
 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง) และร่างหนังสือชี้ชวน 

 
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED  
(บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

เสนอขาย 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้
"หุ้นกูข้องบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที ่2/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574  

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก้่อนวันครบก าหนดไถถ่อนหุน้กู"้ ("หุ้นกู"้) 
หุ้นกู้มีอายุ 10 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.58 ต่อปี ช าระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุน้กู้ 

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท  
จ านวนเสนอขายไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเปน็มูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท 

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ ่

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู ้"A-" แนวโน้มอันดบัเครดิต "Stable" โดยบรษิัท ทริสเรทติง้ จ ากัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 
ผู้ออกหุ้นกูจ้ะจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูจ้ากสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถอืที่ส านักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบตลอดอายุของหุ้นกู ้

ระยะเวลาการจองซื้อหุน้กู ้
วันที ่18 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหุ้นกู ้
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ย่ืนแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน: วันที่ 13 กนัยายน พ.ศ. 2564 
วันที่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนงัสือชี้ชวนมีผลใช้บงัคับ: วันที ่15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือ
มิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตรา สารหนี้
และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็น 
ความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้ 

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อ
ตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือ
เจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ 

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน ส า นักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในเวลาท าการของส านักงาน หรือทาง 
http://www.sec.or.th 

ค าเตือน : ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

http://www.sec.or.th/
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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 ่2/2564 ครบก ำหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2574  
ซึง่ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถถ่อนหุน้กูก้อ่นวนัครบก ำหนดไถถ่อนหุน้กู"้ ("หุน้กู"้) 

ในระหวา่งวันที ่18 - 20 ตลุาคม พ.ศ. 2564 
 ลกัษณะตรำสำรหนี ้

อาย:ุ  10 ปี  
อตัราดอกเบีย้คงที:่ รอ้ยละ 3.58 ตอ่ปี 
งวดการช าระดอกเบีย้: จา่ยดอกเบีย้ทกุ ๆ 6 เดอืน 
การไถถ่อนกอ่นก าหนด: เป็นสทิธขิองผูอ้อกหุน้กู ้โดยจะใช ้

สทิธไิด ้ณ วันครบรอบปีที ่5 นับแต่
วันออกหุน้กู ้(วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2569) 
หรอืในวันก าหนดช าระดอกเบีย้ใด ๆ 
ภายหลังจากนัน้  

มลูคา่การเสนอขายรวม: ไมเ่กนิ 2,000,000,000 บาท 
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู:้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด 

(มหาชน) 
วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ: ช าระคืนหนี้ เงินกู ้ยืมระยะสั ้นของ

ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุน้กู ้จ านวน  

1,800 ลา้นบาทและส่วนที่เหลือใช ้

เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในกจิการ 

อนัดบัควำมนำ่เชือ่ถอืของหุน้กู ้

อนัดับ:  "A-" แนวโนม้อนัดับเครดติ: Stable 
เมือ่วันที:่ 15 ก.ย. พ.ศ. 2564 โดย บรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ากดั 
รำยละเอยีดส ำคญัอืน่ 
วันออกหุน้กู:้  วันที ่21 ตลุาคม พ.ศ. 2564  
วันครบก าหนดไถถ่อนหุน้กู:้ วันที ่21 ตลุาคม พ.ศ. 2574 
ประเภทการเสนอขาย: เสนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบนั  

และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญ ่ 
(PP-II&HNW) 

ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุน้กู:้ ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  

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

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ  
คำ่เฉลีย่ 

อตุสำหกรรม 

ปี 

2562 

ปี 

2563 

งวด 6 เดอืน 

ปี 2564 

อตัราสว่นความสามารถ
ในการช าระดอกเบีย้1 

N/A 3.75 
เทา่ 

3.55 
เทา่ 

5.32 
เทา่ 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง2 N/A 1.95 
เทา่ 

1.68 
เทา่ 

2.10 
เทา่ 

หนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู ้
ถอืหุน้รวม3 

N/A 0.81 
เทา่ 

0.91 
เทา่ 

0.95 
เทา่ 

หนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู ้
ถอืหุน้รวม4 

N/A 0.62 
เทา่ 

0.60 
เทา่ 

0.70 
เทา่ 

1. ยิง่สงูยิง่แสดงถงึความสามารถในการช าระดอกเบีย้ทีส่งู  

2. ยิง่สงูยิง่แสดงถงึความสามารถในการช าระคนืหนีท้ีจ่ะครบก าหนดภายใน 1 ปี 

3. ยิง่สงูยิง่แสดงถงึหนีส้นิทีส่งู 

4. ค านวณตามนยิามตามขอ้ก าหนดสทิธ ิยิง่สงูยิง่แสดงถงึหนีส้นิทีส่งู 

ขอ้ก ำหนดในกำรด ำรงอตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 
ผูอ้อกหุน้กูจ้ะด ารงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ ตามงบการเงนิรวม
ของผูอ้อกหุน้กูใ้นอัตราส่วนไม่เกนิกว่า 3:1 ณ วันสิน้งวดบัญชขีอง
ไตรมาสทีส่องและ ณ วันสิน้สดุรอบปีบญัชขีองแตล่ะปี  
หนีส้นิ หมายถงึ หนี้สนิในงบการเงนิรวมทีม่ภีาระดอกเบีย้หรอืตกอยู่
ภายใตส้ว่นลด รวมถงึภาระค ้าประกนัและการอาวัลทีม่ภีาระดอกเบีย้
หรอืตกอยูภ่ายใตส้ว่นลด หักดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผูกพันระยะสัน้ สนิทรัพยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 
และเงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผูกพันระยะยาว ทัง้นี้ หนี้สนิไมร่วมถงึ
เงนิมัดจ าจากลูกคา้ตามงบการเงนิรวมหนังสือค ้าประกันธนาคาร 
และหนีส้นิตามสญัญาเชา่ 
ส่วนของผู ้ถ ือหุ ้น หมายถึง ส่วนของผูถ้ือหุน้ของผูอ้อกหุน้กู ้
ตามทีป่รากฏในงบการเงนิรวม 

ระดบัควำมเสีย่ง  
(พจิารณาจากอายตุราสารและอนัดบัความน่าเชือ่ถอื) 

 

ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถถ่อนหุน้กูก้อ่นวันครบก าหนดไถถ่อนหุน้กู ้

ผลตอบแทนของตรำสำรรุน่อ ืน่ในตลำด (YTM) 
หุน้กูท้ี่มีอายุประมาณ 10 ปี และอันดับความน่าเชือ่ถือเท่ากันให ้

ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณรอ้ยละ 3.91 ต่อปี (ณ วันที่ 11 

ตลุาคม พ.ศ. 2564) ซึง่จัดท าโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

