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

13.3 เม่ือเกิดกรณีท่ีจะตอ้งท าการเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือผูอ้อกหุน้กูด้  าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(ก) เรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้พ่ือให้ลงมติอนุมติัการเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ละแต่งตั้งบุคคลอ่ืนท่ีเสนอโดย
ผูอ้อกหุน้กูเ้ขา้ท าหนา้ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ทน หรือ 

(ข) ออกหนงัสือขออนุมติัเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ละแต่งตั้งบุคคลอ่ืนท่ีเสนอโดยผูอ้อกหุ้นกูเ้ขา้ท าหน้าท่ี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ทนต่อผูถื้อหุน้กูทุ้กราย ซ่ึงหากไม่มีผูถื้อหุ้นกูท่ี้ถือหุ้นกูห้รือถือหุ้นกูร้วมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 
(สิบ) ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดยืน่หนงัสือคดัคา้นภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัท่ีผูอ้อกหุ้นกู้
ออกหนงัสือดงักล่าว ให้ถือวา่ผูถื้อหุ้นกูท้ั้งหมดอนุมติั การเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท่ี้
ผูอ้อกหุน้กูเ้สนอไวใ้นหนงัสือแจง้นั้นแลว้  

ทั้งน้ี ในระหวา่งท่ียงัไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ายใหม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ก าหนดสิทธิไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
รายเดิมจะตอ้งรับปฏิบติัหนา้ท่ีเช่นเดิมไปพลางก่อนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูต้ามขอ้ก าหนดสิทธิ 

13.4 การเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูน้ี้ ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งขอความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้งและใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้นดว้ย ซ่ึงเม่ือผูอ้อกหุ้นกูไ้ดด้ าเนินการเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
รายใหม่เรียบร้อยแลว้ ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งแจง้ให้ผูถื้อหุ้นกูท้ราบถึงการแต่งตั้งนั้น ภายใน 30 (สามสิบ) วนั และ
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ดิมจะตอ้งท าการส่งมอบทรัพยสิ์น เอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดให้แก่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
ท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะตอ้งให้ความร่วมมือกบัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งใหม่อยา่งเต็มท่ีเพ่ือให้
การด าเนินการตามหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้หม่เป็นไปโดยเรียบร้อย 

14. การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสิทธิ 

14.1 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูอ้อกหุน้กูแ้ละท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้ยกเวน้กรณี
ตามขอ้ 3.5(ข) ขอ้ 12.2(ข)(1) หรือขอ้ 12.2(ข)(2) 

14.2 ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจดัส่งขอ้ก าหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมให้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้นายทะเบียนหุ้นกู ้และส านกังาน ก.ล.ต. 
โดยเร็วภายหลงัท่ีมีการเปล่ียนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วนันับแต่วนัที่ขอ้ก าหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมมี 
ผลใชบ้งัคบั และจะจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูเ้ม่ือไดรั้บการร้องขอ 

15. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ 

หากใบหุ้นกูฉ้บบัเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือช ารุดดว้ยประการใด ๆ ผูถื้อหุ้นกูท่ี้ปรากฏช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้
มีสิทธิยืน่ค  าขอใหน้ายทะเบียนหุน้กูอ้อกใบหุน้กูฉ้บบัใหม่ โดยจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายตามสมควร
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ตามท่ีนายทะเบียนหุ้นกูก้  าหนด ในการน้ี นายทะเบียนหุ้นกูจ้ะตอ้งออกใบหุ้นกูฉ้บบัใหม่ ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูภ้ายใน 20 
(ยี่สิบ) วนัท าการ นับแต่วนัท่ีนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับค าขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ี 
นายทะเบียนหุน้กูก้  าหนด และนายทะเบียนหุน้กูจ้ะตอ้งลงบนัทึกในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูว้า่มีการยกเลิกใบหุ้นกู้
ฉบบัเก่าดว้ย 

16. การตดิต่อและการบอกกล่าว 

16.1 เวน้แต่ในกรณีท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนโดยเฉพาะ ค าบอกกล่าวอาจจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือไปรษณีย์
อากาศ (Air Mail) (กรณีส่งถึงผูถื้อหุ้นกู้ในต่างประเทศ) หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้ งน้ี การติดต่อส่ือสารใด ๆ 
ระหวา่งบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึงภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิจะมีผลต่อเม่ือ 

(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เม่ือไดรั้บในรูปแบบท่ีอ่านหรือเขา้ใจได ้

(ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (กรณีส่งถึงผูถื้อหุ้นกู้ใน
ต่างประเทศ) ใหถื้อวา่ไดส่้งถึงผูรั้บในวนัส่ง 

16.2 การติดต่อผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละผูอ้อกหุน้กู ้ใหเ้ป็นไปดงัต่อไปน้ี 

(ก) ค าบอกกล่าวถึงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ยกเวน้การส่งเอกสารหรือขอ้มูลตามขอ้ 6.2(ช)) จะถือวา่ไดส่้งโดยชอบ หาก
ไดส่้งไปยงัท่ีตั้งส านกังานของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 13.1 

(ข) ค าบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผูอ้อกหุ้นกูจ้ะถือว่าไดส่้งโดยชอบ หากไดส่้งไปยงัท่ีอยู่ของผูอ้อกหุ้นกู้
ดงัต่อไปน้ี หรือตามท่ีผูอ้อกหุน้กูจ้ะแจง้การเปล่ียนแปลงไวเ้ป็นหนงัสือใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  
ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่อาคารวริิยะถาวร ชั้น 19 เลขท่ี 587 ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั  
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
หมายเลขโทรสาร 0-2691-9723 
บุคคลติดต่อ  คุณอลิสา วฒิุจกัร์ 

16.3 การติดต่อผูถื้อหุน้กูใ้หเ้ป็นไปดงัต่อไปน้ี 

(ก) ค าบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผูถื้อหุ้นกู ้(ยกเวน้หนังสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกู)้ จะถือว่าไดส่้งโดย
ชอบหากไดส่้งทางไปรษณียล์งทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีท่ีเทียบเคียงกนั) หรือทางไปรษณียอ์ากาศ 
(Air Mail) (กรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุน้กูใ้นต่างประเทศ) ไปยงัท่ีอยูข่องผูถื้อหุน้กูต้ามท่ีระบุไวใ้นสมุดทะเบียน
ผูถื้อหุน้กู ้หรือในกรณีหุน้กูท่ี้ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ตามท่ีอยูข่องผูถื้อหุน้กูท่ี้ระบุโดยศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์ซ่ึงจะถือไดว้า่เป็นการส่งโดยชอบแลว้ในวนัท่ี 3 (สาม) นบัจากวนัท่ีไดส่้งทางไปรษณียไ์ปยงั
ท่ีอยู่ของผูถื้อหุ้นกูใ้นประเทศไทย หรือในวนัท่ี 7 (เจ็ด) นับจากวนัท่ีส่งไปยงัท่ีอยู่ของผูถื้อหุ้นกูใ้น
ต่างประเทศ 
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(ข) กรณีมิไดส่้งค าบอกกล่าวให้กบั หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในค าบอกกล่าวหรือเอกสารท่ีส่งให้กบัผูถื้อหุ้นกู้
รายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งค าบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ  อนัเก่ียวเน่ืองกบั 
ผูถื้อหุน้กูร้ายอ่ืน 

17. ข้อตกลงอืน่ ๆ 

(ก) หากมีขอ้ความใด ๆ ในขอ้ก าหนดสิทธิน้ีขดัหรือแยง้กบักฎหมาย หรือประกาศ หรือหลกัเกณฑใ์ด ๆ ท่ีมี
ผลใชบ้งัคบัตามกฎหมายกบัหุ้นกู ้ซ่ึงรวมถึงหลกัเกณฑท่ี์ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ให้ใช้
ขอ้ความตามกฎหมายหรือประกาศดงักล่าวบงัคบักบัหุ้นกูแ้ทนขอ้ความของก าหนดสิทธิเฉพาะในส่วน
ท่ีขดัหรือแยง้กนันั้น 

(ข) การไม่ใชสิ้ทธิ หรือการใชสิ้ทธิล่าชา้ หรือการใชสิ้ทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือวา่เป็นการสละสิทธิ 
หรือท าใหเ้ส่ือมสิทธินั้น ๆ หรือตดัสิทธิในอนัท่ีจะใชสิ้ทธิส่วนอ่ืน ๆ ของฝ่ายนั้น 

(ค) การผ่อนผนัหรือยกเวน้การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิให้แก่ผูอ้อกหุ้นกูเ้พ่ือเหตุแห่งการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดสิทธิ
ประการใด ๆ ไม่วา่จะกระท าโดยผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูห้รือโดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูท่ี้ไดก้ระท าโดยชอบ
แลว้ ให้ถือว่ามีผลเป็นการผ่อนผนัหรือยกเวน้ นับแต่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ดบ้อกกล่าวไปยงัผูอ้อกหุ้นกูต้าม
วิธีการบอกกล่าวท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิหรือเม่ือมีมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้โดยให้ถือเสมือนว่า 
เหตุแห่งการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดข้ึน และจะยกเหตใุนคราวนั้นท่ีไดมี้การผอ่นผนัหรือยกเวน้
นั้นแลว้ข้ึนมาบงัคบัเอากบัผูอ้อกหุน้กูอี้กไม่ได ้เวน้แต่จะไดมี้การสงวนสิทธ์ิ หรือมีการก าหนดเง่ือนไขหรือ
เง่ือนเวลาส าหรับการผอ่นผนัหรือการยกเวน้นั้นไวโ้ดยชดัแจง้และไดแ้จง้ใหผู้อ้อกหุน้กูท้ราบไปพร้อมกบัการ
บอกกล่าวขา้งตน้หรือเม่ือมีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ลว้ 

18. ผลบังคบัของข้อก าหนดสิทธิและกฎหมายทีใ่ช้บังคบั 

ขอ้ก าหนดสิทธิจะมีผลใช้บังคับในวนัออกหุ้นกู้ไปจนถึงวนัท่ีมีการช าระหน้ีตามหุ้นกู้และข้อก าหนดสิทธิ
ครบถว้นเรียบร้อยแลว้ โดยขอ้ก าหนดสิทธิน้ีจะใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย  

ผู้ออกหุ้นกู้ 
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

ลงช่ือ       
(นายธนวฒัน์ ตรีวศิวเวทย)์ 

ผูมี้อ านาจลงนาม 

 

ลงช่ือ       
(นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ)์ 

ผูมี้อ านาจลงนาม 
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เอกสารหมายเลข 1 

หลกัเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

1. การเรียกประชุม 

ผูอ้อกหุ้นกูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงประสงค์จะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกู ้(แลว้แต่กรณี) จะตอ้งด าเนินการให้ 
นายทะเบียนหุน้กูจ้ดัส่งหนงัสือเรียกประชุมถึงผูอ้อกหุ้นกูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ซ่ึงมิไดเ้ป็นผูข้อให้เรียกประชุม) 
และผูถื้อหุน้กูทุ้กราย โดยจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุ้นกู้
ในต่างประเทศ) ตามรายช่ือและท่ีอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้ไม่นอ้ยกวา่ 7  (เจ็ด) วนั 
(ไม่นบัวนัท่ีส่งหนงัสือเรียกประชุมและวนันดัประชุม) ก่อนวนันดัประชุม หนงัสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งระบุ 
วนั เวลา สถานท่ีส าหรับการประชุม วาระการประชุมและผูท่ี้ขอให้เรียกประชุม ทั้งน้ี นายทะเบียนหุ้นกูจ้ะตอ้งจดัส่ง
หนงัสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้นกูทุ้กรายตามรายช่ือและท่ีอยูซ่ึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้ณ 
วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กู ้

2. ผู้มสิีทธิเข้าร่วมประชุม 

 ผูมี้สิทธิเขา้ร่วมในการประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ต่ละคร้ังจะประกอบดว้ยบุคคลต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กู ้และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

(ข) ผูถื้อหุ้นกูอ้าจแต่งตั้งให้ผูถื้อหุ้นกูร้ายอ่ืนหรือบุคคลใด ๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได ้โดยจดัท าหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีนายทะเบียนหุ้นกูก้  าหนดหรือตามท่ี 
นายทะเบียนหุน้กูไ้ดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นกูพ้ร้อมกบัหนงัสือเรียกประชุม ซ่ึงผูถื้อหุ้นกูข้อรับได ้ณ ส านกังานใหญ่
ของนายทะเบียนหุน้กู)้ 

(ค) ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะพิจารณาซ่ึง
ไดรั้บการร้องขอจากผูอ้อกหุ้นกู้ และ/หรือ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูใ้ห้เขา้ร่วมประชุมเพ่ือท าการช้ีแจงและแสดง
ความเห็นต่อท่ีประชุม 

(ง) บุคคลใด ๆ ท่ีประธานในท่ีประชุมอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุมในฐานะผูส้งัเกตการณ์ 

3. องค์ประชุม 

3.1 ในการประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้พ่ือพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่าง ๆ นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6.3 และขอ้ 6.4 จะตอ้ง
มีผูถื้อหุ้นกูต้ ั้งแต่ 2 (สอง) รายข้ึนไปซ่ึงถือหุ้นกูเ้ป็นจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกูท่ี้ยงั
ไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเขา้ร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีการประชุมผูถื้อหุน้กูเ้ป็นการประชุมคร้ังใหม่ท่ี
เล่ือนมาจากการประชุมคร้ังก่อนซ่ึงไม่สามารถประชุมไดเ้น่ืองจากขาดองคป์ระชุมตามขอ้ 3.1 น้ี องค์ประชุม
ส าหรับการประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมาน้ีจะตอ้งประกอบด้วยผูถื้อหุ้นกูต้ ั้งแต่ 2 (สอง) รายข้ึนไปไม่ว่าจะถือหุ้นกู้
รวมกนัเป็นจ านวนเท่าใดก็ตามเขา้ร่วมประชุม 
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3.2 การประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้พ่ือพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6.3 จะตอ้งมีผูถื้อหุ้นกูต้ ั้งแต่ 2 
(สอง) รายข้ึนไปซ่ึงถือหุน้กูเ้ป็นจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 (หา้สิบ) ของหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด
เขา้ร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีการประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นการประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมาจาก
การประชุมคร้ังก่อนซ่ึงไม่สามารถประชุมได้เน่ืองจากขาดองค์ประชุมตามขอ้ 3.2 น้ี องค์ประชุมส าหรับการ
ประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมาน้ีจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อหุน้กูต้ ั้งแต่ 2 (สอง) รายข้ึนไปซ่ึงถือหุ้นกูเ้ป็นจ านวนรวมกนั
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 (ยีสิ่บ) ของหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเขา้ร่วมประชุม  