ควำมเสีย่งของผูอ้อกหุน้กู ้ 
ควำมเสีย่งในกำรลงทนุของบรษิทั 
บรษัิทมกีารลงทุนในกจิการอืน่ โดยรายไดห้ลักของบรษัิทมาจาก
เงนิปันผลรับจากบรษัิททีเ่ขา้ไปลงทนุ โดยใน 6 เดอืนแรกของปี 
2564 บรษัิทมรีายไดเ้งนิปันผล รอ้ยละ 47 ของรายไดต้ามงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ หากกจิการที่บรษัิทถือหุน้ไดรั้บผลกระทบจาก
ความเสี่ยงต่าง ๆ อาจส่งผลใหผ้ลประกอบการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย อกีทัง้กจิการทีบ่รษัิทถอืหุน้จะตอ้งช าระคนืภาระหนี้ต่าง  ๆ
ของกจิการก่อน จงึมโีอกาสทีก่จิการจะไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได ้
ตามที่คาดการณ์ไว ้และส่งผลใหหุ้น้กูข้องบรษัิทมลี าดับการ
ช าระหนีใ้นล าดับรองลงมา 
ควำมเสีย่งดำ้นวตัถดุบิทีม่คีวำมส ำคญัตอ่กำรผลติไฟฟ้ำ 
บรษัิทลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลังงานหลายประเภท ซึง่
ใชว้ัตถุดบิในการผลติไฟฟ้าทีแ่ตกต่างกัน โดยโรงไฟฟ้าพลังน ้า
และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทติยเ์ป็นการผลติไฟฟ้าจากพลังงาน
หมนุเวยีน ใชว้ัตถดุบิทีม่อียูต่ามธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้า ท าให ้
อาจเกดิความเสีย่งดา้นวัตถุดบิในแง่ของความเพยีงพอต่อการ
ผลติไฟฟ้าทีไ่ม่อาจคาดการณ์ได ้เชน่ ความผันผวนของสภาพ
ภูมอิากาศ ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิความเขม้ของแสงอาทติย ์การ
เปลี่ยนแปลงของปรมิาณน ้าฝนในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งแน่นอน เป็นตน้  
ควำมเสีย่งภยัพบิตัทิำงธรรมชำต ิ
โรงไฟฟ้าของบรษัิทตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีอ่าจเกดิความเสีย่งจากภัยพบิัติ
ทางธรรมชาต ิเช่น การเกดิแผ่นดนิไหว อุทกภัย ดนิถล่ม เป็นตน้ 
ทัง้นี้บรษัิทมีการท าสัญญาประกันภัยเพื่อคุม้ครองความเสียหาย 
ที่อาจเกดิขึน้ต่อสนิทรัพยท์ี่ใชใ้นการประกอบธุรกจิผลติไฟฟ้า 
ครอบคลุมความเสียหายของโรงไฟฟ้า การหยุดชะงักของการ
ประกอบธุรกิจ  รวมถึงการประกันความเสียหายที่ เก ิดกับ
บคุคลภายนอก  
ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พำแหลง่เงนิทนุภำยนอก 
เนือ่งจากบรษัิทตอ้งใชเ้งนิทุนจ านวนมากในการด าเนนิธรุกจิ จงึ
จ าเป็นตอ้งพึง่พาแหล่งเงนิทุนภายนอก โดยปัจจุบัน บรษัิทมี
การพึง่พาการออกตราสารหนี้ในประเทศไทยเป็นชอ่งทางหลัก 
โดยหากมเีหตุการณ์ที่ท าใหบ้รษัิทไม่สามารถเขา้ถงึแหล่งทุน
เหล่านี้ได ้ก็อาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาต่อสภาพคล่องและความสามารถ
ในการช าระหนีข้องบรษัิท 

(ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถศกึษาความเสีย่งของผูอ้อกหุน้กูเ้พิม่เตมิ
ไดใ้น สว่นที ่2.2.3 ปัจจัยเสีย่ง) 

 

 
หนงัสอืชีช้วน(filing) 

SCAN HERE 
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สรปุฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนตำมงบกำรเงนิรวมยอ้นหลงั 2 ปี และไตรมำสลำ่สดุเทำ่ทีม่กีำรด ำเนนิกำรจรงิ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                                                                        *ไมร่วมตน้ทนุทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษี **สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษัิท 

สดัสว่นหนีท้ ีม่ภีำระดอกเบีย้ของผูอ้อกหุน้กู ้
ณ วันที ่30 มถินุายน 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 เนื่องจากการขายกอ่นครบก าหนดอาจท าไดย้าก หรอืขายไดต้ ่ากว่ามูลค่าที่ 

ตราไวห้รอืราคาทีซ่ ือ้มา 
- ผูถ้อืหุน้กูม้คีวามเสีย่งทีจ่ะเสยีโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูจากการลงทุนในหุน้กูท้ีเ่สนอขาย หากผูอ้อกหุน้กูใ้ชส้ทิธิ

ไถ่ถอนในชว่งทีอ่ัตราดอกเบีย้ในตลาดลดต ่าลงกว่าอัตราดอกเบีย้ของหุน้กู ้ซ ึง่ท าใหผู้ถ้อืหุน้กูไ้มไ่ดผ้ลตอบแทนตามทีค่าด
และอาจตอ้งลงทนุในตราสารทีผ่ลตอบแทนต ่าลง (reinvestment risk) 

- ผูถ้อืหุน้กูจ้ะไมส่ามารถขายหรอืโอนหุน้กูใ้หแ้กบ่คุคลใด ๆ โดยทั่วไปได ้แต่จะถกูจ ากดัใหข้ายหรอืโอนหุน้กูไ้ดเ้ฉพาะภายใน
เฉพาะภายในกลุม่ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญเ่ท่านัน้ เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

 

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

ของขอ้มลู 
- ขอ้มูลสรุปนี้เป็นสว่นหนึง่ของหนังสอืชีช้วน (filing) ส าหรับหุน้กูท้ีอ่อกในครัง้นี้ ซ ึง่เป็นขอ้มลูสรุปเกีย่วกับการเสนอขาย ลักษณะ

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

บรษัิทเงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้โดยดปูระวัตยิอ้นหลัง 3 ปี  
- ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูม้ฐีานะเป็นเจา้หนีข้องบรษัิทร่วมแหง่หนึง่ของผูอ้อกหุน้กู ้ทัง้นี ้โปรดพจิารณารายละเอยีดตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 1.1 

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

- ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุน้กูม้คีวามเกีย่วขอ้งกับผูอ้อกหุน้กูใ้นลักษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ conflict of interest โดยผูอ้อกหุน้กูม้สีถานะเป็น
เจา้หนี้ของผูอ้อกหุน้กู ้ทัง้นี้ โปรดพจิารณารายละเอยีดตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.1 ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุน้กู ้สว่นที ่3 ขอ้มูลเกีย่วกับ 
การเสนอขายตราสารหนี ้ของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารหนี ้(รายครัง้) (แบบ 69-II&HNW-รายครัง้) และรา่งหนังสอืชีช้วน  

23% 72% 5%

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

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ตราสารหนี้ อืน่ๆ

7,708 ลบ. 23,829 ลบ. 1,735 

รายไดร้วม คา่ใชจ้า่ยรวม* ก าไรสทุธ*ิ*

2562 8,843 7,019 769
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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

1H/2564 68,429 33,271 35,158

0

10,000
20,000

30,000
40,000

50,000
60,000

70,000
80,000

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ



ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน  

 

  หนา้ท่ี 1 

ส่วนท่ี 2.1 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน 

 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) มีช่ือภาษาอังกฤษว่า CK Power Public Company Limited ประกอบธุรกิจ

หลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)  ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ 

ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังให้บริการงานที่ปรึกษาและบริหารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า โดยมีที่ตั้ง

ส านักงานใหญ่ เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ช้ัน 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบริษทั 0107556000167 โทรศัพท์ 02-691-9720-34 โทรสาร 02-691-9723 มีวัตถุประสงค์ในการน าเงินที่ได้จาก

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซ่ึงคาดว่าจะมีจ านวนประมาณ 2,000 ล้านบาท ไปใชด้ังนี้ 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน  
จ านวนเงินโดยประมาณ 

(ล้านบาท) 
 

ระยะเวลา 
ที่ใช้เงินโดยประมาณ 

 รายละเอียด 

เพื่อช าระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ัน  1,800 ล้านบาท  
ภายในวันที ่

21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

ช าระคืนหนี้เงินกู้ยืมระยะส้ันของผู้จัดการ
การจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  

- มูลหนี้รวม : 1,800 ล้านบาท 

- อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 1.00 - 3.00  
- ช าระคืนในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบกจิการ 

 ส่วนที่เหลือ   ภายในปี พ.ศ. 2564   
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ส่วนท่ี 2.2 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CKP”) ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จํากัด 

(มหาชน) (“กลุ่ม ช.การช่าง”) จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2554 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

ดว้ยวตัถุประสงคใ์ห้เป็นบริษทัแกนนาํของกลุ่ม ช.การช่าง ท่ีมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 

2556 และหุ้นสามัญของบริษทัได้รับการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และเร่ิมทาํการซ้ือขาย 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน 

5,500 ลา้นบาท เรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ และเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน

เป็น 9,240 ลา้นบาท โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ 8,129 ลา้นบาท 

ปัจจุบันบริษทัลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ 

โรงไฟฟ้าพลงันํ้า โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ และโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์โดยแบ่งเป็นการลงทุนใน

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม รวม 7 บริษทั ดงัน้ี 

- การลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีเป็นบริษทัยอ่ย รวม 3 บริษทั ประกอบดว้ย 

1) บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั (“NN2”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัของบริษทั ในสัดส่วนการ

ถือหุ้นท่ีร้อยละ 46 โดยเป็นการลงทุนผา่นบริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั (“SEAN”) 

2) บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (“BIC”) ในสัดส่วนการถือหุ้นท่ีร้อยละ 65 