3.3 การประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้พ่ือพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6.4 จะตอ้งมีผูถื้อหุ้นกูต้ ั้งแต่ 2 
(สอง) รายข้ึนไปซ่ึงถือหุ้นกูเ้ป็นจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน
ทั้งหมดเขา้ร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีการประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นการประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือน
มาจากการประชุมคร้ังก่อนซ่ึงไม่สามารถประชุมไดเ้น่ืองจากขาดองคป์ระชุมตามขอ้ 3.3 น้ี องคป์ระชุมส าหรับ
การประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมาน้ีจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นกูต้ ั้งแต่ 2 (สอง) รายข้ึนไป ซ่ึงถือหุ้นกูเ้ป็นจ านวน
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 (ยีสิ่บ) ของหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเขา้ร่วมประชุม 

3.4 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัองค์ประชุมในขอ้ 3.1 ถึงขอ้ 3.3 ขา้งตน้ไม่ใชบ้ังคบักบัการประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้นกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นกู ้
เพียงรายเดียว 

4. ประธานในทีป่ระชุม 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณี
ท่ีผูท่ี้จะท าหนา้ท่ีประธานไม่มาประชุมเม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 45 (ส่ีสิบห้า) นาที ให้ท่ีประชุมลงมติเลือกผูถื้อหุ้นกู้
รายหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

5. การเลือ่นประชุม 

5.1 ในการประชุมผูถื้อหุน้กูไ้ม่วา่คร้ังใด หากปรากฏวา่เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 45 (ส่ีสิบห้า) นาที ยงัมีผูถื้อหุ้นกูเ้ขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ประธานในท่ีประชุมจะตอ้งสัง่เลิกประชุม โดย  

(ก)  ในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นผูเ้รียกประชุม ให้ประธานในท่ีประชุมเล่ือนการประชุม 
ผูถื้อหุ้นกู้ไปประชุมในวนั เวลา และสถานท่ีซ่ึงประธานก าหนด โดยวนันัดประชุมใหม่จะตอ้งอยู่ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนั แต่ไม่เกิน 14 (สิบส่ี) วนันับจากวนันัดประชุมเดิม ทั้ งน้ี เวน้แต่ 
ผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตกลงกนัใหไ้ม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากน้ี เร่ืองท่ีพิจารณาและ
ลงมติในท่ีประชุมคร้ังใหม่จะตอ้งเป็นเร่ืองเดิมท่ีอาจพิจารณาไดโ้ดยชอบในการประชุมคร้ังก่อนเท่านั้น  

(ข)  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กูเ้ป็นผูร้้องขอใหเ้รียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5.1(ก) 

(ค) ในกรณีท่ีการประชุมซ่ึงขาดองคป์ระชุมน้ีเป็นการประชุมท่ีไดเ้รียกประชุมเน่ืองจากการประชุมในคร้ังก่อน
ขาดองคป์ระชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5.1(ก) 
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5.2 นายทะเบียนหุ้นกูจ้ะตอ้งจดัส่งหนงัสือเรียกประชุมส าหรับการประชุมคร้ังใหม่ท่ีจะจดัข้ึนเน่ืองจากการประชุม
คร้ังก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผูอ้อกหุ้นกู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และผูถื้อหุ้นกูต้ามรายช่ือและท่ีอยู่ซ่ึงไดเ้คยจดัส่ง
หนังสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้ห้ในคร้ังท่ีขาดองคป์ระชุมนั้นทุกราย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 3 (สาม) วนั 
ก่อนวนันดัประชุมคร้ังใหม่(ไม่นบัวนัท่ีส่งหนงัสือเรียกประชุมและวนันดัประชุม) โดยหนงัสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกู้
จะตอ้งระบุวนั เวลา สถานท่ีส าหรับการประชุม วาระการประชุม และองคป์ระชุมท่ีตอ้งการส าหรับการประชุมคร้ังใหม่  

6. มตขิองทีป่ระชุม 

6.1 การลงมติในเร่ืองต่าง ๆ ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้ให้ตดัสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามท่ีประธานใน 
ท่ีประชุมก าหนด ซ่ึงผูถื้อหุ้นกูแ้ต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นกูท่ี้ตนถืออยู ่โดยให้ถือวา่หุ้นกู ้1 (หน่ึง) 
หน่วยมี 1 (หน่ึง) เสียง ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงช้ีขาด (ทั้งกรณีการลงมติ
โดยการชูมือและลงคะแนนลบั) เพ่ิมจากคะแนนเสียงท่ีประธานในท่ีประชุมอาจมีในฐานะท่ีตนเป็นผูถื้อหุ้นกู ้
หรือผูรั้บมอบฉนัทะ 

6.2 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้นเร่ืองต่าง ๆ นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6.3 และขอ้ 6.4 จะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียง
ขา้งมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นกูซ่ึ้งเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

6.3 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูใ้นเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีจะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 66 
(หกสิบหก) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6.4 

(ข) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีมีนยัส าคญัตามขอ้ 6.3(ง) ของขอ้ก าหนดสิทธิ และ 

(ค) การเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ายใหม่ 

6.4 มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูใ้นเร่ืองต่าง ๆ  ต่อไปน้ีจะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 (เจ็ดสิบ
หา้) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การช าระหน้ีตามหุน้กูด้ว้ยการแปลงสภาพหุ้นกูเ้ป็นหุ้น หุ้นกูอ่ื้น หรือทรัพยสิ์นอ่ืนของผูอ้อกหุ้นกูห้รือ
บุคคลใด ๆ 

(ข) การแกไ้ขวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้หรือวนัครบก าหนดช าระเงินไม่วา่จ านวนใด ๆ ตามหุน้กู ้ 

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขจ านวนเงินตน้ ดอกเบ้ีย และ/หรือ เงินจ านวนอ่ืนใดท่ีคา้งช าระ
หรือท่ีจะตอ้งจ่ายตามหุน้กู ้

(ง) การเปล่ียนแปลงสกลุเงินตราของเงินไม่วา่จ านวนใด ๆ ท่ีจะตอ้งช าระตามหุน้กู ้
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(จ) การแก้ไขเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ในการประชุมผูถื้อหุ้นกู้ในส่วนท่ีเก่ียวกับองค์ประชุม (ขอ้ 3) และมติของ 
ท่ีประชุม (ขอ้ 6) 

(ฉ) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิเพ่ือให้สามารถด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามขอ้ 6.4(ก) ถึง
ขอ้ 6.4(จ) ขา้งตน้ 

6.5 ผูถื้อหุน้กูร้ายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ  

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้ห้ประธานในท่ีประชุมคร้ังนั้นลงนามรับรองภายใน 14 
(สิบส่ี) วนันับจากวนัประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว ้รวมทั้ งจัดให้มีส าเนาเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นกู้ตรวจสอบได้ ณ 
ส านกังานใหญ่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้นวนัและเวลาท าการของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

8. การลงมตเิป็นหนังสือแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

ยกเวน้กรณีการประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้ม่ือเกิดเหตุตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 10.1 ของขอ้ก าหนดสิทธิ ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการ
ประชุมผูถื้อหุน้กูเ้พ่ือลงมติไม่วา่ในเร่ืองใดตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ห็นวา่ไม่มีผลกระทบ
ต่อสิทธิของผูถื้อหุน้กูอ้ยา่งมีนยัส าคญั ผูอ้อกหุน้กูอ้าจขอใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ดัให้ผูถื้อหุ้นกูล้งมติในเร่ืองดงักล่าว
โดยท าความตกลงกนัเป็นหนงัสือแทนการประชุมผูถื้อหุ้นกู ้แต่มติดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการลงนามจากผูถื้อหุ้นกู้
ท่ียงัมิไดไ้ถ่ถอนตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6 ขา้งตน้ไวเ้ป็นหลกัฐานในหนงัสือฉบบัเดียวกนัหรือหลายฉบบัก็ได ้
เพียงแต่เปล่ียนจากการนบัคะแนนเสียงจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการ
นบัคะแนนเสียงจากจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้กูท้ั้งหมด โดยใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ป็นผูเ้ก็บรักษามติดงักล่าวไว ้ 

ทั้งน้ี มติดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบัและผูกพนัผูถื้อหุ้นกูทุ้กรายนบัแต่วนัท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ดรั้บมติท่ีมีการลงนาม
โดยผูถื้อหุน้กูต้ามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคก่อน 
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เอกสารหมายเลข 2 

แบบของใบหุ้นกู้ 
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(แบบของใบหุ้นกู้ส ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2) 
(Form of Debenture Certificate for Tranche 1 Debentures and Tranche 2 Debentures) 

ใบหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้/  
Unsubordinated and Unsecured Debentures with a Debentureholders' Representative in the 
Name-Registered Certificate 
ช าระค่าหุ้นกูเ้ตม็มูลค่าแลว้ / Fully Paid Up  

เลขทะเบียนบริษทั  0107556000167 
Company Registration No.  0107556000167 
จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี  6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 
Registered on  6 February 2013 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED  

หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2564 ชุดท่ี [●] ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●] 
DEBENTURES OF CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2564 TRANCHE [●] DUE B.E. [●] 

วนัออกหุ้นกู ้ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ 28 พฤษภาคม พ.ศ. [●] อาย ุ [●] ปี     มูลค่าท่ีตราไว ้ 1,000 บาท/หน่วย จ านวนท่ีออก  [●] หน่วย มูลค่าเงินตน้รวม [●] บาท 
Issue Date  28 May 2021 Maturity Date 28 May [●] Term [●] Years    Face Value 1,000 Baht/Unit Total Issued Amount [●] Units Total Amount  Baht [●] 
อตัราดอกเบ้ีย เท่ากบั ร้อยละ [●] ต่อปี ตลอดอายหุุ้นกู ้ 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 าเนินการไถ่ถอนหุ้นกูท้ ั้งหมดในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูใ้นวนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. [●] โดยรายละเอียดท่ีระบุไวด้า้นหลงัของใบหุ้นกูน้ี้ /  
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED (the "Issuer") will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 28 May [●] in accordance with the details specified in the back of this Debenture Certificate. 

ช่ือผูถื้อหุ้นกู ้/ Name of Debentureholder   [●] 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้/ Debentureholder Registration No. [●] จ านวนหน่วยหุ้นกู ้/ No. of Debentures [●] หน่วย / Units 
เลขท่ีใบหุ้นกู ้/ Certificate No.     [●] 
วนัท่ีออกใบหุ้นกู ้/ Issue Date of the Debenture Certificate [●] จ านวนเงินตน้ / Total Principal Amount [●] บาท / Baht 
ใบหุ้นกูน้ี้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูส้ าหรับหุ้นกูข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 หุ้นกูข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2564  
ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 และหุ้นกูข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซ่ึงผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้(ตามท่ีอาจมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตามท่ีไดย้ืน่
ไวก้บัส านกังาน 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. 1/2564 Tranche 1 Due B.E. 2567, Debentures of CK Power 
Public Company Limited No. 1/2564 Tranche 2 Due B.E. 2569 and Debentures of CK Power Public Company Limited No. 1/2564 Tranche 3 Due B.E. 2571 with the Issuer's Right to Early Redemption (as maybe amended) submitted to the Office of the 
SEC (the "Terms and Conditions"). 
หุ้นกูเ้ป็นหน้ีของผูอ้อกหุ้นกูซ่ึ้งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทุกหน่วย ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นกูแ้ต่ละรายจะมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีตามหุ้นกูข้องตน ไม่ดอ้ยกวา่สิทธิในการไดรั้บช าระหน้ีของเจา้หน้ีสามญัท่ีไม่มีประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต
ของผูอ้อกหุ้นกู ้เวน้แต่บรรดาหน้ีท่ีมีกฎหมายคุม้ครองให้ไดรั้บช าระหน้ีก่อน / 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. 
เน่ืองจากผูอ้อกหุ้นกูไ้ดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่แก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ตามความหมายในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอ
ขายตราสารหน้ีทุกประเภท ดงันั้น ผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกูจ้ะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูไ้ม่วา่ทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนดงักล่าว 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/นายทะเบียนหุ้นกู ้
Director/Register 
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เวน้แต่จะไดนิ้ยามไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในใบหุน้กูน้ี้ 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: ธนาคารเกียรตินาคินภทัร 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 28 พฤษภาคม และวนัท่ี 28 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุน้กู ้โดยจะท าการช าระดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยหากวนัช าระดอกเบ้ียไม่ตรงกบัวนัท าการ 

จะเล่ือนวนัช าระดอกเบ้ียเป็นวนัท าการถดัไป / Interest shall be payable semi-annually and shall be paid on 28 May and 28 November of each year throughout the terms of the Debentures and the first payment of interest shall be made on 28 November 2021. If the 
Interest Payment Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day.  

2.2 ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะท าการไถ่ถอนหุ้นกูใ้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้โดยการช าระเงินตน้ทั้งหมดภายใตหุ้้นกูแ้ละดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย / 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 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูโ้ดยจดัท าเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูถื้อหุน้กู ้ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท าการท่ีตอ้งช าระดอกเบ้ียหรือเงินตน้ตามขอ้ก าหนดสิทธิ โดยจดัส่งเช็คดงักล่าวล่วงหนา้
ทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุน้กูใ้นต่างประเทศ) หรือ โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูถื้อหุน้กูใ้นประเทศไทย ตามรายละเอียดท่ีผูถื้อหุน้กูไ้ดแ้จง้ไวใ้นใบจองซ้ือหุน้กูห้รือท่ีผูถื้อหุน้กูไ้ดแ้จง้ให้นายทะเบียนหุ้นกูท้ราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 (สิบส่ี) วนัท าการ ก่อนวนัช าระเงินนั้น ๆ หรือตามวิธีการท่ีจะไดมี้การตกลงกนัระหว่างผูอ้อกหุ้นกูแ้ละนายทะเบียนหุ้นกู ้/ 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 าการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้พื่อพกัการโอนหุน้กู ้เป็นระยะเวลา 14 (สิบส่ี) วนัล่วงหนา้ก่อนวนัก าหนดช าระดอกเบ้ียแต่ละงวด วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้วนัก าหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ วนัประชุมผูถื้อหุ้นกู ้หรือวนัอ่ืนใดเพื่อวตัถุประสงค์

ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ หรือตามท่ีผูอ้อกหุน้กูจ้ะไดแ้จง้แก่นายทะเบียนหุน้กู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ/หรือ ผูถื้อหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี) เพื่อก าหนดสิทธิของผูถื้อหุน้กูใ้นการไดรั้บหรือใชสิ้ทธิประโยชนต์่าง ๆ ในฐานะผูถื้อหุ้นกู ้ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู้
ไม่ตรงกบัวนัท าการ ก็ให้เล่ือนเป็นวนัท าการถดัไป (ซ่ึงในกรณีดงักล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูจ้ะเหลือนอ้ยกว่า 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 าหนดอ่ืน ๆ เป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ/Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions. 
โปรดอ่าน 
Please read 

(1) ใหผู้ข้อลงทะเบียนรับโอนหุน้กูท้  าแบบค าขอลงทะเบียนรับโอนหุน้กูทุ้กคร้ังท่ียื่นโอนหุน้กูต้่อนายทะเบียนหุน้กู ้/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) เฉพาะผูรั้บโอนหลกัทรัพยร์ายแรกจากผูถื้อหุน้กูท่ี้ปรากฏช่ือท่ีดา้นหนา้ของใบหุน้กู ้ใหแ้นบภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนงัสือรับรองบริษทัท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 1 ปี พร้อมกบัภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจ
ไปพร้อมกบัใบหุน้กูฉ้บบัน้ีดว้ย / For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certific ate, 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 าการโอนหุน้กูจ้ะตอ้งลงลายมือช่ือแบบเดียวกบัลายมือช่ือท่ีเคยลงไวเ้ม่ือรับโอนหุน้กู ้ในกรณีเปล่ียนผูล้งลายมือช่ือ ให้แสดงหลกัฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกบัขอ้ (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 ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3) 
(Form of Debenture Certificate for Tranche 3 Debentures) 

ใบหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และ 
ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้/  
Unsubordinated and Unsecured Debentures with a Debentureholders' Representative in the 
Name-Registered Certificate and with the Issuer's Right to Early Redemption 
ช าระค่าหุ้นกูเ้ตม็มูลค่าแลว้ / Fully Paid Up 

 

เลขทะเบียนบริษทั  0107556000167 
Company Registration No.  0107556000167 
จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี  6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 
Registered on  6 February 2013 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED  

หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2564 ชุดท่ี 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 
DEBENTURES OF CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2564 TRANCHE 3 DUE B.E. 2571 WITH THE ISSUER'S RIGHT TO EARLY REDEMPTION 

วนัออกหุ้นกู ้ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 อาย ุ 7 ปี     มูลค่าท่ีตราไว ้ 1,000 บาท/หน่วย จ านวนท่ีออก  [●] หน่วย มูลค่าเงินตน้รวม [●] บาท 
Issue Date  28 May 2021 Maturity Date 28 May 2028 Term 7 Years    Face Value 1,000 Baht/Unit Total Issued Amount [●] Units Total Amount  Baht [●] 
อตัราดอกเบ้ีย เท่ากบั ร้อยละ 3.02 ต่อปี ตลอดอายหุุ้นกู ้ ช าระปีละ 2 คร้ัง  
Interest Rate is 3.02 percent per annum throughout the term of Debentures Semi-annually  
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") จะด าเนินการไถ่ถอนหุ้นกูท้ ั้งหมดในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูใ้นวนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 โดยรายละเอียดท่ีระบุไวด้า้นหลงัของใบหุ้นกูน้ี้ /  
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED (the "Issuer") will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 28 November 2028 in accordance with the details specified in the back of this Debenture Certificate. 

ช่ือผูถื้อหุ้นกู ้/ Name of Debentureholder   [●] 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้/ Debentureholder Registration No. [●] จ านวนหน่วยหุ้นกู ้/ No. of Debentures [●] หน่วย / Units 
เลขท่ีใบหุ้นกู ้/ Certificate No.     [●] 
วนัท่ีออกใบหุ้นกู ้/ Issue Date of the Debenture Certificate [●] จ านวนเงินตน้ / Total Principal Amount [●] บาท / Baht 
ใบหุ้นกูน้ี้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูส้ าหรับหุ้นกูข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 หุ้นกูข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2564  
ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 และหุ้นกูข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซ่ึงผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้(ตามท่ีอาจมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตามท่ีไดย้ืน่
ไวก้บัส านกังาน 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. 1/2564 Tranche 1 Due B.E. 2567, Debentures of CK Power 
Public Company Limited No. 1/2564 Tranche 2 Due B.E. 2569 and Debentures of CK Power Public Company Limited No. 1/2564 Tranche 3 Due B.E. 2571 with the Issuer's Right to Early Redemption (as maybe amended) submitted to the Office of the 
SEC (the "Terms and Conditions"). 
หุ้นกูเ้ป็นหน้ีของผูอ้อกหุ้นกูซ่ึ้งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทุกหน่วย ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นกูแ้ต่ละรายจะมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีตามหุ้นกูข้องตน ไม่ดอ้ยกวา่สิทธิในการไดรั้บช าระหน้ีของเจา้หน้ีสามญัท่ีไม่มีประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต
ของผูอ้อกหุ้นกู ้เวน้แต่บรรดาหน้ีท่ีมีกฎหมายคุม้ครองให้ไดรั้บช าระหน้ีก่อน / 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. 
เน่ืองจากผูอ้อกหุ้นกูไ้ดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่แก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ตามความหมายในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอ
ขายตราสารหน้ีทุกประเภท ดงันั้น ผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกูจ้ะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูไ้ม่วา่ทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนดงักล่าว 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/นายทะเบียนหุ้นกู ้
Director/Register 
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เวน้แต่จะไดนิ้ยามไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในใบหุน้กูน้ี้ 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 ้และผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบก 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: ธนาคารเกียรตินาคินภทัร 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 28 พฤษภาคม และวนัท่ี 28 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุน้กู ้โดยจะท าการช าระดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยหากวนัช าระดอกเบ้ียไม่ตรงกบัวนัท าการ 

จะเล่ือนวนัช าระดอกเบ้ียเป็นวนัท าการถดัไป / Interest shall be payable semi-annually and shall be paid on 28 May and 28 November of each year throughout the terms of the Debentures and the first payment of interest shall be made on 28 November 2021. If the 
Interest Payment Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day.  

2.2 เวน้แต่มีการไถ่ถอนหุน้กูท้ั้งหมดก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูต้ามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะท าการไถ่ถอนหุน้กูใ้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้โดยการช าระเงินตน้ทั้งหมดภายใตหุ้้นกู ้ทั้งน้ี ผูอ้อกหุ้นกูส้ามารถใชสิ้ทธิ
ไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบก 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 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูโ้ดยจดัท าเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูถื้อหุน้กู ้ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท าการท่ีตอ้งช าระดอกเบ้ียหรือเงินตน้ตามขอ้ก าหนดสิทธิ โดยจดัส่งเช็คดงักล่าวล่วงหนา้
ทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุน้กูใ้นต่างประเทศ) หรือ โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูถื้อหุน้กูใ้นประเทศไทย ตามรายละเอียดท่ีผูถื้อหุน้กูไ้ดแ้จง้ไวใ้นใบจองซ้ือหุน้กูห้รือท่ีผูถื้อหุน้กูไ้ดแ้จง้ให้นายทะเบียนหุ้นกูท้ราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 (สิบส่ี) วนัท าการ ก่อนวนัช าระเงินนั้น ๆ หรือตามวิธีการท่ีจะไดมี้การตกลงกนัระหว่างผูอ้อกหุ้นกูแ้ละนายทะเบียนหุ้นกู ้/ 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 าการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้พื่อพกัการโอนหุน้กู ้เป็นระยะเวลา 14 (สิบส่ี) วนัล่วงหนา้ก่อนวนัก าหนดช าระดอกเบ้ียแต่ละงวด วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้วนัไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนด วนัก าหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ วนัประชุมผูถื้อหุ้นกู ้

หรือวนัอ่ืนใดเพื่อวตัถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ หรือตามท่ีผูอ้อกหุน้กูจ้ะไดแ้จง้แก่นายทะเบียนหุน้กู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ/หรือ ผูถื้อหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี) เพื่อก าหนดสิทธิของผูถื้อหุน้กูใ้นการไดรั้บหรือใชสิ้ทธิประโยชนต์่าง ๆ ในฐานะผูถื้อหุ้นกู ้ในกรณี
ท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูไ้ม่ตรงกบัวนัท าการ ให้เล่ือนเป็นวนัท าการถดัไป (ซ่ึงในกรณีดงักล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูจ้ะเหลือนอ้ยกว่า 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 าหนดอ่ืน ๆ เป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ/Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions. 
โปรดอ่าน 
Please read 

(1) ใหผู้ข้อลงทะเบียนรับโอนหุน้กูท้  าแบบค าขอลงทะเบียนรับโอนหุน้กูทุ้กคร้ังท่ียื่นโอนหุน้กูต้่อนายทะเบียนหุน้กู ้/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) เฉพาะผูรั้บโอนหลกัทรัพยร์ายแรกจากผูถื้อหุน้กูท่ี้ปรากฏช่ือท่ีดา้นหนา้ของใบหุน้กู ้ใหแ้นบภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนงัสือรับรองบริษทัท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 1 ปี พร้อมกบัภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจ
ไปพร้อมกบัใบหุน้กูฉ้บบัน้ีดว้ย / For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certific ate, 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 าการโอนหุน้กูจ้ะตอ้งลงลายมือช่ือแบบเดียวกบัลายมือช่ือท่ีเคยลงไวเ้ม่ือรับโอนหุน้กู ้ในกรณีเปล่ียนผูล้งลายมือช่ือ ให้แสดงหลกัฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกบัขอ้ (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) 
 

 



 

 

 

(ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถอืหุน้กู้ 
 

หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2564 ชุดที ่1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2564 ชุดที ่2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 

และ 
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2564 ชุดที ่3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 
 

ระหว่าง 

 
บริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

กับ 

 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากัด (มหาชน) 

 

วันที ่[●] พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 



 

(รา่ง) สญัญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้- หุน้กูข้องบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 หนา้ที่ 1 

(ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถอืหุน้กู ้

สัญญาฉบับนี ้ท  าขึ ้น เมื่อวันที่  [●] พ.ศ.  2564 ระหว่าง  บริ ษัท ซี เค  พาว เวอร์ จ ากัด  (มหาชน)  
มีส  านกังานตัง้อยูเ่ลขที่ 587 อาคารวิรยิะถาวร ชัน้ 19 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
10400 ซึ่งต่อไปในสญัญาฉบับนีเ้รียกว่า "ผู้ออกหุ้นกู้" ฝ่ายหนึ่ง กับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)  
มีส  านกังานตัง้อยู่เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอรบ์ี ชัน้ 24 ถนนสขุุมวิท 21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 ซึง่ตอ่ไปในสญัญาฉบบันี ้เรยีกวา่ "ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้" อีกฝ่ายหนึง่ 

โดยที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์("ส านักงาน ก.ล.ต.") 
ใหอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้มีช่ือเฉพาะของหุน้กูว้่า "หุน้กูข้องบริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน)  ครัง้ที่ 1/2564 ชุดที่ 1  
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" "หุน้กูข้องบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 ชดุที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2569" และ "หุน้กูข้องบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 ชดุที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 
ซึ่งผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู้ " (รวมเรียกว่า "หุ้นกู้") ทัง้นี ้หุน้กูม้ีจ  านวนรวมทัง้หมด 
ไม่เกิน [●] ([●]) หน่วย มลูค่าที่ตราไวห้น่วยละ 1,000 (หนึ่งพนั) บาท มลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน [●] ([●]) บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทนุรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนญุาต
และการอนญุาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม ่ฉบบัลงวนัที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561 (รวมถึงที่มกีารแกไ้ขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ 
ทจ. 17/2561") และประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดของหุน้กูป้รากฏตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธิและหนา้ที่ของ
ผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู้ ตามเอกสารแนบทา้ยของสญัญาฉบบันี ้รวมทัง้ที่จะไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมต่อไปในภายหนา้ (ถา้มี) 
(เรยีกวา่ "ข้อก าหนดสิทธิ") และใหถื้อเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาฉบบันีด้ว้ย 

โดยที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดใ้หค้  ารบัรองว่า ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูม้ีคณุสมบตัิในการท าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูค้รบถว้น
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 ้และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
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 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู้ และตามที่
ก าหนดไวใ้นกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

3. อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการและเงนิทดรองจ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้  

3.1. ผูอ้อกหุน้กูต้กลงช าระค่าตอบแทนการใหบ้ริการใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้เพื่อตอบแทนการปฏิบตัิหนา้ที่ตามสญัญา
ฉบบันีเ้ป็นรายปีตลอดอายขุองหุน้กูใ้นอตัรารอ้ยละ [●] ([●]) ของมลูค่าหุน้กูท้ี่ออกต่อชดุตอ่ปี ของจ านวนเงินตน้
คงคา้งทัง้หมดภายใตหุ้น้กู ้(Outstanding Amount) โดยมีค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า [30,000 (สามหมื่น)] บาท ต่อชุดต่อปี 
บวกดว้ยภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราตามที่กฎหมายก าหนด โดยผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
ภายใน 14 (สบิสี)่ วนัท าการ นบัจากวนัที่ไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัช าระ
ค่าตอบแทนการใหบ้ริการดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการของผูอ้อกหุน้กูห้รือผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูใ้หเ้ลื่อนไปช าระ
ค่าตอบแทนการใหบ้ริการในวนัท 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 าระคืนเงินทดรองจ่ายดงักลา่วไม่ตรงกบัวนัท 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
ตามสว่นของระยะเวลาที่ผ่านพน้ไปจริงที่ผู ้แทนผูถ้ือหุน้กูไ้ดป้ฏิบตัิหนา้ที่จนกว่าจะสิน้สดุการท 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 าระเงินค่าตอบแทนการใหบ้ริการสว่นเกินดงักลา่วใหแ้ก่ผูอ้อกหุน้กูแ้ลว้  