3) บริษทั บางเขนชยั จาํกดั (“BKC”) ในสัดส่วนการถือหุ้นท่ีร้อยละ 100 

- การลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีเป็นบริษทัร่วม รวม 4 บริษทั ประกอบดว้ย 

1) บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั (“XPCL”) ในสัดส่วนการถือหุ้นท่ีร้อยละ 42.5 

2) บริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จาํกดั (“LPCL”) ในสัดส่วนการถือหุ้นท่ีร้อยละ 42 

3) บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จาํกดั (“CRS”) ในสัดส่วนการถือหุ้นท่ีร้อยละ 30 

4) บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จาํกดั (“NRS”) ในสัดส่วนการถือหุ้นท่ีร้อยละ 30 

1.2 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดําเนินงาน 

วิสัยทศัน์ : เป็นบริษทัชั้นนาํในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการดาํเนินงาน

อนัมีประสิทธิภาพ 

พนัธกิจ : 1) สร้างผลตอบแทนท่ีดี มัน่คงและเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุ้น 

2) ให้ความสาํคญัอยา่งต่อเน่ืองกบัส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน 
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เป้าหมายการดาํเนินงาน : บริษทัมีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน

ประเภทต่าง ๆ ทั้ งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์           

เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศจาก

โครงการด้านพลงังานท่ีหลากหลายด้วยความเขม้แข็งของฐานเงินลงทุน    

และความร่วมมือระหว่างพนัธมิตรในเครือท่ีพร้อมสร้างผลตอบแทนสูงสุด

ให้กบัผูถื้อหุ้นอยา่งสมํ่าเสมอและยัง่ยืน 

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีสําคัญ 

ปี 2554 - วนัท่ี 8 มิถุนายน 2554 จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัดว้ยเงินทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

โดยมีวตัถุประสงค์ให้บริษทัเป็นแกนนําของกลุ่ม ช.การช่าง ท่ีมุ่งเน้นการลงทุน 

ในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ  

ปี 2555 - ว ันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 บริษัทซ้ือหุ้นสามัญของ SEAN เพ่ิมเติมจาก บริษัท          

ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BECL) 0

1 จาํนวน 110,112,500 หุ้น หรือคิดเป็น

ร้อยละ 16.7 ของทุนจดทะเบียน ทาํให้บริษัทถือหุ้นใน SEAN รวมเป็นจํานวน 

361,168,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.7 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเต็ม

มูลค่าแลว้ 

- วนัท่ี 26 มิถุนายน 2555 บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจาก

พลงัแสงอาทิตยจ์ากบริษทั ช. การช่าง จาํกดั (มหาชน) (“CK”) จาํนวน 2 บริษทัไดแ้ก่ 

1) BKC จาํนวน 2,342,498 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

2) NRS จํานวน 664,500 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและ 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 85.06 

- วนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของ SEAN เพ่ิมเติมจาก บริษทั ทีม คอนซลัต้ิง 

เอนจิเนียร่ิง แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั จาํนวน 8,809,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 

ของทุนจดทะเบียน ทาํให้บริษทัถือหุ้นใน SEAN รวมเป็น 369,977,999 หุ้น หรือคิดเป็น

ร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

- วนัท่ี 26 ธันวาคม 2555 บริษทัซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัท่ีผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า     

ในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์ละโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่จาก CK จาํนวน 2 

บริษทัไดแ้ก่ 

1) CRS จํานวน 875,250 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและ 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 95.01  

 
1 ปัจจุบนั คือ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (“BEM”) 
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2) BIC จาํนวน 63,019,999 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

ปี 2556 - วนัท่ี 2 มกราคม 2556 บริษทัซ้ือหุ้น BIC เพ่ิมเติมจาก บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จาํกดั

จาํนวน 26,029,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียน ทาํให้บริษทัถือหุ้น

ใน BIC รวมเป็น 89,049,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและ     

เรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

- วนัท่ี 11 มกราคม 2556 บริษทัลดทุนจดทะเบียนจาก 9,200 ล้านบาท เป็น 3,066.7 

ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 306.7 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยเป็น

การลดทุนเพ่ือคืนทุนท่ีลดลงให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วน ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 

บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็น 4,600 ลา้นบาท จาํหน่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ตามสัดส่วน และลดมูลค่าท่ีตราไวต้่อหุ้นจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท 

พร้อมกนัน้ีไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 4,600 ลา้นบาทเป็น 5,500 ลา้นบาท 

โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 180 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท เพ่ือเสนอ

ขายต่อประชาชนทัว่ไป 

- วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและเปล่ียน

ช่ือเป็น บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

- วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2556 หุ้นสามญัของบริษทัเร่ิมทาํการซ้ือขายคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

ปี 2557 - วนัท่ี 22 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 มีมติอนุมติัให้บริษทั

นําส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจํานวน 170 ล้านบาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม           

ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 

- วนัท่ี 28 ตุลาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 มีมติอนุมติัให้ 

BIC ทํารายการท่ี เ ก่ียวโยงกันว่าจ้าง CK ซ่ึง เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                 

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 

และเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 3,740 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน

จาํนวน 9,240 ลา้นบาท แบ่งเป็น 
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1) หุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 1,870 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้กับผูถื้อหุ้นเดิม 

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ส่งผลให้บริษทัมีทุนจดทะเบียน

และชาํระแลว้จาํนวน 7,370 ลา้นบาท 

2) หุ้นสามญัจาํนวน 1,870 ลา้นหุ้น เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั (“CKP-W1”) จาํนวน 1,870 

ลา้นหน่วย 

- วนัท่ี 4 มิถุนายน 2558 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 1,870 ลา้นหุ้น เร่ิมทาํการซ้ือขาย 

ในตลาดหลกัทรัพย ์

- ว ันท่ี  9 มิ ถุ นายน 2558 CKP-W1 จํ านวน 1,870 ล้ านหน่ วย เ ร่ิ มทําการซ้ื อขาย 

ในตลาดหลกัทรัพย ์

- วนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 บริษัทซ้ือหุ้น XPCL จาก CK ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของ 

ทุนจดทะเบียน คิดเป็น 805,830,000 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 4,344 ลา้นบาท 

ปี 2559 - วนัท่ี 19 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2559 มีมติอนุมติัดงัน้ี 

1) อนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท

หรือในเงินสกุลอ่ืนในจาํนวนเทียบเท่า 

2) อนุมติัให้ NN2 เขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือว่าจา้งบริษทั ช.การช่าง (ลาว) 

จาํกดั (“CHK”) เป็นผูด้าํเนินงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้าง

สถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง 230 กิโลโวลต/์500 กิโลโวลต ์ในวงเงินรวม 799.85 ลา้นบาท 

และ 39.11 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) เพ่ือรองรับการส่งไฟฟ้า

จากโครงการต่าง ๆ  ท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(“กฟผ.”) กาํหนดระยะเวลาดาํเนินการแลว้เสร็จภายในปี 2561 

- วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 ในอตัรา 

หุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 164.4 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 17 มิถุนายน 2559 บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2559 ให้แก่ผูล้งทุน

สถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ในวงเงินรวม 4,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี โดยเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั  

มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนดไถ่ถอน โดยบริษทั

ไถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 

- วนัท่ี 14 กนัยายน 2559 NN2 ไดล้งนามสัญญาเงินกูยื้มระยะยาวกบักลุ่มสถาบนัการเงิน

ผูใ้ห้กู ้เพ่ือรีไฟแนนซ์เงินกูยื้มระยะยาวเดิมและก่อหน้ีเพ่ิม เพ่ือใช้ในการปรับปรุง

และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของ NN2 ลดลง  

และมีสภาพคล่องมากขึ้น 

 



ส่วนท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ หวัขอ้ท่ี 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

 

  หนา้ท่ี 5 

ปี 2560 - วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ในอตัรา

หุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 442.2 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 29 มิถุนายน 2560 โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 เร่ิมเดินเคร่ืองเชิง

พาณิชย ์โดยมีกาํลงัการผลิตติดตั้ง 120 เมกะวตัต์ มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จาํนวน 

90 เมกะวตัต ์ระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์และจาํหน่ายไฟฟ้า

ส่วนท่ีเหลือให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

- วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ NN2 คร้ังท่ี 1/2560 มีมติอนุมติัให้ 

NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พ่ือชาํระคืนหน้ีเงินกูก้บัสถาบนัการเงินในวงเงินและ

มูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ไม่เกินภาระหน้ีเงินกู้ยืมระยะยาวท่ี NN2 มีอยู่กับสถาบัน

การเงิน เป็นสุกลเงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศจํานวนเทียบเท่า  

โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือ 

หลายคราวก็ได ้

- ในเดือนกรกฎาคม 2560 BIC ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนสําหรับการลงทุน 

ในโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 จนเตม็มูลค่าแลว้ ทาํให้ ณ ปัจจุบนั BIC 

มีทุนจดทะเบียนเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้เป็นจาํนวน 2,705 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2560 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 

ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั และ

ผูล้งทุนรายใหญ่ ในวงเงิน 6,000 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

o หุ้นกูอ้าย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.59 ต่อปี จาํนวน 1,000 ลา้นบาท 

o หุ้นกูอ้าย ุ7 ปี อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.48 ต่อปี จาํนวน 1,400 ลา้นบาท และ 

o หุ้นกูอ้าย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.69 ต่อปี จาํนวน 3,600 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี บริษทั ทริสเรทติ้ง จาํกดั (“ทริสเรทติ้ง”) ไดจ้ดัอนัดบัเครดิตองคก์รของ NN2 ท่ี

อนัดบั “A/Stable” และจดัอนัดบัเครดิตหุ้นกูข้อง NN2 ท่ีอนัดบั “A-/Stable” 

ปี 2561 - วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 

ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั ทยอยชาํระคืนเงินตน้ มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และผู ้

ออกหุ้นกูมี้สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด จาํนวน 3,000 ลา้นบาท อายุ 12 ปี 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.98 ต่อปี โดยทริสเรทติ้งไดจ้ดัอนัดบัเครดิตองคก์รของ NN2 

ท่ีอนัดบั “A/Stable” และจดัอนัดบัเครดิตหุ้นกูข้อง NN2 ท่ีอนัดบั“A-/Stable” ทั้งน้ี 

NN2 ไดน้าํเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวชาํระคืนหน้ีเงินกูส้กุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือลดตน้ทุนทางการเงิน 

- วนัท่ี 10 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2561 มีมติอนุมติั

การซ้ือหุ้นของ XPCL สัดส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็น

มูลค่ารวมประมาณ 2,065.0 ลา้นบาท จาก BEM รวมถึงอนุมติัการชาํระเงินค่าหุ้น
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ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL จนกว่าโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า ไซยะบุรีจะก่อสร้าง

แลว้เสร็จ เป็นจาํนวนประมาณ 399.2 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 ในอตัรา

หุ้นละ 0.0225 บาท เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 165.8 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงิน

ปันผลร้อยละ 57.9 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการ BKC มีมติอนุมติัการลงทุนใน

โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและพ้ืนดิน เพ่ือผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชน จาํนวน 6 โครงการ ท่ีกาํลงัการผลิต

ติดตั้งรวม 6.7 เมกะวตัต ์โดยไดเ้ร่ิมทยอยก่อสร้างตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2561 

- วนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 ชนิดระบุช่ือ 

ผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั   

ในวงเงิน 6,500 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

o หุ้นกูอ้าย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.56 ต่อปี จาํนวน 4,000 ลา้นบาท และ 

o หุ้นกูอ้าย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.06 ต่อปี จาํนวน 2,500 ลา้นบาท โดย 

ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด 

โดยทริสเรทต้ิงไดจ้ัดอนัดบัเครดิตองค์กรของบริษทัท่ีอนัดบั “A/Stable” และจดั

อนัดบัเครดิตหุ้นกูข้องบริษทัท่ีอนัดบั “A-/Stable” โดยบริษทัไดน้าํเงินจากการออก

และเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวชาํระคืนหุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2559 ท่ีออกและเสนอขายในปี 

2559 จาํนวน 4,000 ล้านบาทและชาํระค่าหุ้นของ XPCL ท่ีบริษทัซ้ือเพ่ิมเติมจาก 

BEM ในสัดส่วนร้อยละ 7.5 จาํนวน 2,065 ลา้นบาท โดยส่วนท่ีเหลือใชส้ําหรับการ

เพ่ิมทุนใน XPCL ท่ีจะทยอยเรียกชาํระจนกระทัง่การก่อสร้างโครงการแลว้เสร็จ 

- ในเดือนสิงหาคม 2561 NN2 ไดด้าํเนินการงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและ

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงแลว้เสร็จ เพ่ือรองรับการส่งไฟฟ้าจากโครงการต่าง ๆ 

ท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 

- วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 บริษทัไดรั้บคะแนน CG Score ในระดบั “ดีเลิศ” ในโครงการ

สํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2561 โดยสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย  

- ในเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2561 โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 ดาํเนินการซ่อม

บาํรุงรักษาอะไหล่สาํคญับางส่วน (Partial Overhaul) ตามแผน 
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ปี 2562 - NN2 เขา้ทาํสัญญาเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงกบัรัฐบาลลาว หลงัการปรับปรุงระดบั

แรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงแลว้เสร็จ โดยสัญญามีผลนบัตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

- วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2562 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ท่ีอันดับ 

“A/Stable” พร้อมทั้ งปรับเพ่ิมอันดับเครดิตหุ้นกู้ทุกชุดของ NN2 เป็นอันดับ 

“A/Stable” 

- BKC ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาและแบบติดตั้งบน

พ้ืนดินจาํนวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ 

o โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคาท่ีอําเภอภาชี จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ภาชี”) กาํลงัการติดตั้ง 0.89 

เมกะวัตต์ เ ร่ิมจําหน่ายไฟฟ้าให้กับผู ้ประกอบการภาคเอกชนในเดือน

กุมภาพนัธ์ 2562 

o โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอาํเภอบางเลน จังหวดั

นครปฐม (“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเลน”) กาํลงัการติดตั้ง 0.97 เมกะ

วตัต์ เร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนพฤษภาคม 

2562 

o โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม (“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์พุทธมณฑลสาย 5”) กาํลงัการติดตั้ง 

0.97 เมกะวตัต์ เร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือน

มิถุนายน 2562 

o โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอาํเภอเมืองสมุทรสาคร 

จงัหวดัสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์มหาชัย”) กาํลงัการติดตั้ง 

0.72 เมกะวตัต์ เร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือน

มิถุนายน 2562 

o โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั

สมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์กระทุ่มแบน”) กาํลงัการติดตั้ง 0.51 

เมกะวัตต์ เ ร่ิมจําหน่ายไฟฟ้าให้กับผู ้ประกอบการภาคเอกชนในเดือน

กรกฎาคม 2562 

o โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินท่ีอาํเภอคลองเปรง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา (“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คลองเปรง”) กาํลงัการติดตั้ง 2.67  

เมกะวัตต์ เ ร่ิมจําหน่ายไฟฟ้าให้กับผู ้ประกอบการภาคเอกชนในเดือน

กนัยายน 2563 
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- วนัท่ี 7 มีนาคม 2562 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2562 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 

ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ จาํนวนรวม 6,000 ล้านบาท 

แบง่เป็น 

o หุ้นกูอ้าย ุ3 ปี ประเภททยอยชาํระคืนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.18 ต่อปี 

จาํนวน 3,200 ลา้นบาท 

o หุ้นกูอ้าย ุ4 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.44 ต่อปี จาํนวน 800 ลา้นบาท และ 

o หุ้นกูอ้าย ุ8 ปี ประเภททยอยชาํระคืนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.88 ต่อปี 

จํานวน 2,000 ล้านบาท โดยผู ้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ

กาํหนด 

โดย NN2 ไดน้าํเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวชาํระคืนหน้ีเงินกูจ้าก

สถาบนัการเงินท่ีเหลือทั้งหมด เพ่ือลดตน้ทุนทางการเงิน 

- ว ันท่ี 11 เมษายน 2562 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทท่ีอันดับ 

“A/Stable” พร้อมทั้งคงอนัดบัเครดิตหุ้นกู้ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษทั ท่ี

อนัดบั “A-/Stable” 

- วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 บริษทัซ้ือหุ้นของ SEAN เพ่ิมในสัดส่วนร้อยละ 5.33 จาก

บริษทั พีที โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด 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 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- วนัท่ี 2 มิถุนายน 2562 โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น ท่ี 1 ดาํเนินการซ่อม