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 
ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้กูต้ามมาตรฐานวิชาชีพของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
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 ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้กูใ้นความเสียหายซึ่งเกิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้กูจ้ากการที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
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 หรอืขอ้มลูดงักลา่วจะมีขอ้บกพรอ่งหรือไมเ่ป็นความจรงิ  

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 าหนดสิทธิ 

(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 หรือกรณีมีเหตุผิดนดัหรือขอ้พิพาทที่อาจเกิดขึน้อนัเก่ียวเนื่องกับหุน้กู้
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 

สญัญาฉบบันีใ้หม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัออกหุน้กูเ้ป็นตน้ไป 
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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
ตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย หรอืถกูรอ้งขอใหม้ีการฟ้ืนฟกิูจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย  

7.3 ในกรณีที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูป้ระสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาฉบบันีจ้ะตอ้งท าเป็นหนงัสอืแจง้ใหผู้อ้อกหุน้กูท้ราบลว่งหนา้
ไม่นอ้ยกว่า 60 (หกสิบ) วนั พรอ้มทัง้แจง้รายช่ือของบุคคลที่มีคณุสมบตัิเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามประกาศของ



 

(รา่ง) สญัญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้- หุน้กูข้องบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 หนา้ที่ 7 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้งใหผู้อ้อกหุน้กูท้ราบ เพื่อใหผู้อ้อกหุน้กูด้  าเนินการแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
รายใหม่ หากผูอ้อกหุน้กูไ้ม่สามารถแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ายใหม่ไดภ้ายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วนัดงักลา่ว 
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ตามสญัญาฉบบันีต้อ่ไป โดยผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูย้งัคงตอ้งรบัผิดชอบการปฏิบตัิ
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 หรือในประเด็นที่เป็นการแก้ไขเพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญัติของ
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



 

(รา่ง) สญัญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้- หุน้กูข้องบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 หนา้ที่ 8 

การส่งเป็นจดหมายทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือ (4) ส่งโดยบุคคล ซึ่งลงนามรบัโดยคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง ทัง้นี  ้ 
ใหท้ าการสง่หนงัสอืบอกกลา่วไปยงัที่อยูข่องคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ตามที่ ระบไุวด้งันี  ้

ผูอ้อกหุน้กู:้  
บริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน)  
[ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที่อาคารวิริยะถาวร ชัน้ 17 เลขที่ 587 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400] 
โทรสาร:  [0-2691-9723] 
บคุคลติดตอ่: [ฝ่ายบญัชีการเงิน] 
อีเมล:์  [alisa.w@ckpower.co.th]  

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 ตกเป็นโมฆะ 
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



 

(รา่ง) สญัญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้- หุน้กูข้องบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 หนา้ที่ 9 

ผูอ้อกหุน้กูม้ีความรบัผิดต่อผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูใ้นขอ้มลูหรือเอกสารดงักลา่วหรือต่อการใด ๆ ที่ผูแ้ทนผู้ ถือหุน้กูไ้ด้
กระท าการหรอืละเวน้ไมก่ระท าการโดยอาศยัขอ้มลูหรอืเอกสารท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ดม้อบใหด้งักลา่วขา้งตน้ 

14. การรักษาความลับ 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้กลงที่จะเก็บรกัษาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับหุน้กู้หรือเอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้งซึ่งเป็นความลบัซึ่ง
ผูอ้อกหุน้กูส้ง่มอบใหก้บัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้นื่องจากการปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามสญัญาฉบบันีไ้มว่า่จะ
อยูใ่นรูปแบบของเอกสารหรอืไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใด ๆ ไวเ้ป็นความลบั โดยจะไมเ่ปิดเผยใหก้บับคุคลอื่นใด เวน้แต่ 
(ก) เป็นการเปิดเผยใหแ้ก่ กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง ตวัแทน หรือที่ปรกึษา ของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูห้รือของบรษัิท
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 



 

(รา่ง) สญัญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้- หุน้กูข้องบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564  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) 

 

 

([นายธนวฒัน ์ตรวีศิวเวทย]์) 
ผูม้ีอ  านาจลงนาม 

 

 

([นายวรพจน ์อชุไุพบลูยว์งศ]์) 
ผูม้ีอ  านาจลงนาม 

 

 

([นางมณัทนา เอือ้กิจขจร]) 
พยาน 

 

 

  



 

(รา่ง) สญัญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้- หุน้กูข้องบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564  หนา้ลงนาม 

เพื่อและในนามของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ธนาคารเกียรตินาคนิภทัร จ ากัด (มหาชน) 

 

 

([นายวรกฤต จารุวงศภ์คั]) 
ประธานสายปฏิบตัิการ 

 

 

([นางฑตุิยาภรณ ์รกัอินทร]์) 
ผูอ้  านวยการอาวโุส 

หวัหนา้ฝ่ายปฏิบตัิการธุรกิจหลกัทรพัย ์
 

([นางสาวปณิตา พรามไทย]) 
พยาน 

 



 

(รา่ง) สญัญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้- หุน้กูข้องบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 เอกสารแนบทา้ย 

เอกสารแนบท้าย 

ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธิและหนา้ทีข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้

 

 

 































































































































































































































































บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

 

 

เอกสารแนบ 5 สรุปความแตกต่างของขอ้ก าหนดสิทธิมาตรฐานและขอ้ก าหนดสิทธิของผูอ้อกหุ้นกู ้หนา้ท่ี 1 

เอกสารแนบ 5 
ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้  

("ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ส าหรับ 
หุ้นกู้เของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2564 ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ("หุ้นกู้") 

หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ เหตุผล 

1. หนา้ท่ีกระท าการ 7. ค ารับรอง การรับประกนั และหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ 

7.2 หนา้ท่ีกระท าการ 

ตราบเท่าท่ีผูอ้อกหุ้นกู้มีภาระหน้ีตามหุ้นกู ้ผูอ้อกหุ้นกู้ตกลง
จะกระท าการ ดงัต่อไปน้ี 

... 

(ช) ผู ้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปน้ี
ให้แก่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ส าหรับ
รายการท่ีก าหนดไว้โดยเฉพาะ) ตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ใน
ขอ้ก าหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไป
ยงัท่ีอยู่ท่ีผูอ้อกหุ้นกู้ไดรั้บแจง้ล่วงหน้าภายในก าหนดเวลาท่ีระบุ
ไวใ้นขอ้น้ี ทั้งน้ี หากผูอ้อกหุ้นกูใ้ชว้ิธีการจดัส่งโดยทางไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) แลว้ใหถื้อวา่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดรั้บเอกสาร
ดงักล่าวเม่ือไดรั้บการยนืยนัการส่งจากไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-
mail) ของผูอ้อกหุ้นกู้และผูอ้อกหุ้นกู้จะจัดให้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
เตรียมเอกสารท่ีได้รับจากผู ้ออกหุ้นกู้ให้ผู ้ถือหุ้นกู้สามารถ
ตรวจสอบได ้ณ ส านักงานใหญ่ของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูใ้นวนัและเวลา
ท าการของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

 

 
 
 

 

(ช) ผูอ้อกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปน้ีให้แก่
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ โดยจะจดัส่งภายในก าหนดเวลาท่ีระบุไว้
ในขอ้น้ี และตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 16.2 หรือโดย
ทางไปรษณียอ์ิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ไปยงัท่ีอยูไ่ปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail address) ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 13.1 ทั้งน้ี 
หากผู ้ออกหุ้นกู้ ใช้วิ ธีการจัด ส่ งโดยทางไปรษ ณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้ว ให้ถือว่าผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
ได้รับเอกสารดังกล่าวเม่ือได้รับการยืนยนัการส่งจาก
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผูอ้อกหุ้นกู้ โดยผู ้
ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้เตรียมเอกสารท่ีได้รับ
จากผู ้ออกหุ้นกู้ให้ผู ้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ 
ส านักงานใหญ่ของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูใ้นวนัและเวลาท าการ
ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ดว้ยค่าใชจ่้ายของผูถื้อหุน้กูเ้อง (หากมี 

เพ่ือให้สอดคล้องกับหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ชุดอ่ืน ๆ  
ท่ีออกโดยผูอ้อกหุน้กู ้



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

 

 

เอกสารแนบ 5 สรุปความแตกต่างของขอ้ก าหนดสิทธิมาตรฐานและขอ้ก าหนดสิทธิของผูอ้อกหุ้นกู ้หนา้ท่ี 2 

หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ เหตุผล 

(1) คู่ฉบบัขอ้ก าหนดสิทธิ โดยส่งภายในวนัเดียวกนักบั
วนัออกหุ้นกู ้เวน้แต่ขอ้ตกลงหรือขอ้ก าหนดสิทธิ
แก้ไขเพ่ิมเติมให้ส่งภายในวนัท่ีข้อก าหนดสิทธิ
ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมจะมีผลใชบ้งัคบั  

(2)  ส าเนางบการเงินประจ าปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีได้
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้
ทนัทีท่ีจะท าไดแ้ต่ไม่เกิน [•] วนันับแต่ [•] และ
ในกรณีท่ีงบการเงินประจ าปีดงักล่าวมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติมให้น าส่งงบการเงินประจ าปีท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติมและรับรองโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแล้ว
ภายในเวลา [•] วนันับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
รับรองดว้ย  

(3)  [ส าเนางบการเงินรายไตรมาสท่ีผูส้อบบัญชีได้
สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้
ทันทีท่ีจะท าได้แต่ไม่เกิน [• ]  ว ันนับแต่วัน
สุดทา้ยของแต่ละไตรมาส (ถา้มี)]  

(4)  [ส าเนางบการเงินประจ างวดหกเดือนท่ีผูส้อบ
บญัชีไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นแลว้ โดย
ส่งให้ทนัทีท่ีจะท าไดแ้ต่ไม่เกิน [•] วนันับแต่วนั
สุดทา้ยของแต่ละงวดหกเดือน (ถา้มี)]  

(5)  แบบแสดงรายการข้อ มูลประจ า ปี ท่ี ส่ งให้
ส านกังาน ก.ล.ต. โดยส่งใหภ้ายในวนัเดียวกนักบั
ท่ีส่งใหส้ านกังาน ก.ล.ต. 

(1) คู่ฉบบัขอ้ก าหนดสิทธิ โดยจะส่งภายในวนัออกหุ้นกู ้
เวน้แต่ขอ้ก าหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยจะส่งให้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 14.2 

(2) ส าเนางบการเงินประจ ารอบปีบญัชีล่าสุดของผูอ้อก
หุ้นกู้ท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วท่ีส่งให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. โดยจะส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วนันับแต่วนัท่ี
ผูอ้อกหุ้นกู้ได้จัดส่งส าเนางบการเงินประจ ารอบปี
บญัชีดงักล่าวให้กับส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวธีิการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออก
หลักทรัพย ์และในกรณีท่ีงบการเงินประจ ารอบปี
บัญชีดังกล่าวมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ให้น าส่งงบการเงิน
ประจ ารอบปีบัญชีท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมและรับรอง
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแล้วภายในเวลา 15 (สิบห้า) วนั
นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองดว้ย  

(3) ส าเนางบการเงินรายไตรมาสของผูอ้อกหุ้นกู้ท่ีผ่าน
การสอบทานท่ีส่งให้ส านักงาน ก.ล.ต. โดยจะส่งให้
ภายใน 15 (สิบห้า) วนันับแต่วนัท่ีผูอ้อกหุ้นกู้ไดจ้ดัส่ง
ส าเนางบการเงินรายไตรมาสดงักล่าวให้กบัส านักงาน 
ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่
ด้วยหลักเกณฑ์ เ ง่ือนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ
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เอกสารแนบ 5 สรุปความแตกต่างของขอ้ก าหนดสิทธิมาตรฐานและขอ้ก าหนดสิทธิของผูอ้อกหุ้นกู ้หนา้ท่ี 3 

หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ เหตุผล 

(7) ส าเนา เอกสาร รายงาน หรือขอ้มูลใด ๆ  ท่ีผูอ้อกหุ้น
กูส่้งใหผู้ถื้อหุน้ของตน ส านกังาน ก.ล.ต. หรือต่อ
สาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของ
ผูอ้อกหุ้นกู้อย่างมีนัยส าคญัโดยส่งให้ภายในวนั
เดียวกันกับวนัท่ีส่งเอกสาร รายงาน หรือขอ้มูล
นั้นใหห้น่วยงานหรือบุคคลดงักล่าว 

(8)  หนังสือแจง้ยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูซ้ื้อ
หุ้นกูคื้นจากผูถื้อหุ้นกู ้โดยส่งภายใน [•] วนั นับ
แต่วนัท่ีผูอ้อกหุ้นกูซ้ื้อหุ้นกูคื้นจากผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้
มี) 

(9) รายงานผลการค านวณ [อตัราส่วนทางการเงิน] 
ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 7.3 (ก) โดยจะส่งให้ผูแ้ทนผู ้
ถือหุ้นกูภ้ายใน [•] วนั นับแต่วนัสุดทา้ยของงวด
บญัชีตามท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิ โดยรายงาน
ดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการ
ค านวณ พร้อมทั้ งแหล่งท่ีมาของตัวเลขและ
เอกสารอา้งอิงประกอบรายงาน 

(10)  [รายงานการทบทวนผลการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ (Credit Update) ท่ีจดัท าข้ึนโดยบริษทั 
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต.] 

ทั้งน้ี รายการตามขอ้ (2) – (4) หากผูอ้อกหุ้นกู้มีการจดัท า
งบการเงินรวม ก็ใหน้ าส่งส าเนางบการเงินรวมดว้ย 

ด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 

(4) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีท่ีส่งให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. โดยส่งใหภ้ายในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีผูอ้อกหุ้นกู้
ไดจ้ดัส่งเอกสารดงักล่าวใหก้บัส านกังาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 

(5) ส าเนาเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ท่ีผูอ้อกหุ้นกู้
เผยแพร่ต่อสาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ
ของผู ้ออกหุ้นกู้อย่างมีนัยส าคัญ โดยจะจัดส่งให้
ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นับแต่วนัท่ีเผยแพร่ส าเนา
เอกสาร รายงาน หรือขอ้มูลดงักล่าว 

(6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ชุดท่ีเ ก่ียวข้องในกรณีท่ี 
ผูอ้อกหุ้นกู้ซ้ือหุ้นกู้ชุดท่ีเก่ียวขอ้งคืนจากผูถื้อหุ้นกู้ 
โดยจะจดัส่งให้ภายในวนัเดียวกันกับวนัท่ีส่งหนังสือ
ดงักล่าวใหแ้ก่นายทะเบียนหุน้กู ้(ถา้มี) 

(7) รายงานผลการค านวณอตัราส่วนทางการเงิน ตามท่ีระบุไว้
ในข้อ 6.2(ฒ) โดยจะส่งให้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ภายใน 15 
(สิบห้า) วนั นับแต่วนัท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ดจ้ดัส่งงบการเงิน
รวมท่ีสอบทานแลว้ให้กบัส านักงาน ก.ล.ต. โดยรายงาน
ดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการค านวณ 
พร้อมทั้ งแหล่งท่ีมาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิง
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อน่ึง ในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแ์ละได้รายงานข้อมูลใดตามวรรค
แรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซ่ึงมีการ
เผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณชนเป็นการทัว่ไปแลว้ ใหถื้อวา่ผู ้
ออกหุ้นกูไ้ดส่้งเอกสารหรือขอ้มูลนั้นให้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
แล้ว ณ วนัท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
เผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชน 

ในกรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ  
ท่ีผู ้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมี
ขอ้ความคลุมเครือหรือไม่ชดัเจน หรือมีขอ้มูลอ่ืนใดท่ี
ผูแ้ทนถือหุน้กูเ้ห็นว่ามีความจ าเป็นใหผู้อ้อกหุน้กู้จดัส่ง
เพ่ิมเติมหรือมีกรณีอ่ืนใดท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูอ้าจแจง้ให้ผู ้
ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้ งแจ้งเหตุผลใน
การขอข้อมูลหรือการช้ีแจงเพ่ิมเติม โดยผูอ้อกหุ้นกู้
จะตอ้งส่งขอ้มูลหรือช้ีแจงตามท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูร้้องขอ 

ประกอบรายงาน 

(8) รายงานการทบทวนผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของหุ้นกู้ (Credit Update) ท่ีจัดท าข้ึนโดยสถาบัน
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ทั้งน้ี รายการตามขอ้ 6.2(ช)(2) และขอ้ 6.2(ช)(3) ให้ผูอ้อกหุ้นกู้
น าส่งส าเนางบการเงินรวมดว้ย 

อน่ึง ในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกู้ไดร้ายงานขอ้มูลใดตามวรรคแรก
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซ่ึงมีการเผยแพร่
ขอ้มูลต่อสาธารณชนเป็นการทัว่ไปแลว้ หรือไดเ้ผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปในแหล่งอ่ืน ๆ เช่น 
เวบ็ไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. เวบ็ไซต์ของสมาคมตลาดตรา
สารหน้ีไทย เว็บไซต์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
หรือเว็บไซต์ของผูอ้อกหุ้นกู้ ให้ถือว่าผูอ้อกหุ้นกู้ได้ส่ง
เอกสารหรือข้อมูลนั้ นให้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้แล้ว ณ วนัท่ี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือแหล่งเผยแพร่ขอ้มูล
อ่ืน ๆ ดงักล่าว ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชน 

ในกรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ  
ท่ีผูอ้อกหุ้นกู้จดัส่งให้มีขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือมีขอ้ความ
คลุมเครือหรือไม่ชดัเจน หรือมีขอ้มูลอ่ืนใดท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
เห็นว่ามีความจ าเป็นให้ผูอ้อกหุ้นกูจ้ดัส่งเพ่ิมเติมหรือมีกรณี
อ่ืนใดท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกู้อย่างมี
นัยส าคัญ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผูอ้อกหุ้นกู้ทราบเป็น
หนังสือพร้อมทั้ งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือค าช้ีแจง
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เพ่ิมเติม โดยผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งส่งขอ้มูลหรือค าช้ีแจงเพ่ิมเติม
ตามท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้้องขอ 

 (ซ) ผูอ้อกหุน้กูจ้ะไม่ด าเนินการใด  ๆเพ่ือเขา้ควบรวมกิจการ แยก
กิจการ หรือจ าหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพยสิ์นทั้งหมดหรือ
ส่วนใหญ่ของตนเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการควบรวมกิจการ 
ยกเวน้ กรณีเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ีทุกประการ (1) 
ไม่มีเหตุผิดนัดใดเกิดข้ึนและด ารงอยู่ และ (2) ผูอ้อกหุ้นกู้
ยงัคง มีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซ่ึงคงด ารงอยู่ต่อไป หรือ
มีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอ่ืนเน่ืองจากการ
ควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอ่ืนนั้นรับโอนไปทั้ งสิทธิ
และหน้าท่ีของผู ้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การ
ด าเนินการดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างร้ายแรง โดยผูอ้อกหุ้นกู้จะต้องแจ้งการด าเนินการ
ดงักล่าวใหก้บัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท้ราบก่อนด าเนินการใด ๆ 

- ยา้ยไปไวข้อ้ 6.3(ค) - 

 

- 

 (ฎ) ผูอ้อกหุ้นกู้จะไม่น าเงินไปใช้เพ่ือการใดอนัแตกต่าง
จากวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 

[ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การ
ใชเ้งินภายหลงัซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างไปจากหนงัสือช้ี
ชวน การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินตอ้ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(1) กรณีท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีไม่มนัียส ำคัญ  

ผูอ้อกหุน้กูต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาด

- ยา้ยไปไวข้อ้ 6.3(ง) - - 
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หลักทรัพยห์รือส านักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู ้
ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผย
ขอ้มูลผ่านตลาดหลกัทรัพยใ์นกรณีผูอ้อกหุน้กู้
ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนใหเ้ปิดเผยผา่น website 
ของส านักงาน ก.ล.ต. ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงท่ี
ไม่มีนยัส าคญั ไดแ้ก่ 

(1.1) การเกล่ียวงเ งินหรือค่าใช้ จ่ายระหว่าง
รายการท่ีมีการเปิดเผยไวแ้ล้วในหนังสือช้ี
ชวน 

(1.2) การเปล่ียนแปลงก าหนดระยะเวลาการใช้
เงินท่ีมีการเปิดเผยไวแ้ลว้ในหนงัสือช้ีชวน 

(1.3) การใช้เ งินในเร่ืองท่ีไม่ได้เปิดเผยไว้ใน
หนังสือช้ีชวนซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1.3.1) กรณีเป็นการใช้เ งินในเ ร่ือง ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีเปิดเผยไวใ้น
หนังสือช้ีชวนมูลค่าการใช้เงินท่ี
เปล่ียนแปลงไปต้องไม่เกินร้อย
ละ 30 ของจ านวนเงินท่ีไดจ้ากการ
เสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังนั้น 

(1.3.2)  กรณีอ่ืนนอกจากกรณีตาม (1.3.1) 
มูลค่าการใชเ้งินท่ีเปล่ียนแปลงไป
ตอ้งไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวน
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เงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุ้นกู้ใน
คร้ังนั้น 

(2) กรณีท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมนัียส ำคัญ 

ผูอ้อกหุน้กูต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้

 (ก) ระบุขอ้ก าหนดดา้นการเงิน ขอ้ 6.2 

... 

(ฒ) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
(Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมของผูอ้อกหุน้กู้
ในอตัราส่วนไม่เกินกวา่ [3:1 (สามต่อหน่ึง)] ณ วนัส้ินงวด
บญัชีของไตรมาสท่ีสองและ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของ
แต่ละปี 

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณอตัราส่วนดงักล่าวขา้งตน้ 

"หนี้สิน" หมายถึง หน้ีสินในงบการเงินรวมท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ียหรือตกอยู่ภายใตส่้วนลด รวมถึงภาระค ้าประกัน
และการอาวลัท่ีมีภาระดอกเบ้ียหรือตกอยู่ภายใตส่้วนลด 
หกัดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ี
มีภาระผูกพันระยะส้ัน เงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝาก
ธนาคารท่ีมีภาระผูกพันระยะยาว ทั้ งน้ี หน้ีสินไม่รวมถึง 
เงินมดัจ าจากลูกค้าตามงบการเงินรวม หนังสือค ้ าประกัน
ธนาคาร และหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง ส่วนของผูถื้อหุ้นของผูอ้อกหุน้กู ้
ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวม 

- 



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

 

 

เอกสารแนบ 5 สรุปความแตกต่างของขอ้ก าหนดสิทธิมาตรฐานและขอ้ก าหนดสิทธิของผูอ้อกหุ้นกู ้หนา้ท่ี 8 

หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ เหตุผล 

"งบการเงินรวม" หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวม
ของผู ้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการจดัท างบการเงินรวม
ท่ีไดมี้การตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผูส้อบบัญชี และ 
ผูอ้อกหุน้กูไ้ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

2. หน้า ท่ีงดเว้น
กระท าการ 

7.3 หนา้ท่ีงดเวน้กระท าการ 

ตราบเท่าท่ีผูอ้อกหุ้นกูมี้ภาระหน้ีตามหุน้กูชุ้ดท่ีเก่ียวขอ้ง ผู ้
ออกหุน้กูต้กลงจะกระท าการดงัต่อไปน้ี 

(ก) ระบุขอ้ก าหนดดา้นการเงิน 

 

 
 

- ยา้ยไปไวข้อ้ 6.2(ฒ) - 

- 

 (ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ท่ี 
ผูอ้อกหุน้กูไ้ดใ้หไ้วห้รือท าข้ึนก่อนวนัออกหุน้กู ้ผูอ้อก
หุ้นกูจ้ะไม่จ านอง จ าน า ก่อภาระหลกัประกนัหรือภาระ
ผูกพันใด ๆ บนทรัพย์สินส่วนท่ีส าคัญท่ีใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกูท้ ั้ งท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและ
อนาคตตลอดเวลาท่ียงัคงมีหน้ีตามหุ้นกู้และข้อก าหนด
สิทธิน้ีค้าช าระอยู่ เวน้แต่การจ านอง จ าน า ก่อภาระ
หลกัประกัน หรือภาระผูกพนัใด ๆ ดงักล่าวจะเกิดข้ึน
เน่ืองจากเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู ้
ออกหุ้นกู้ท่ีเกิดข้ึนดว้ยอ านาจแห่งกฎหมาย เช่น 
สิทธิยดึหน่วง สิทธิในทางจ าเป็น เป็นตน้ 

(2) การตกลงยอมรับภาระผูกพนัใด ๆ ซ่ึงก่อข้ึนบน
ทรัพยสิ์นใดท่ีผูอ้อกหุน้กูจ้  าเป็นตอ้งจดัหามา เพ่ือ

ขอ้ 6.3 หนา้ท่ีงดเวน้กระท าการ 

ตราบเท่าท่ีผูอ้อกหุ้นกู้มีภาระหน้ีตามหุ้นกู้ ผูอ้อกหุ้นกู้ตกลงจะ
กระท าการ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) นอกเหนือจากหลกัประกันหรือภาระผูกพนัต่าง ๆ ท่ี 
ผูอ้อกหุ้นกูไ้ดใ้ห้ไวห้รือท าข้ึนก่อนวนัออกหุ้นกู ้ผูอ้อกหุ้นกู้
จะไม่จ านอง จ าน า ก่อภาระหลกัประกนั โอนสิทธิเรียกร้อง 
หรือภาระผกูพนัใด  ๆเหนือทรัพยสิ์น และ/หรือ รายไดส่้วนท่ี
ส าคญัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกูท้ ั้งท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัและท่ีจะมีในอนาคตตลอดเวลาท่ียงัคงมีหน้ีตามหุ้นกู้
ค้างช าระอยู่ เวน้แต่การจ านอง จ าน า ก่อภาระหลักประกัน  
โอนสิทธิเรียกร้อง หรือภาระผูกพนัใด ๆ ดงักล่าวจะเกิดข้ึน
เน่ืองจากเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

ข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้มีการก าหนดข้อยกเวน้ของการห้าม
จ าหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์นของผูอ้อกหุ้นกู้ และการก่อหลักประกัน
หรือภาระผูกพนัใด ๆ เหนือทรัพยสิ์นของผูอ้อกหุ้นกู้ หากการ
ด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดเอาไว ้โดยไม่ได้
รวมถึงการเข้าควบรวมกิจการและการแยกกิจการ ทั้ งน้ี เพ่ือให้
สอดคลอ้งกับหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ภายใตหุ้้นกู้ชุดอ่ืน ๆ ท่ีออกโดย 
ผูอ้อกหุ้นกู ้และเพ่ือให้ผูอ้อกหุ้นกูมี้ความคล่องตวัในการประกอบ
กิจการของผูอ้อกหุน้กู ้
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ใช้ในการด าเนินกิจการหลกัของตนอนัเป็นทาง
ธุรกิจตามปกติโดยทัว่ไป เช่น การซ้ือวตัถุดิบโดย
ตกลงใหมี้การยดึหน่วงกรรมสิทธ์ิจนกวา่จะช าระ
ราคารเสร็จส้ิน (Retention of title) เป็นตน้ 

(3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพนัใด ๆ ตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดข้ึนประกอบการขอหรือการ
ได้รับสัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การ
ยนิยอม หรือสิทธิพิเศษท่ีคลา้ยคลึงกนัท่ีผูอ้อกหุ้น
กูเ้ขา้ท  ากบัหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ 

(4) การก่อภาระหลกัประกันท่ีก่อนข้ึนหรืออนุญาต
ให้ก่อข้ึนดว้ยความยินยอมล่วงหน้าจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นกู้ หรือผูอ้อกหุ้นกู้จะไดมี้การจดัให้ผูถื้อ
หุ้นกู้มีสิทธิในหลกัประกันเดียวกันนั้นในล าดบั
เท่า เทียมกัน และมีสิทธิได้รับช าระหน้ีจาก
หลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกัน กับบุคคล
ผูรั้บหลกัประกนัรายอ่ืน 

(5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพนัใด ๆ 
อนัเป็นทางธุรกิจปกติทัว่ไปเพ่ือเป็นประกันหน้ี
ทุกประเภทของผูอ้อกหุน้กูซ่ึ้งมีมูลค่าวงเงินท่ีเป็น
ประกนัหรือมีภาระผูกพนัรวมกนัไม่เกินกว่า [●] 
บาท ณ เวลาใด ๆ แต่ทั้งน้ีภาระหน้ีตามข้อน้ีไม่
รวมถึงหน้ีเงินกูย้มื 