บาํรุงใหญ่ (Major Overhaul) ตามแผน 

- วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีผูม้าใชสิ้ทธิตาม CKP-W1 จาํนวน 594.2 ลา้นหุ้น คิดเป็น

เงินจาํนวน 3,565.4 ลา้นบาท โดยบริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้เม่ือ

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 และภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้วบริษทัมีทุนจด

ทะเบียนเพ่ิมขึ้นเป็น 7,964.2 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีผูม้าใชสิ้ทธิตาม CKP-W1 จาํนวน 165.1 ลา้นหุ้น คิดเป็น

เงินจาํนวน 990.9 ลา้นบาท โดยบริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 

1 ตุลาคม 2562 และภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้วบริษทัมีทุนจดทะเบียน

เพ่ิมขึ้นเป็น 8,129.4 ลา้นบาท 
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- วนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 บริษทัไดรั้บคะแนน CG Score ในระดบั “ดีเลิศ” ในโครงการ

สํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2562 โดยสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 

- วนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า ไซยะบุรี กาํลงัการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะ

วตัต์ ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์โดยจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. รวม 1,220 เมกะ

วตัต ์และจาํหน่ายไฟฟ้ารวม 60 เมกะวตัตใ์ห้กบัรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ซ่ึงเป็นไปตาม

กาํหนดเวลาท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 

1.4 พฒันาการท่ีสําคัญในรอบปี 2563 และคร่ึงปีแรกของปี 2564 

1.4.1 CKP 

- วนัท่ี 28 เมษายน 2563 ทริสเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองคก์รของบริษทัท่ีอนัดบั “A/Stable” 

พร้อมทั้งคงอนัดบัเครดิตหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัของบริษทัท่ีอนัอบั “A-/Stable” 

- วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 บริษทัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการปี 2562 

เน่ืองจากมีความจําเป็นต้องเล่ือนการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ออกไปจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.0300 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 243.9 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา

การจ่ายเงินปันผลร้อยละ 42.8 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 มีผูม้าใชสิ้ทธิตาม CKP-W1 ซ่ึงเป็นการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย โดย

บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 และภายหลงัการ

จดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้วบริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 8,129.4 ล้านบาท และมีส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามญัจาํนวน 13,319.2 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพก็แห่ง

ประเทศไทย (United Nations Global Compact: UNGC) เพ่ือดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบั

หลกัการของ UNGC ในดา้นสิทธิมนุษยชน แรงงาน ส่ิงแวดลอ้ม และการต่อตา้นการทุจริต 

นอกจากน้ี บริษทัยงัดาํเนินธุรกิจเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของสหประชาชาติ 

( United Nations Sustainable Development Goals:  UNSDGs)  โ ด ย ใ น ปั จจุบันไ ด้รวม

เป้าหมายดงักล่าวจาํนวน 9 เป้าหมายจากทั้งหมด 17 เป้าหมายเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ใน

การดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

- วนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 บริษทัไดล้งนามในสัญญาสินเช่ือจาํนวน 4,000 ลา้นบาทกบัสถาบนั

การเงิน เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจและเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับการบริหารจดัการสภาพ

คล่องของบริษทั 

- วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 อนุมติัการขยายวงเงินการออก

และเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทั เป็นจาํนวนเงินคงคา้งไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท จากวงเงินเดิม
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ไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจและเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับการบริหาร

จดัการสภาพคล่องของบริษทั 

- 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 

โดยบริษทัไดค้ิดคน้โครงการและนวตักรรมท่ีสามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม และลดค่าใชจ้่ายจากการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลงได ้

- ว ันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายช่ือหุ้นย ัง่ ยืน (Thailand 

Sustainability Investment: THSI) ประจําปี 2563 โดยตลาดหลักทรัพย ์สะท้อนถึงความ

มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนโดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของ

บริษทั 

- ว ันท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 บริษัทซ้ือหุ้นของ บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จํากัด 

(“LPCL”) ในสัดส่วนร้อยละ 42 ของทุนจดทะเบียน จากบริษทั พีที จาํกดัผูเ้ดียว เป็นมูลค่า

รวม 12.82 ลา้นบาท เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดแ้ละพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า หลวงพระ

บางท่ีแขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว 

- วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 บริษทัได้รับคะแนนในระดบั “ดีเลิศ” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ใน

โครงการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2563 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 

ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ จาํนวนรวม 4,000 ล้านบาท โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือนาํเงินท่ีไดรั้บไปชาํระคนืหุน้กูชุ้ดเดิมท่ีจะครบกาํหนดในไตรมาส 2 ของปี 

2564 รวมถึงการซ้ือสินทรัพยห์รือลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ และเพ่ือ

เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ แบง่เป็น 

o หุ้นกูอ้าย ุ2 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.31 จาํนวน 1,000 ลา้นบาท 

o หุ้นกูอ้าย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.62 จาํนวน 1,500 ลา้นบาท และ 

o หุ้นกู้อายุ 7 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.76 จาํนวน 1,500 ล้านบาท โดยผูอ้อกหุ้นกูมี้

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด 

- วนัท่ี 8 ธันวาคม 2563 บริษัทได้รับรางวลั IR Magazine Awards 2020 สาขา Best Crisis 

Management ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ากการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการนํ้าและส่ิงแวดลอ้มและการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี 
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- วนัท่ี 18 มกราคม 2564 บริษทัไดช้าํระเงินเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน LPCL จาํนวน 

2,170.56 ลา้นบาทตามมติอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใช้ในการพฒันาโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํ้าหลวงพระบาง 

- วนัท่ี 22 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2654 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจาก

ผลการดาํเนินงานปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.0350 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 284.5 ลา้นบาท คิด

เป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 45.6 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจะ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏช่ือ ณ วนักาํหนดสิทธิผู ้

ถือหุ้น (Record Date) วันท่ี 29 เมษายน 2564 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 20 

พฤษภาคม 2564 

- วนัท่ี 22 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2654 มีมติอนุมติัการซ้ือหุ้น XPCL 

เพ่ิมอีกร้อยละ 5.0 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL จากบริษทั พีที จาํกัดผูเ้ดียว (“PTS”) 

มูลค่ารวมประมาณ 1,826.55 ลา้นบาท (ราคาไม่เกิน 13.60 บาทต่อหุ้น) ซ่ึงจะทาํให้สัดส่วน

การถือหุ้นของบริษทัใน XPCL เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 37.5 เป็นร้อยละ 42.5 เม่ือการซ้ือขายหุ้น

เสร็จสมบูรณ์ 

- วนัท่ี 30 เมษายน 2564 ทริสเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรของบริษทัท่ีอนัดบั “A/Stable” 

พร้อมทั้ งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันทุกชุดของบริษัทท่ีอันดับ  

“A-/Stable” 

- วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2564 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 

ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ จาํนวนรวม 4,000 ล้านบาท โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือนาํเงินท่ีไดรั้บไปชาํระคนืหุน้กูชุ้ดเดิมท่ีจะครบกาํหนดในไตรมาส 2 ของปี 

2564 รวมถึงการซ้ือสินทรัพยห์รือลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ และเพ่ือ

เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ แบ่งเป็น 

o หุ้นกูอ้าย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.74 จาํนวน 1,500 ลา้นบาท 

o หุ้นกูอ้าย ุ5 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.45 จาํนวน 1,000 ลา้นบาท และ 

o หุ้นกู้อายุ 7 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.02 จาํนวน 1,500 ล้านบาท โดยผูอ้อกหุ้นกูมี้

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด 

- เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 บริษทัชาํระเงินค่าซ้ือหุ้น XPCL เพ่ิมเติมร้อยละ 5 ตามท่ีไดรั้บ

อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 โดยบริษทัใชว้งเงินกูยื้มระยะส้ันจาํนวน 

1,800 ลา้นบาทในการชาํระค่าหุ้นดงักล่าว 

 

1.4.2 NN2 

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

พร้อมทั้งคงอนัดบัเครดิตหุ้นกูทุ้กชุดของ NN2 ท่ีอนัดบั “A/Stable” 



ส่วนท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ หวัขอ้ท่ี 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

 

  หนา้ท่ี 12 

- วนัท่ี 5 มีนาคม 2563 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2563 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภท

ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวนรวม 600 ลา้นบาท อาย ุ5 ปี อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 2.45 โดยขายให้กบัผูล้งทุนในวงจาํกดั (Private Placement) เพ่ือทดแทนหุ้นกูชุ้ดเดิม

ท่ีครบกาํหนดและเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงิน 

- วนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 NN2 ไดล้งนามในสัญญาสินเช่ือจาํนวน 1,000 ลา้นบาทกบัสถาบนั

การเงิน เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนสาํหรับการบริหารจดัการสภาพคล่องของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2564 NN2 ยงัไม่ไดมี้การเบิกใชว้งเงินดงักล่าว 

- วนัท่ี 11 กันยายน 2563 ทริสเรทติ้งคงอนัดับเครดิตองค์กรของ NN2 ท่ีอนัดับ “A/Stable” 

พร้อมทั้งคงอนัดบัเครดิตหุ้นกูท้กุชุดของ NN2 ท่ีอนัดบั “A/Stable” 

- วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2563 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภท

ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวนรวม 1,000 ลา้นบาท เพ่ือทดแทนหุ้นกูชุ้ด

เดิมท่ีครบกาํหนดและเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงิน แบง่เป็น 

o หุ้นกูอ้าย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.20 จาํนวน 400 ลา้นบาท และ 

o หุ้นกูอ้าย ุ5 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.60 จาํนวน 600 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ทริสเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองคก์รของ NN2 ท่ีอนัดบั “A/Stable” 

พร้อมทั้งคงอนัดบัเครดิตหุ้นกูทุ้กชุดของ NN2 ท่ีอนัดบั “A/Stable” 

 

1.4.3 BIC 

- ในเดือนมิถุนายน 2564 โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 ดาํเนินการซ่อมบาํรุงรักษา

อะไหล่สาํคญับางส่วน (Partial Overhaul) ตามแผน 

 

1.4.4 BKC 

- ในเดือนกนัยายน 2563 โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คลองเปรง กาํลงัการติดตั้ง 2.67 เมกะวตัต์ 

ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินภายใต้การลงทุนของ BKC เร่ิม

จาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชน 

 

1.5 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

1.5.1 นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

บริษทัประกอบธุรกิจ Holding Company โดยลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า

จากพลงังานประเภทต่าง ๆ  ซ่ึงบริษทัมีรายไดห้ลกัตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัจากเงินปันผลรับ

จากการลงทุนถือหุ้นในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
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ทั้งน้ี บริษทัมีกลไกการดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมดว้ยการให้บริการแบบรวม

ศูนยป์ฏิบติัการ (Shared Service Center) ซ่ึงเป็นการปฏิบติังานเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษทัยอ่ย

และบริษทัร่วมดงักล่าว ทาํให้บริษทัสามารถกาํหนดวิธีการปฏิบติังานให้มีมาตรฐาน มีการแบ่งแยก

หน้าท่ี และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เป็นเทคนิคการบริหารท่ีสามารถสร้างความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้านของผูป้ฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการยกระดับการปฏิบติังานให้มีความรวดเร็ว และทาํให้          

การบริหารมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

1.5.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีมูลค่าการลงทุนรวมในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

ไฟฟ้า ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารดาํรงสถานะ

บริษทัจดทะเบียนของ Holding Company ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ

รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดโครงสร้าง

การถือหุ้นของกลุ่มบริษทัดงัต่อไปน้ี 
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กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ลักษณะธุรกิจ สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%) 

ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 

บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั ล ง ทุ น ใ น ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า จ า ก 

พลงันํ้า 

61.33%  บริษทั ราช กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 33.33% 

 บริษัท ชลาภัค ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 

5.33% 

บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั1

2 ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงันํ้า 46.00%2

3  บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี 

จาํกดั 75.00% 

 บริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 25.00% 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ า

จากระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

65.00%  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

จาํกดั (มหาชน) 25.00% 

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

8.00% 

 ผูถ้ือหุ้นรายยอ่ยอ่ืน ๆ 2.00% 

บริษทั บางเขนชยั จาํกดั ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น่ า ย ไ ฟ ฟ้ า จ า ก            

พลงัแสงอาทิตย ์

100.00% - 

บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงันํ้า 42.50%  บริษทั นที ซินเนอร์ย่ี จาํกดั 25.00% 

 บริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 20.00% 

 บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 12.50% 

บริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงันํ้า 42.00%  บริษทั พี.ที. จาํกดัผูเ้ดียว 38.00% 

 บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 10.00% 

 บริษทั ปิโตรเวียดนาม พาวเวอร์ จาํกดั 10.00% 

บริษทั นครราชสีมา โซลา่ร์ จาํกดั ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น่ า ย ไ ฟ ฟ้ า จ า ก           

พลงัแสงอาทิตย ์

30.00% บริษทั โซล่าร์ ยไูนเต็ด เนทเวิร์ค ไทยแลนด์ 

วนั ลิมิเต็ด 70.00% 

บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จาํกดั ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น่ า ย ไ ฟ ฟ้ า จ า ก              

พลงัแสงอาทิตย ์

30.00% บริษทั โซล่าร์ ยไูนเต็ด เนทเวิร์ค ไทยแลนด์ 

ทู ลิมิเต็ด 70.00% 

บริษทั ซีเคพี โซลา่ร์ จาํกดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100.00% - 

บริษทั วิส โซลิส จาํกดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100.00% - 

บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จาํกดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100.00% - 

บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จาํกดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100.00% - 

บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จาํกดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100.00% - 

 หมายเหตุ : * ยงัไม่มีการดาํเนินงาน 

 

 

 

 
2 บริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัของ CKP 
3 คาํนวณจากสัดส่วนการถอืหุ้นของ SEAN โดย CKP 
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1.6 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษทัมีโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียน

ผูถื้อหุ้นล่าสุดของบริษทั3

4 คือ 

 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ 3 รายของบริษทั ไดแ้ก่ CK (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 30.00) BEM (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 17.59) 

และ TTW (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 24.98) ซ่ึงบริษทัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทั้งสามบริษทัรวมทั้งบริษทัถือว่าเป็น

บริษทัในกลุ่ม ช.การช่าง ทั้งหมด 

 
4 ขอ้มูลจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
5 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นของ BEM เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 
6 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นของ TTW เมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2564 

บริษทั ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรงุเทพ จาํกดั 

(มหาชน) (BEM)

บริษทั ทีทีดบับลิว 
จาํกดั (มหาชน) (TTW)

บริษทั ช.การช่าง 
จาํกดั (มหาชน) (CK)

ผูถื้อหุ้นอื�น

30.00%

17.59% 24.98%

27.43%

31.32%(5) 19.40%(6)

18.47%(6)
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (“Holding Company”) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยรายไดห้ลกัของบริษทัท่ีแสดงตามงบการเงินรวม   

มาจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํ้ า (รวมเงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า) และรายไดค้่าบริหารโครงการ ทั้งน้ี    

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 2,167 เมกะวตัต์ โดยจดัประเภทการลงทุนในธุรกิจผลิต

และจาํหน่ายไฟฟ้าออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดงัน้ี 

1. โรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไดแ้ก่  

- โรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 

- โรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี  

2. โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ไดแ้ก่  

- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 

- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 

3. โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ไดแ้ก่  

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ภาชี 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเลน 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์พุทธมณฑลสาย 5 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์มหาชยั 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์กระทุ่มแบน 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คลองเปรง 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เชียงราย 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในช่วงปี 2562 - 6 เดือน ปี 2564 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายได้ 

กําลังการ

ผลิตติดตั้ง 

(เมกะ

วัตต์) 

ดําเนิน 

การโดย 

% การ

ถือหุ้น 

รายได้ปี 

2562 

% ของ

รายได้

รวม 

รายได้ปี 

2563 

% ของ

รายได้

รวม 

รายได้ 

6 เดือน 

ปี 2564 

% ของ

รายได้

รวม 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํ้า 

โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า 615.0 SEAN 61.3% 3,048.0 32.9% 1,716.6 22.6% 1,715.0 35.0% 

โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 237.5 BIC 65.0% 5,030.2 54.2% 4,652.6 61.3% 2,207.2 45.1% 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 14.7 BKC 100.0% 144.8 1.6% 157.8 2.1% 97.8 2.0% 

รวมรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอนํ้า 8,223.0 88.7% 6,527.0 86.1% 4,020.0 82.1% 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และ บริษทัร่วม 

โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า 1,285.0 XPCL 42.5% 392.2 4.2% 366.7 4.8% 476.4 9.7% 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 6.0 NRS 30.0% 16.9 0.2% 15.9 0.2% 8.1 0.2% 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 8.0 CRS 30.0% 24.0 0.3% 24.8 0.3% 15.0 0.3% 

รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และ บริษัทร่วม 433.1 4.7% 407.4 5.4% 499.5 10.2% 

รายไดอ่ื้น 

รายไดค้่าบริหารโครงการ บริษทั 153.9 1.7% 168.1 2.2% 145.1 3.0% 

รายไดด้อกเบ้ียรับและอ่ืน ๆ* บริษทัและบริษทัยอ่ย 463.3 5.0% 482.4 6.4% 231.1 4.7% 

รวมรายได้อ่ืน 617.2 6.7% 650.5 8.6% 376.3 7.7% 

รายได้รวม 9,273.3 100.0% 7,584.9 100.0% 4,895.7 100.0% 

หมายเหตุ : * ไม่รวมกาํไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังนํ้า 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี ประกอบดว้ย 

- โรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 และ 

- โรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี 

2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังนํ้า 

โรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 

บริษทัถือหุ้นในบริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั (“NN2”) สัดส่วนร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและเรียก

ชาํระแลว้ (โดยการลงทุนผ่านบริษทั เซาท์อีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี กาํจดั) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) ไดรั้บสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ในการ

ออกแบบ พฒันา ก่อสร้างและดาํเนินการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัเร่ิม

เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์

โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 ตั้งอยู่บนลาํนํ้ างึมระหว่างภูเขาภูแซและภูฮวด แขวงไซสมบูน สปป.ลาว 

อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 1 ขึ้นไปทางตน้นํ้ าในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 35 

กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองเวียงจนัทน์ สปป. ลาว ในแนวตรงเป็นระยะทาง 90 กิโลเมตร มีกาํลงั
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การผลิตติดตั้งจาํนวน 615 เมกะวตัต์ เร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก (“Initial Operation Date” 

หรือ “IOD”) เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2554 และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ (“Commercial Operation 

Date” หรือ “COD”) เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2556 โดยจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมดใหแ้ก่ การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงมีระยะเวลา 25 ปี นับจากวนัเร่ิม

เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์

รายไดค้่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากาํหนดปริมาณไฟฟ้าท่ี กฟผ. จะรับซ้ือในแต่ละปีจาํนวน 2,310 ลา้นกิโลวตัต์-

ชัว่โมง (“ลา้นหน่วย”) โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

(ก) พลังงานไฟฟ้าหลกั (“Primary Energy” หรือ “PE”) จาํนวน 2,218 ล้านหน่วยต่อปี สามารถ     

ผลิตไดไ้ม่เกิน 16 ชัว่โมงต่อวนั โดยค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะชาํระเป็นสกุลเงินบาทและ

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

(ข) พลงังานไฟฟ้ารอง (“Secondary Energy” หรือ “SE”) จาํนวน 92 ล้านหน่วยต่อปี เป็นไฟฟ้า        

ท่ีผลิตได้เฉพาะในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม ของทุกปี โดยค่าพลังงานไฟฟ้า      

ประเภทน้ีจะชาํระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด 

(ค) พลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน (“Excess Energy” หรือ “EE”) เป็นไฟฟ้าส่วนเกินท่ีเกิดขึ้นเม่ือปริมาณ

นํ้ ามีมากกว่าท่ีคาดการณ์ ทาํให้ในเดือนนั้น ๆ สามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากกว่าจาํนวนตามข้อ    

(ก) และข้อ (ข) ซ่ึงไดแ้จง้ล่วงหน้าต่อ กฟผ. ส่วนเกินจากท่ีได้แจ้งจะนับเป็นพลงังานไฟฟ้า

ส่วนเกิน โดยคา่พลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะชาํระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าจาํนวน PE หรือ SE ต่อปีท่ีกาํหนดในสัญญา       

จะสามารถเก็บสะสมจาํนวนหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตเกินนั้นในบญัชีไฟฟ้าสํารอง (“Reserve Account”) 

และสามารถนาํหน่วยไฟฟ้าดงักล่าวมาใชใ้นอนาคตได ้ในกรณีท่ีปีใดไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจาํหน่าย

ให้แก่ กฟผ. ไดค้รบตามเง่ือนไขสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 สามารถเก็บ

สะสมจาํนวนหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตเกินใน Reserve Account ไดไ้ม่เกิน 10 ปี โดยมีกาํหนดชาํระยอดใน 

Reserve Account ทั้งหมด 3 คร้ัง คือในปี 2565 ปี 2575 และปีส้ินสุดสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

ในกรณีท่ีปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้ามีนอ้ยจนทาํให้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ท่ากบัจาํนวน PE หรือ SE 

ต่อปีท่ีกาํหนดในสัญญา โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 สามารถนําจาํนวนหน่วยไฟฟ้าส่วนท่ียงัไม่ได้

ผลิตนั้นสะสมเพ่ิมในปริมาณไฟฟ้าท่ีจะผลิตในปีต่อไปได ้

 โรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี 

บริษทัถือหุ้นในบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั (“XPCL”) สัดส่วนร้อยละ 42.5 ของทุนจดทะเบียน

และเรียกชาํระแลว้ โดย XPCL เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนใน สปป.ลาว และไดรั้บสัมปทานจากรัฐบาล 

สปป.ลาว ในการออกแบบ พฒันาก่อสร้างและดาํเนินการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า ไซยะบุรี เป็นระยะเวลา 

31 ปี นบัตั้งแต่วนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์
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โรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรีเป็นโรงไฟฟ้าพลงันํ้าประเภทฝายทดนํ้ าขนาดใหญ่บนลาํนํ้ าโขง (Run-of-

River) ไดรั้บการออกแบบงานก่อสร้างโดยวิศวกรรมศาสตร์ดา้นไฟฟ้าพลงันํ้า เพ่ือหลีกเล่ียง ป้องกนั 

และลดผลกระทบทั้งทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม และครอบคลุมถึงการรักษาทรัพยากรปลา การ

ระบายตะกอน การเดินเรือ ตลอดจนการป้องกนัการกดัเซาะตล่ิงและการรักษาคุณภาพนํ้ าดว้ย และ

ในดา้นความปลอดภยั ได้ออกแบบและก่อสร้างประตูระบายนํ้ าล้นและประตูระบายตะกอนท่ีมี

ขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัได้เลือกใช้

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าท่ีผลิตโดยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจากผูผ้ลิตท่ีมีความเช่ียวชาญสูงและ

เป็นท่ียอมรับจากทัว่โลก  

โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า ไซยะบุรีมีลกัษณะเป็นฝายทดนํ้ าท่ีมีความสูงไม่มาก ปล่อยนํ้ าไหลผ่านเท่ากับ

ปริมาณนํ้ าท่ีไหลเขา้ในแต่ละวนั ซ่ึงมีความแตกต่างจากโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 ท่ีเป็นโรงไฟฟ้า

พลงันํ้ าประเภทเขื่อนกกัเก็บ โดยโรงไฟฟ้าตั้งอยู่บนลาํนํ้ าโขงตอนล่าง อยู่ในอาณาเขตของ สปป.