(1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพยสิ์นของผูอ้อกหุน้กู้
ท่ีเกิดข้ึนดว้ยอ านาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดหน่วง 
สิทธิในทางจ าเป็น เป็นตน้ 

(2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซ่ึงก่อข้ึนบน
ทรัพยสิ์นใดท่ีผูอ้อกหุ้นกู้จ  าเป็นตอ้งจดัหามา เพ่ือใช้
ในการด าเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจ
ตามปกติทั่วไป เช่น การซ้ือทรัพย์ท่ีจ  าเป็นในการ
ด าเนินกิจการ โดยตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธ์ิ
จนกว่าจะช าระราคาเสร็จส้ิน (Retention of title) เป็นตน้ 
หรือการก่อหลกัประกนับนทรัพยสิ์นให้แก่ธนาคารหรือ
สถาบนัการเงินเพ่ือเป็นประกันส าหรับสินเช่ือเพ่ือให้
ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นถาวรเหล่านั้น 

(3)  การจ าน าบญัชีรับฝากเงินหรือโอนสิทธิเรียกร้องใน
เงินฝาก หรือสิทธิการรับเงิน หรือการโอนสิทธิ
เรียกร้องในเอกสารสัญญาเก่ียวกับโครงการ (Project 
Documents) ภายใตสิ้นเช่ือโครงการ (Project Financing) 

(4) การก่อหลกัประกนัหรือภาระผูกพนัใด ๆ ตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดข้ึนประกอบการขอหรือการได้รับสัมปทาน 
ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษท่ี
คลา้ยคลึงกนั หรือการร่วมทุนหรือร่วมลงทุนท่ีผูอ้อกหุน้กู้
เขา้ท  ากบัหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

(5)  การก่อภาระหลกัประกันท่ีก่อข้ึนหรืออนุญาตให้ก่อ
ข้ึนดว้ยความยินยอมล่วงหน้าจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้
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หรือผูอ้อกหุ้นกู้จะไดมี้การจดัให้ผูถื้อหุ้นกู้มีสิทธิใน
หลกัประกันเดียวกันนั้นในล าดบัเท่าเทียมกัน และมี
สิทธิได้รับช าระหน้ีจากหลักประกันนั้นในสัดส่วน
เสมอกนักบับุคคลผูรั้บหลกัประกนัรายอ่ืน 

(6) การก่อหลกัประกนัท่ีก่อข้ึนเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบ
ธุรกิจตามปกติทั่วไปของผูอ้อกหุ้นกู้ หรือเป็นการ
ด าเนินการโดยผลของกฎหมายหรือจะไม่มีผลกระทบ
ในทางลบอยา่งร้ายแรง 

 - ไม่มกี ำหนด -  (ข) ผูอ้อกหุน้กูจ้ะไม่ขาย จ าหน่าย จ่าย หรือโอนทรัพยสิ์นหรือ
สินทรัพย์ทั้ งหมดหรือแต่บางส่วนท่ีส าคัญท่ีใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกู ้เวน้แต่การกระท าดงักล่าว
ข้างต้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง 
หรือเป็นการกระท าอันเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจ
ตามปกติทั่วไปของผู ้ออกหุ้นกู้ หรือเป็นการกระท าเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
(securitization) หรือเป็นธุรกรรมท่ีเขา้ท าหรือเก่ียวเน่ืองกบั
นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายว่าดว้ยทรัสต์เพ่ือธุรกรรม
ในตลาดทุน หรือกฎหมายอ่ืนใด เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
ระดมทุนในตลาดทุน 

 

 (ค) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีท่ีผูอ้อก
หุ้นกู้ไม่ช าระเงินต้นและ/หรือดอกเบ้ียหุ้นกู้ ท่ี ถึง

(จ) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกู้
ไม่ช าระหน้ีเงินตน้ ดอกเบ้ีย และ/หรือ ผดินดัช าระหน้ีใด ๆ 
ตามหุ้นกู้น้ี และการไม่ช าระหน้ีเงินหรือการผิดนัดดงักล่าว

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกูภ้ายใตหุ้้นกูชุ้ดอ่ืน ๆ ท่ี
ออกโดยผูอ้อกหุ้นกู ้และเพ่ือให้ผูอ้อกหุ้นกูมี้ความคล่องตวัในการ
ประกอบกิจการของผูอ้อกหุน้กู ้
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ก าหนดช าระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ท่ี
อาจกลายเป็นเหตุผดินดัเกิดข้ึน 

ยงัไม่ไดรั้บการแก้ไข เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้กูก่้อน 

3. การผิดนัดและ
ผลของการผิด
นดั 

12. การผิดนัดและผลของการผิดนัด 

12.1 กรณีใดกรณีหน่ึงดัง ต่อไปน้ี ถือ เ ป็นเหตุผิดนัดตาม
ขอ้ก าหนดสิทธิ 

... 

(ข) ผูอ้อกหุน้กูฝ่้าฝืนหนา้ท่ีตามขอ้ 7.3 (ก) 

... 

(ง) ผูอ้อกหุ้นกูผ้ิดนัดช าระหน้ีไม่ว่าในมูลหน้ีใด ๆ เป็น
จ านวนเงินรวมกนัเกินกว่า [●] ([●]) บาท หรือเงิน
สกุลอ่ืนท่ีมีจ านวนเทียบเท่า จากการท่ี (1) ผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่
ช าระหน้ีดังกล่าวภายในก าหนดช าระหน้ีเดิมหรือ
ภายในระยะเวลาท่ีเจ้าหน้ีขยายให้ หรือ (2) หน้ี
ดงักล่าวถูกเจา้หน้ีเรียกให้ช าระคืนก่อนก าหนดตาม
สิทธิของเจา้หน้ีในสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

10. การผิดนัดและผลของการผิดนัด 

10.1 กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี ถือเ ป็นเหตุผิดนัดตาม
ขอ้ก าหนดสิทธิน้ี 

... 

- ไม่มข้ีอก ำหนด - 

... 

(ค) ผูอ้อกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษทัย่อยผิดนัดช าระหน้ีไม่ว่าใน
มูลหน้ีใด ๆ อนัเป็นความผิดท่ีเกิดจากผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ 
บริษทัยอ่ยของผูอ้อกหุน้กู ้(ไม่วา่มูลหน้ีรายเดียวหรือหลายราย) 
ณ ขณะใดขณะหน่ึง เป็นจ านวนเงินรวมกันเกินกว่า 
500,000,000 (หา้ร้อยลา้น) บาท หรือเงินสกุลอ่ืนท่ีมีจ านวน
เทียบเท่า จากการท่ี (1) ผูอ้อกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษทัย่อย  
ไม่ช าระหน้ีดังกล่าวภายในก าหนดช าระหน้ีเดิมหรือ
ภายในระยะเวลาท่ีเจา้หน้ีขยายให ้หรือ (2) หน้ีดงักล่าวถูก
เจา้หน้ีเรียกให้ช าระคืนก่อนก าหนดอนัเป็นผลจากการผดินดั 
เวน้แต่การเกิดการผดินดันั้นอยูใ่นระหวา่งการโตแ้ยง้โดยสุจริต 
และไดมี้การเร่ิมกระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวในศาลท่ีมี 
เขตอ านาจ (ในกรณีดงักล่าว ให้ถือว่าเหตุดงักล่าวมิไดเ้ป็น
เหตุผิดนัด ตราบเท่าท่ีขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าวยงัไม่มีการตดัสิน 
ช้ีขาดจนถึงท่ีสุดให้เป็นความผิดของผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ 
บริษทัยอ่ย) 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกูภ้ายใตหุ้้นกูชุ้ดอ่ืน ๆ ท่ี
ออกโดยผูอ้อกหุ้นกู ้และเพ่ือให้ผูอ้อกหุ้นกูมี้ความคล่องตวัในการ
ประกอบกิจการของผูอ้อกหุน้กู ้
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หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ เหตุผล 

 - ไม่มข้ีอก ำหนด - ขอ้ 10.1 

... 

(ซ) เม่ือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง งดเวน้ หรือยกเลิกใบอนุญาต 
หนงัสือรับรอง หนงัสือยนิยอม สิทธิประโยชน์ใด  ๆท่ีผูอ้อกหุน้กู้
ไดรั้บจากหน่วยงานของรัฐ เจา้หนา้ท่ี บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ  
ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูจ้  าเป็นตอ้งมีไวห้รือใชใ้นการประกอบธุรกิจ
หลกัของผูอ้อกหุ้นกู ้ซ่ึงการแกไ้ขเปล่ียนแปลง การงดเวน้ 
หรือยกเลิกเช่นว่านั้ น อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
อยา่งร้ายแรง 

 

4. ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
ผูถื้อหุน้กู ้

13. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

- ไม่มีก าหนด - 

11. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

... 

11.3 การประชุมผูถื้อหุ้นกู้ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิน้ีจะเป็นการ
ประชุมร่วมกันทั้งผูถื้อหุ้นกูชุ้ดท่ี 1 ผูถื้อหุ้นกู้ชุดท่ี 2 และ 
ผู ้ถือหุ้นกู้ชุดท่ี  3 (โดยการนับองค์ประชุมและมติของท่ี
ประชุมจะค านวณจากผลรวมของจ านวนหุ้นกู้ ชุดท่ี  1  
หุ้นกู้ชุดท่ี  2 และหุ้นกู้ ชุดท่ี  3) แต่ทั้ ง น้ีในกรณีท่ี  (ก) 
ประธานท่ีประชุมเห็นว่าเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง (ในกรณีเป็น
การประชุมซ่ึงตอ้งพิจารณาหลายวาระ) ท่ีจะตอ้งประชุมเพื่อ
ลงมตินั้ นเป็นเร่ืองท่ีน่าจะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นกู้ชุดท่ี 1 
 ผูถื้อหุ้นกูชุ้ดท่ี 2 หรือผูถื้อหุ้นกูชุ้ดท่ี 3 โดยเฉพาะเจาะจง
เท่านั้น ซ่ึงในกรณีดงักล่าวให้นับองคป์ระชุมและคะแนน
เสียงเฉพาะจากผูถื้อหุ้นกู้ชุดท่ีเก่ียวข้องนั้ นเท่านั้ น หรือ  
(ข) ในกรณีท่ีเร่ืองท่ีจะพิจารณาทั้งหมดอาจมีผลกระทบต่อ 

ระบุขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้กู ้
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ผู ้ถือหุ้นกู้ชุดท่ี 1 ผู ้ถือหุ้นกู้ชุดท่ี 2 หรือผู ้ถือหุ้นกู้ชุดท่ี 3 
โดยเฉพาะ ก็ใหเ้รียกประชุมเฉพาะผูถื้อหุน้กูชุ้ดท่ีมีส่วนไดเ้สีย
ดงักล่าวเท่านั้น 

11.4 ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นกู้เพียงรายเดียวให้ถือว่ามติท่ีท  าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรและลงนามโดยผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวเป็นมติ
โดยชอบของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู้โดยมิต้องจัดให้มีการ
ประชุมผูถื้อหุน้กู ้

 13.3 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการประชุมผูถื้อหุน้กูท้ ั้งท่ีเรียกประชุมโดยผูอ้อก
หุน้กู ้และท่ีเรียกประชุมโดยผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

11.5 ผู อ้อกหุ ้นกู จ้ะ เ ป็นผู ร้ ับผ ิดชอบค่าใชจ้ ่ายทั้งหมดที่
เ กี ่ยวขอ้งกบัการจดัการประชุมผูถ้ ือหุ ้นกู ท้ ั้ง ที ่เรียก
ประชุมโดยผูอ้อกหุ้นกู้ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ หรือผูถื้อหุ้นกู้ 
เวน้แต่ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูถื้อหุน้กู ้

 

5. การติดต่อและ 
การบอกกล่าว 

18. การติดต่อและการบอกกล่าว 

18.1 เวน้แต่ในกรณีท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืนโดยเฉพาะ ค าบอก
กล่าวอาจจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือทางโทรสารก็
ได ้ทั้งน้ี การติดต่อส่ือสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหน่ึงไปยงั
อีกบุคคลหน่ึงภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิจะมีผลต่อเม่ือ 

(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เม่ือได้รับในรูปแบบท่ี
อ่านหรือเขา้ใจได ้

(ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณียล์งทะเบียน ใหถื้อวา่ไดส่้งถึง
ผูรั้บในวนัส่ง 

18.2 การติดต่อผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้และผู ้ออกหุ้นกู้ ให้เป็นไป
ดงัต่อไปน้ี 

16. การติดต่อและการบอกกล่าว 

16.1 เวน้แต่ในกรณีท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนโดยเฉพาะ ค าบอก
กล่าวอาจจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือไปรษณีย์
อากาศ (Air Mail) (กรณีส่งถึงผูถื้อหุ้นกูใ้นต่างประเทศ) 
หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้ งน้ี การติดต่อส่ือสารใด ๆ 
ระหว่างบุคคลหน่ึงไปยัง อีกบุคคลหน่ึงภายใต้
ขอ้ก าหนดสิทธิจะมีผลต่อเม่ือ 

(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เม่ือไดรั้บในรูปแบบท่ี
อ่านหรือเขา้ใจได ้

(ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ
ไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (กรณีส่งถึงผูถื้อหุน้กูใ้น

ระบุขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการติดต่อและการบอกกล่าวระหว่าง
บุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึงภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิ 
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(ก) ค าบอกกล่าวถึงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดย
ชอบ หากไดส่้งไปยงัท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของผูแ้ทนผู ้
ถือหุน้กูต้ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 15.1 

... 

18.3 การติดต่อผูถื้อหุน้กูใ้หเ้ป็นไปดงัต่อไปน้ี 

(ก) ค าบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผูถื้อหุ้นกู ้จะถือว่า
ได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน 
(หรือการส่งโดยวิ ธี ท่ี เ ทียบเ คียงกัน)  หรือทาง
ไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) ไปยงัท่ีอยู่ของผูถื้อหุ้นกู้
ตามท่ีระบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้หรือในกรณี
หุน้กูท่ี้ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ตามท่ีอยูข่อง
ผูถื้อหุ้นกู้ท่ีระบุโดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะถือ
ไดว้า่เป็นการส่งโดยชอบแลว้ในวนัท่ี 3 นบัจากวนัท่ีไดส่้ง
ทางไปรษณียไ์ปยงัท่ีอยูข่องผูถื้อหุน้กูใ้นประเทศไทย 
หรือในวนัท่ี 7 นับจากวนัท่ีส่งไปยงัท่ีอยู่ของผูถื้อหุน้
กูใ้นต่างประเทศ 

... 

ต่างประเทศ) ใหถื้อวา่ไดส่้งถึงผูรั้บในวนัส่ง 

16.2 การติดต่อผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้และผู ้ออกหุ้นกู้ ให้เป็นไป
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ค าบอกกล่าวถึงผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้ (ยกเว้นการส่ง
เอกสารหรือขอ้มูลทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ตาม
ขอ้ 6.2(ช)) จะถือว่าไดส่้งโดยชอบ หากไดส่้งไปยงั
ท่ีอยู่ของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา
แต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
... 

16.3 การติดต่อผูถื้อหุน้กูใ้หเ้ป็นไปดงัต่อไปน้ี 

(ก) ค าบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผูถื้อหุน้กู ้(ยกเวน้
หนังสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกู)้ จะถือว่าไดส่้งโดย
ชอบหากไดส่้งทางไปรษณียล์งทะเบียน (หรือการ
ส่งโดยวธีิท่ีเทียบเคียงกนั) หรือทางไปรษณียอ์ากาศ 
(Air Mail) (กรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุ้นกู้ในต่างประเทศ) 
ไปยัง ท่ีอยู่ของผู ้ถือหุ้นกู้ตามท่ีระบุไว้ในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุ้นกู้ หรือในกรณีหุ้นกู้ท่ีฝากไว้กับ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามท่ีอยู่ของผูถื้อหุ้นกู้ท่ี
ระบุโดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ ซ่ึงจะถือไดว้่าเป็น
การส่งโดยชอบแลว้ในวนัท่ี 3 (สาม) นับจากวนัท่ี
ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังท่ีอยู่ของผู ้ถือหุ้นกู้ใน
ประเทศไทย หรือในวันท่ี 7 (เจ็ด) นับจากวันท่ี
ส่งไปยงัท่ีอยูข่องผูถื้อหุน้กูใ้นต่างประเทศ 

 



                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A” ด้วยแนวโน้ม
อนัดบัเครดิต “Stable” หรอื “คงที่” พร้อมทัง้คงอนัดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหีลักประกันของ
บรษิทัทีร่ะดบั “A-” ในขณะเดยีวกนั ทรสิเรทติ้งยงัจดัอนัดบัเครดติหุน้กูไ้ม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัชุด
ใหม่ในวงเงนิไม่เกิน 4 พนัล้านบาทของบรษิทัที่ระดับ “A-” ด้วยเช่นกนั ทัง้นี้ บรษิัทจะน าเงนิที่ได้จาก
การออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้ช าระคนืหุ้นกู้ที่ก าลงัจะครบก าหนดไถ่ถอน รวมถงึใช้ส าหรบัการลงทุนและ
หมุนเวยีนในกจิการของบรษิทั ในการนี้ หุน้กูข้องบรษิทัมอีนัดบัเครดติต ่ากว่าอนัดบัเครดติองคก์รของ
บรษิทัอยู่ 1 ขัน้เนื่องจากหุน้กู้นี้มลีกัษณะการด้อยสทิธทิางโครงสรา้งเมื่อเทยีบกบัเงนิกู้ของบรษิทัย่อย
ของบรษิทัทีม่อียู่ในปัจจุบนั 

อนัดบัเครดติดงักล่าวสะท้อนถึงจุดแขง็ของบรษิัทในการพฒันาและด าเนินงานโรงไฟฟ้าพลงัน ้าขนาด
ใหญ่ ตลอดจนกระแสเงนิสดรบัที่มัน่คงจากการมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement -- 
PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (ได้ร ับอันดับเครดิต “AAA/Stable” จาก 
ทรสิเรทติ้ง) และประวตัิการด าเนินงานที่น่าพอใจของบรษิัท อย่างไรก็ตาม อนัดบัเครดิตดงักล่าวก็มี
ข้อจ ากัดจากความไม่แน่นอนของปริมาณน ้ าและความเสี่ยงของประเทศ (Country Risk) ของ
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)  

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

มีจดุแขง็ในกำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำขนำดใหญ่ 

บรษิทัได้รบัการยอมรบัในเรื่องความสามารถในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าขนาดใหญ่ได้ตาม
ก าหนดเวลาและอยู่ภายใต้งบประมาณ โดยบรษิัทได้พฒันาโรงไฟฟ้าพลังน ้า 2 แห่งใน สปป. ลาว 
ไดแ้ก่ “โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าน ้างมึ 2” (โครงการน ้างมึ 2) และ “โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร”ี 
(โครงการไซยะบุร)ี ซึง่ 2 โครงการนี้มกี าลงัการผลติตดิตัง้รวมกนัทีข่นาด 1,900 เมกะวตัต์ โดยแบ่งเป็น
โครงการน ้างมึ 2 ที่ขนาด 615 เมกะวตัต์และโครงการไซยะบุรีที่ขนาด 1,285 เมกะวตัต์ โดยทัง้ 2 
โครงการสามารถเริม่ด าเนินงานไดต้ามแผนแมว้่าจะมคีวามทา้ทายทัง้ในดา้นธรณีวทิยาและสิง่แวดลอ้ม 

หนึ่งในปัจจัยที่สร้างความส าเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้ าขนาดใหญ่นั ้นคือความ
เชีย่วชาญทางวศิวกรรมของผูถ้อืหุน้หลกัของบรษิทัคอื บรษิทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) (ไดร้บัอนัดบั
เครดิต "A-/Stable" จากทริสเรทติ้ง) ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชัน้น าที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเมื่อพิจารณาทัง้ในด้านความสามารถในการก่อสรา้งและสถานะทางการ
ตลาดทีแ่ขง็แกร่ง นอกจากนี้ บรษิทัยงัประสบความส าเรจ็ในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าประเภทอื่นอกี
ดว้ยซึง่รวมถงึโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมและโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 

โรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำสร้ำงก ำไรเป็นส่วนใหญ่  

แหล่งก าไรหลกัของบรษิทัยงัคงมาจากโรงไฟฟ้าพลงัน ้า ในปีที่มกีารด าเนินงานเป็นปกตนิัน้ ก าไรจาก
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ามสีดัส่วนราว 70% ของก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย
ของบรษิัท แม้ว่าโครงการน ้างมึ 2 จะประกาศให้ปี 2563 เป็นปีแล้งส าหรบัการด าเนินงาน แต่ก็ยงัคง
เป็นโครงการที่สรา้งก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายถึงประมาณ 45%-
50% ของก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายฯ ของบรษิัท นอกจากนี้  ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่าโครงการไซยะบุรจีะ
สามารถจ่ายเงนิปันผลให้แก่บรษิัทได้ตัง้แต่ปี 2564 เป็นต้นไปซึ่งจะท าใหก้ าไรจากโรงไฟฟ้าพลงัน ้ามี
สดัส่วนสงูยิง่ขึน้   

เทคโนโลยีที่ใช้ในโรงไฟฟ้าพลังน ้ านัน้เป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว ว่ามีความเสี่ยงในการ
ด าเนินงานที่ต ่า โดยทัว่ไปแล้ว โรงไฟฟ้าพลงัน ้าสามารถสร้างอตัราก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่า

  

บริษทั ซีเค พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 67/2564 

 30 เมษำยน 2564 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  
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เสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายต่อรายไดม้ากกว่า 75% ซึง่เป็นอตัราทีสู่งกว่าโรงไฟฟ้าทีใ่ชเ้ชื้อเพลงิฟอสซลิเนื่องจากไม่มตี้นทุนค่าเชือ้เพลงิ อย่างไรก็ตาม 
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ายงัคงมคีวามเสีย่งทางดา้นอุทกวทิยาอยู่ เช่น ความไม่แน่นอนของปรมิาณน ้า เป็นตน้  

สญัญำหลกั ๆ ช่วยบรรเทำควำมเส่ียงส ำคญั ๆ ลงได้  

ณ เดอืนมนีาคม 2564 โรงไฟฟ้าของบรษิทัเมื่อคดิตามสดัส่วนการลงทุนแล้วประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้าพลงัน ้า 2 แห่งที่ขนาดก าลงัการผลติรวมประมาณ 
765 เมกะวตัต์ (82%) โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม 2 แห่งที่ขนาดก าลงัการผลติรวม 155 เมกะวตัต์ (16%) และโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ที่ประมาณ 19 
เมกะวตัต์ (2%) โดยโรงไฟฟ้าของบรษิทัมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกบัผูซ้ื้อทีม่คีวามน่าเชื่อถอืซึง่ช่วยบรรเทาความเสีย่งจากการไม่ไดร้บัช าระเงนิและ
ความเสีย่งทางดา้นตลาดลง  

โรงไฟฟ้าของบรษิทัม ีกฟผ. เป็นผูร้บัซื้อไฟฟ้ารายใหญ่ในสดัส่วนถงึประมาณ 92% ของก าลงัการผลติรวมของบรษิทัซึ่งรวมก าลงัการผลติของโครงการ 
ไซยะบุร ีส าหรบัก าลงัการผลติไฟฟ้าที่เหลอืนัน้บรษิัทจ าหน่ายให้แก่ Electricite Du Laos (EDL) กลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมในประเทศไทย และการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค (กฟภ.) ของไทย 

นอกจากนี้ สญัญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้าของบรษิทัซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลกันัน้ยงัมโีครงสรา้งสญัญาที่ช่วยท าใหก้ระแสเงนิสดมเีสถยีรภาพ
ตลอดอายุของสญัญาแม้ว่าปรมิาณน ้าจะมีความผนัผวนอีกด้วย โดยสญัญาจะมีกลไกที่เอื้อให้บรษิัทสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าได้มากเกินกว่าปรมิาณ
เป้าหมายในปีทีม่นี ้ามาก ในขณะทีปี่ทีม่นี ้าน้อยบรษิทักจ็ะไดร้บัเงนิสดจากการน าไฟฟ้าทีผ่ลติเกนิกว่าเป้าหมายดงักล่าวมาใช ้และในกรณีทีบ่รษิทัจ าหน่าย
ไฟฟ้าไดต้ ่ากว่าปรมิาณไฟฟ้าเป้าหมายต่อปี ปรมิาณไฟฟ้าในส่วนทีข่าดนี้กส็ามารถน าไปทบกบัปรมิาณไฟฟ้าเป้าหมายของปีถดั ๆ ไปได ้   

มีประวติักำรด ำเนินงำนท่ีน่ำพอใจ 

โครงการน ้างมึ 2 มสีญัญาเดนิเครื่องและบ ารุงรกัษา (Operation and Maintenance Agreement --- OMA) กบั กฟผ. ซึ่งครอบคลุมตลอดอายุสญัญาซื้อ
ขายไฟฟ้า นับตัง้แต่การเปิดด าเนินงานในเดอืนมนีาคม 2554 จนถงึปี 2563 โรงไฟฟ้าน ้างมึ 2 มคี่าความพรอ้มอยู่ในระดบัทีส่งูเกนิกว่า 96% มาโดยตลอด 
ยกเวน้ในช่วงปี 2561-2562 ทีค่วามพรอ้มของโรงไฟฟ้าอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 92%-93% เนื่องจากการหยุดซ่อมบ ารุงตามวาระในปี 2561 และการมปีรมิาณ
น ้าทีไ่ม่เพยีงพอส าหรบัการผลติในปี 2562 ส าหรบัโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมนัน้ สญัญาซื้อขายไฟฟ้ามเีงื่อนไขยอมใหบ้รษิทัส่งผ่านต้นทุนเชื้อเพลงิไป
ให ้กฟผ. ได้ตราบเท่าที่ประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้าเป็นไปตามสญัญา ดงันั ้น ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาเชื้อเพลงิจงึเป็นสิง่ที่บรหิารจดัการได ้
ซึง่โรงไฟฟ้าของบรษิทัยงัคงมผีลงานในการผลติไฟฟ้าทีด่กีว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 

มีควำมอ่อนไหวต่อควำมเส่ียงจำกกำรขำดแคลนน ้ำ 

เนื่องจากรายไดห้ลกัของบรษิทัมาจากโรงไฟฟ้าพลงัน ้า ดงันัน้ บรษิทัจงึมคีวามอ่อนไหวสูงต่อความเสีย่งดา้นอุทกวทิยา ไฟฟ้าที่ผลติไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลงั
น ้านัน้เป็นผลจากปรมิาณน ้าทีไ่หลผ่านซึง่อาจจะมคีวามผนัผวนอย่างมนีัยส าคญัในแต่ละปี ทัง้นี้ ปรมิาณน ้าทีม่คีวามผนัผวนสงูนี้อาจมผีลต่อปรมิาณไฟฟ้า
ที่จะผลติได้และส่งผลท าให้รายได้ถดถอยลงในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งกรณีดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเพยีงพอของเงนิสดที่ใช้รองรบัต้นทุนคงที่ได ้
แมว้่าโครงสรา้งสญัญาซื้อขายไฟฟ้าจะมกีลไกที่ช่วยบรรเทาความเสีย่งจากทรพัยากรน ้าได้บางส่วน แต่ภาวะภยัแล้งที่ยดืเยื้อก็อาจจะส่งผลต่อปรมิาณ
ไฟฟ้าที่ผลติได้และอาจท าให้รายได้ในช่วงดงักล่าวลดลงอย่างมากเช่นกนั ซึ่งกรณีดงักล่าวเคยเกิดขึน้มาแล้วกบัรายได้ของโครงการน ้างมึ 2 เมื่อ 2 ปีที่
ผ่านมา ส าหรบัโครงการไซยะบุรนีัน้กผ็ลติไฟฟ้าไดต้ ่ากว่าที่คาดการณ์ไวด้ว้ยเหตุผลเดยีวกนัเช่นกนั 

ก าไรในปี 2563 ของบรษิัทได้รบัผลกระทบอย่างมากจากการผลติไฟฟ้าที่ลดลงของโครงการน ้างมึ 2 โดยโครงการประกาศใหปี้ 2563 เป็นปีแล้งส าหรบั
การด าเนินงานภายใต้สญัญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งท าใหโ้ครงการได้รบัการยกเวน้จากการผลติไฟฟ้าขัน้ต ่าตามสญัญา ซึ่งปรมิาณน ้าที่ไหลเขา้อ่างเกบ็น ้าของ
โครงการอยู่ในระดบัต ่ากว่าปกตติดิต่อกนัมา 2 ปี โดยบรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่ปรมิาณน ้าในอ่างเกบ็น ้าของโครงการใหก้ลบัมาสู่ระดบัปกตภิายในปลายปี 
2563 ซึ่งจะช่วยให้โครงการมีปรมิาณน ้าเพียงพอส าหรบัการด าเนินงานในปี 2564 จากกรณีดังกล่าวส่งผลท าให้บรษิัทจ าหน่ายไฟฟ้าได้เพียง 916  
กกิกะวตัต์-ชัว่โมง (ลา้นหน่วย) ซึง่ลดลง 45% เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า ท าใหก้ าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของบรษิทัลดลง 
28% เหลอื 2.9 พนัล้านบาทในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานที่ลดลงของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ากไ็ด้รบัการชดเชยบางส่วนจากโรงไฟฟ้าพลงัความ
รอ้นร่วมของบรษิทั ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของบรษิทัเพิม่ขึน้เป็น 7.6 เท่า 
ณ สิน้ปี 2563 จาก 5.7 เท่าในปี 2562 

โรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำยงัคงเป็นปัจจยัขบัเคล่ือนส ำคญัในกำรเติบโต 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าโรงไฟฟ้าพลงัน ้าจะยงัคงเป็นปัจจยัขบัเคลื่อนส าคญัในการสรา้งการเตบิโตของบรษิทั ปัจจุบนับรษิทัอยู่ระหว่างการพฒันา “โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัน ้าหลวงพระบาง” (โครงการหลวงพระบาง) ในจงัหวดัหลวงพระบางของ สปป. ลาว โครงการนี้เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าแบบน ้าไหล
ผ่านตลอดปี (Run-of-river) ขนาดใหญ่ในแม่น ้าแม่โขงซึ่งมกี าลงัการผลิตตดิตัง้ประมาณ 1,460 เมกะวตัต์ โดยคาดว่าจะสามารถผลติไฟฟ้าได้ประมาณ 
6,854 ล้านหน่วยต่อปีในช่วงอายุสมัปทานที่ประมาณ 32 ปี ปัจจุบนับรษิัทถือหุน้ 42% ในบรษิัทที่ด าเนินโครงการคอื บรษิัท หลวงพระบาง พาวเวอร ์
จ ากดั ซึ่งอยู่ระหว่างขัน้ตอนการเจรจาเกีย่วกบัสญัญาทีส่ าคญั เช่น สญัญาสมัปทาน สญัญาการก่อสรา้ง และสญัญาซื้อขายไฟฟ้า บรษิทัคาดว่าจะสามารถ
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เริม่การก่อสรา้งโครงการได้ในปี 2564 และเปิดด าเนินงานโรงไฟฟ้าได้ในปี 2571 ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาโดยรวมแล้ว ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัอาจจะต้องใช้
เงนิลงทุนทัง้สิน้ประมาณ 1.3-1.5 หมื่นลา้นบาทตลอดระยะเวลาในการพฒันาโครงการ นอกจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าแห่งใหม่นี้แลว้ บรษิทัยงัมแีผน
จะใช้เงนิลงทุนประมาณ 1.8 พนัล้านบาทในการซื้อหุ้นเพิม่เตมิในสดัส่วน 5% ในโครงการไซยะบุรอีีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้สดัส่วนการถอืหุ้นในโครงการ
ดงักล่าวของบรษิทัเพิม่ขึน้เป็น 42.5%   

มีควำมเส่ียงของประเทศใน สปป. ลำว 

การที่โรงไฟฟ้าหลกั ๆ ของบรษิทัตัง้อยู่ใน สปป. ลาว จงึท าใหบ้รษิทัต้องเผชญิกบัความเสีย่งของประเทศใน สปป. ลาว โดยเฉพาะอย่างยิง่ความเสีย่งใน
กรณีที่เกดิการเปลี่ยนแปลงดา้นกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการผลติไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ความเสีย่งดงักล่าวกไ็ด้รบัการบรรเทาลงไดด้ว้ยสญัญาสมัปทานที่
มกีบัรฐับาล สปป. ลาว และสญัญาซื้อขายไฟฟ้าที่มกีบั กฟผ. นอกจากนี้ EDL-Gen ซึ่งเป็นรฐัวสิาหกจิของ สปป. ลาว กย็งัเป็นหนึ่งในผูส้นับสนุนของทัง้
โครงการน ้างมึ 2 และโครงการไซยะบุรอีกีด้วย ในขณะเดียวยงัมกีารคาดการณ์ว่ารฐับาล สปป. ลาว จะเขา้มามสี่วนร่วมในโครงการหลวงพระบางด้วย
เช่นกนั   

คำดว่ำก ำไรจะฟ้ืนตวั 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าก าไรของบรษิัทจะฟ้ืนตวัในปี 2564 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการด าเนินงานของโครงการน ้างมึ 2 ที่ดขีึน้ ทัง้นี้ ประมาณการพื้นฐาน
ดงักล่าวอยู่ภายใต้สมมติฐานระดบัน ้า ณ ต้นปี 2564 และสมมตฐิานแบบระมดัระวงัเกี่ยวกบัปรมิาณน ้าที่ไหลเขา้อ่างเก็บน ้า โดยทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัรา
ความสามารถในการผลติไฟฟ้า (Capacity Factor) ของโครงการน ้างมึ 2 จะอยู่ทีป่ระมาณ 30%-35% ในระหว่างปี 2564-2565 และจะฟ้ืนตวัเป็นประมาณ 
36%-40% ในปี 2566 ทรสิเรทติ้งประมาณการว่าบรษิทัจะมกี าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายอยู่ในช่วง 4.5-4.8 พนัล้านบาท
ต่อปีในช่วงปี 2564-2566 ซึ่งประมาณการดงักล่าวอยู่ภายใต้ความคาดหวงัของทรสิเรทติ้งว่าโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมของบรษิทัจะยงัเป็นแหล่งสรา้ง
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายที่แน่นอนของบรษิทัที่ประมาณ 1.1-1.2 พนัล้านบาทต่อปีและบรษิทัจะได้รบัเงนิปันผลจาก
โครงการไซยะบุรทีี่ประมาณ 200-300 ล้านบาทต่อปี (คิดตามสดัส่วนการถือหุ้นที่ประมาณ 42.5%) ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งประมาณการว่าเงนิทุนจากการ
ด าเนินงานของบรษิทัจะอยู่ทีป่ระมาณ 3.4-3.6 พนัลา้นบาทต่อปีในช่วงประมาณการดงักล่าว 

ภำระหน้ีคำดว่ำจะลดลง 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของบรษิทัจะค่อย ๆ ลดลงมาอยู่ในระดบัที่
ต ่ากว่า 5 เท่าตัง้แต่ปี 2565 เป็นต้นไปเมื่อพจิารณาจากแผนการลงทุนของบรษิทัในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าแห่งใหม่ ๆ และการซื้อหุน้ 5% ในโครงการ
ไซยะบุร ีโดยรวมแลว้ทรสิเรทติ้งประมาณการว่าบรษิทัจะใชเ้งนิลงทุนทัง้สิน้จ านวน 6.3 พนัลา้นบาทในช่วงปี 2564-2566 โดยคาดว่าบรษิทัจะยงัคงมุ่งเน้น
การลงทุนในประเทศเพื่อนบา้นและใช้จุดแขง็ของบรษิทัในการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงัน ้าขนาดใหญ่ อย่างไรกต็าม เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลงัน ้าขนาดใหญ่นัน้
โดยปกตจิะใช้เวลาหลายปีในการพฒันาโครงการและปรบัเปลี่ยนสิง่แวดล้อมมากมาย ทรสิเรทติ้งจงึไม่คาดว่าบรษิทัจะมกีารเพิม่สนิทรพัย์ขนาดใหญ่ใน
ระยะเวลาไม่กีปี่ขา้งหน้านี้ ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะมอีตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนอยู่ในระดบัต ่ากว่า 40% ในระหว่างปี 2564-2566 

สถำนะสภำพคล่องท่ีเพียงพอ 

ในระดบัของงบการเงนิรวมนัน้ บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดซึ่งรวมถงึเงนิสดทีม่ภีาระผกูผนัส าหรบัเงนิกูโ้ครงการอยู่ทีป่ระมาณ 9.4 พนัลา้น
บาท ณ สิ้นปี 2563 นอกจากนี้ บรษิทัยงัมวีงเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้(ทัง้แบบที่สามารถและไม่สามารถยกเลกิวงเงนิได)้ อกีประมาณ 9.5 พนัลา้นบาท ทัง้นี้ 
ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิัทจะมเีงนิทุนจากการด าเนินงานประมาณ 3.4 พนัล้านบาทในปี 2564 ดงันัน้ เงนิสดในมอื รวมทัง้วงเงนิกู้ที่ยงัไม่ได้เบิกใช้ และ
เงนิทุนจากการด าเนินงานจงึน่าจะเพยีงพอใช้ช าระหนี้เงนิกูร้ะยะยาวและหุน้กู้ทีจ่ะครบก าหนดจ านวนประมาณ 5.5 พนัลา้นบาทได้ นอกจากนี้ บรษิทัยงัมี
แผนจะช าระคนืหุน้กูท้ีจ่ะครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2564 จ านวน 4 พนัลา้นบาทโดยการออกหุน้กูชุ้ดใหม่เพื่อรกัษาสภาพคล่องของบรษิทัอกีดว้ย 

จากประมาณการของทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัย่อยต่าง ๆ ของบรษิทัน่าจะสามารถสรา้งกระแสเงนิสดได้เพยีงพอส าหรบัการช าระคนืหนี้ทัง้หุน้กู้และเงนิกู้
โครงการ นอกจากนี้ บรษิัทย่อยเหล่านี้ยงัต้องมเีงนิฝากในบญัชีเงนิส ารองส าหรบัใช้ช าระคนืหนี้เงนิกู้ด้วย โดยบญัชดีงัก ล่าวจะช่วยบรรเทาความเสีย่ง
ใหแ้ก่ผูใ้หกู้ใ้นกรณีทีผ่ลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยดงักล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

สมมติฐำนกรณีพื้นฐำน 

• อตัราความสามารถในการผลติไฟฟ้า (Capacity Factor) ของโครงการน ้างมึ 2 จะอยู่ในช่วง 30%-35% ในระหว่างปี 2564-2565 และ 36%-40% ใน
ปี 2566 

• อตัราความสามารถในการผลติไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมทัง้ 2 แห่งจะอยู่ในช่วง 75%-77% 
• เงนิลงทุนทัง้หมดจะอยู่ทีป่ระมาณ 6.3 พนัลา้นบาทในระหว่างปี 2564-2566  
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แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรอื "คงที่" สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้งว่าโรงไฟฟ้าของบรษิัทจะสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 
นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่าบรษิทัจะยงัคงได้รบักระแสเงนิสดทีแ่น่นอนจากการลงทุนโดยมภีาระหนี้และกระแสเงนิสดเมื่อเทยีบกบัหนี้สนิทางการเงนิ
อยู่ในระดบัเดยีวกบัประมาณการของทรสิเรทติ้ง  

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

โอกาสที่บรษิทัจะได้รบัการปรบัอนัดบัเครดติเพิม่ขึน้ในระยะ 12-18 เดอืนขา้งหน้านัน้มคี่อนขา้งจ ากดั ในขณะที่ปัจจยัที่อาจมผีลต่อการลดอนัดบัเครดิต
อาจเกดิจากผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าของบรษิทัที่อ่อนแอลงอย่างมนีัยส าคญัซึ่งอาจจะเกดิจากปรมิาณน ้าทีอ่ยู่ในระดบัต ่าอย่างต่อเนื่อง หรอืเกดิจาก
การลงทุนขนาดใหญ่ทีใ่ชเ้งนิกูเ้ป็นหลกัซึง่ส่งผลใหส้ถานะทางการเงนิของบรษิทัอ่อนแอลงอย่างมนีัยส าคญั 

ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั* 

หน่วย: ลา้นบาท 
      ------------------------------ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ------------------------- 
 

 
 2563 2562 2561 2560            2559 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 
 

7,077 8,859 9,096 6,916 6,337 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษ ี  1,180 2,264 2,517 1,597 1,731 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย  2,910 4,015 4,618 3,587 3,658 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  1,925 2,829 3,173 2,077 2,384 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  1,001 1,173 1,400 1,494 1,260 
เงนิลงทุน 

 
106 251 779 2,704 3,496 

สนิทรพัยร์วม 
 

67,038 64,191 62,503 60,462 59,305 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้ 

 
22,098 22,905 24,765 23,565 21,727 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้ 
 

35,038 35,547 31,522 30,659 30,506 
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว            

อตัราก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (%) 

 
41.13 45.32 50.77 51.87 57.71 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่เงนิทุนถาวร (%) 
 

1.81 3.61 4.16 2.70 3.08 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 
2.91 3.42 3.30 2.40 2.90 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 7.59 5.71 5.36 6.57 5.94 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%) 
 

8.71 12.35 12.81 8.81 10.97 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)  

 
38.68 39.19 44.00 43.46 41.60 

* งบการเงนิรวม 
 
เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดติกลุ่มธุรกจิ, 13 มกราคม 2564 
- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป, 26 กรกฎาคม 2562 
- อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 

 

 

 

 

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทั ซีเค พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) (CKP) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: A 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
CKP216A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 4,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A- 
CKP22NA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A- 
CKP23NA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A- 
CKP27NA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2570 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 ำกดั                                                                                                                                                                                                            

อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษัท ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2564  ห้ามมใิห้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืด้วยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหน้ีนัน้ๆ หรอืของบรษิัทนัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจดัอันดบัเครดิตนี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทุน หรือค าแนะน าในลักษณะอื่นใด การจดัอันดบัและขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า ห รอืพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้จดัท าขึ้นโดยมไิดค้ านึงถึงความต้องการด้านการเงนิ พฤติการณ์ ความรู ้และวตัถุประสงค์ของ ผูร้บัขอ้มูลรายใดรายหน่ึง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดร้บัขอ้มูลที่ใชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิัทและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสี ยหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

 