ลาว ทั้งหมด ห่างจากแขวงหลวงพระบางไปทางใตป้ระมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากอาํเภอเชียงคาน 

จงัหวดัเลยประมาณ 160 กิโลเมตร เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 มีกาํลงัการผลิต

ติดตั้งจาํนวน 1,285 เมกะวตัต์ โดยมีกาํลงัการผลิตท่ีจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จาํนวน 1,220 เมกะ

วตัต์ ภายใตสั้ญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะเวลา 29 ปี นับจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์และจาํหน่าย

ไฟฟ้าจาํนวน 60 เมกะวตัตใ์ห้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (“EdL”) ภายใตสั้ญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง 

EdL และ XPCL เป็นระยะเวลาเท่ากบัระยะเวลาของสัมปทานท่ีไดรั้บจากรัฐบาล สปป.ลาว 

รายไดค้่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบรีุ 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากาํหนดปริมาณไฟฟ้าท่ี กฟผ. จะตอ้งรับซ้ือในแต่ละปีจาํนวน 5,709 ลา้นหน่วย 

โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

(ก) พลงังานไฟฟ้าหลกั (PE) จาํนวน 4,299 ลา้นหน่วยต่อปี สามารถผลิตไดไ้ม่เกิน 16 ชัว่โมงต่อวนั

ในวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ โดยค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะชาํระเป็นสกุลเงินบาทและดอลลาร์

สหรัฐฯ 

(ข) พลงังานไฟฟ้ารอง (SE) จาํนวน 1,410 ลา้นหน่วยต่อปี สามารถผลิตไดไ้ม่เกิน 5.35 ชัว่โมงใน

วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ และไม่เกิน 8 ชัว่โมงในวนัอาทิตย ์โดยค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะชาํระ

เป็นสกุลเงินบาททั้งหมด 

นอกจากน้ี หากปริมาณนํ้ ามีมากกว่าท่ีคาดการณ์ สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน (EE) โดยค่า

พลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะชาํระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด 

2.1.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังนํ้า 

การพฒันาโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าจะตอ้งอาศยัภูมิประเทศท่ีมีความเหมาะสม โดยประเทศในแถบภูมิภาค

อาเซียน เช่น สปป.ลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนจีน มีศกัยภาพสูงในการพฒันาโครงการและสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตกลับมายงั

ประเทศไทยได ้
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ข้อมูลจากแผน พัฒ นากําลังผลิตไฟ ฟ้ าของประเทศไท ย พ .ศ. 2561-2580 (Thailand Power 

Development Plan 2018 หรือ PDP 2018) ณ เดือนเมษายน 2562 ประเทศไทยได้ร่วมลงนามใน

บันทึกความเข้าใจ (“Memorandum of Understanding” หรือ “MOU”) เพ่ือความร่วมมือในการ

พฒันาพลงังานไฟฟ้าและขายให้กบัประเทศไทยกบัประเทศเพ่ือนบา้น ไดแ้ก่ 

• สปป.ลาว จาํนวน 9,000 เมกะวตัต ์และไม่ระบุวนัส้ินอาย ุMOU 

• ประเทศเมียนมาร์ ไม่ระบุปริมาณรับซ้ือไฟฟ้า และมีอาย ุMOU ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

• ประเทศกมัพูชา ไม่ระบปุริมาณรับซ้ือไฟฟ้า และไม่ระบุวนัส้ินอาย ุMOU 

ภายใตบ้นัทึกความเขา้ใจระหว่างประเทศไทยกบั สปป.ลาว ปัจจุบนั กฟผ. มีการรับซ้ือไฟฟ้าแลว้

รวมทั้งหมดคิดเป็นประมาณ 5,936 เมกะวตัต ์

บริษัทมีความเช่ือมั่นในศกัยภาพการแข่งขนัของโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า จากประสบการณ์และความ

เช่ียวชาญของบุคลากรในการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงันํ้าขนาดใหญ่ และความร่วมมือกนัในกลุ่มบริษทั 

ส่งผลให้สามารถควบคุมการก่อสร้างให้อยูใ่นระยะเวลา งบประมาณ และเปิดเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์

ตามท่ีกาํหนดได ้

 2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังนํ้า 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า 

เขื่อนของโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 มีลกัษณะเป็นเขื่อนแบบกักเก็บ โดยจะเก็บนํ้ าไวใ้นอ่างเก็บนํ้ า 

(Reservoir) ท่ีสร้างอยู่ในระดบัท่ีสูงกว่าอาคารโรงไฟฟ้า (Power House) เม่ือปล่อยนํ้ าลงมาตามอุโมงค์

ส่งนํ้ า นํ้ าซ่ึงมีแรงดันสูงจะผลักดันให้ใบพัดของเคร่ืองกังหัน (Turbine) หมุนด้วยความเร็วสูง                       

เพลาของเคร่ืองกงัหนัท่ีต่อเขา้กบัเพลาของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) จะเกิดการหมุนและทาํให้

เกิดการเหน่ียวนาํในเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าก่อให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า 

อาคารโรงไฟฟ้าติดตั้งเคร่ืองกงัหันนํ้ าชนิด Francis Turbine แบบแกนตั้ง จาํนวน 3 ชุด ซ่ึงเป็นเคร่ือง

กงัหนัท่ีทาํงานแบบแรงโตเ้หมาะสาํหรับเขื่อนพลงันํ้าท่ีมีความสูงนํ้าระดบัปานกลางลกัษณะเดียวกบั

เขื่อนของโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 ส่วนเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าเป็นเคร่ืองชนิด Synchronous จาํนวน 3 ชุด            

กาํลงัการผลิตชุดละ 205 เมกะวตัต ์และมีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวมทั้งส้ิน 615 เมกะวตัต ์

ในขณะท่ีโรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรีมีลกัษณะเป็นฝายทดนํ้าขนาดใหญ่ (Run-of-River) ซ่ึงมีปริมาณ

นํ้ าท่ีไหลเขา้เท่ากบัปริมาณนํ้ าท่ีไหลออกจากโรงไฟฟ้า ไม่มีการกกัเก็บหรือเบ่ียงนํ้ าออกจากแม่นํ้ า

โขง โดยนํ้าจะไหลและผลกัดนัให้ใบพดัของเคร่ืองกงัหนัหมุน และขบัเคล่ือนเพลาของเคร่ืองกาํเนิด

ไฟฟ้าท่ีต่ออยู่กับเคร่ืองกังหัน การหมุนดังกล่าวทําให้เกิดการเหน่ียวนําในเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า

ก่อให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า 

อาคารโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า ไซยะบุรีติดตั้งเคร่ืองกงัหนันํ้ าชนิด Kaplan ท่ีมีรอบการหมุน

ตํ่าและมีการออกแบบให้ปลาตามธรรมชาติสามารถผ่านได ้และติดตั้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าจาํนวน 8 

ชุด ประกอบดว้ย กงัหันนํ้ าและเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากาํลงัการผลิต 175 เมกะวตัต์ จาํนวน 7 ชุด และ
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กงัหันนํ้าและเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากาํลงัการผลิต 60 เมกะวตัต์ จาํนวน 1 ชุด มีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม

ทั้งส้ิน 1,285 เมกะวตัต ์

แหล่งพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า 

แหล่งพลงังานในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 คือ นํ้ าท่ีมาจากลาํนํ้ างึม ซ่ึงมีต้น

กาํเนิดมาจากท่ีราบสูงเชียงขวาง มีความยาวตลอดลาํนํ้ าประมาณ 354 กิโลเมตร โดยอ่างเก็บนํ้ า

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 107 ตารางกิโลเมตร และมีความจุนํ้ าสูงสุดท่ี 4,886 ลา้นลูกบาศก์เมตรท่ีระดบันํ้ า

สูงสุด 375  เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล ขณะท่ีแหล่งพลงังานในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า 

ไซยะบุรี คือ นํ้ าจากแม่นํ้ าโขง ซ่ึงมีความยาวตลอดลาํนํ้ าประมาณ 4,350 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน สปป.ลาว ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

แมว่้านํ้าท่ีนาํมาใชใ้นการผลิตไฟฟ้าดงักล่าวจะไม่มีตน้ทุนค่าใชจ้่าย เพราะเป็นนํ้ าท่ีไดม้าจากธรรมชาติ 

แต่ปริมาณนํ้าในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ไดข้ึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ

และฤดูกาล ทั้งน้ี ในการศึกษาความเป็นไปไดข้องโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 และโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า 

ไซยะบุรีไดท้าํการศึกษาค่าสถิติปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียยอ้นหลงัประมาณ 50-60 ปี พบว่าปริมาณนํ้าฝนมี

มากเพียงพอเพ่ือใชใ้นการผลิตไฟฟ้าไดต้ามปริมาณท่ีไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ในแต่ละปี 

ปริมาณนํ้าไหลเขา้อ่างเก็บนํ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 ในช่วงปี 2561-2564มีดงัน้ี 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ระดับน้ํา 

ณ ส้ินเดือน 

(เมตรจาก

ระดับทะเล

ปานกลาง) 

ปริมาณน้ํา

ไหลเข้า 

(ล้าน

ลูกบาศก์

เมตร) 

ระดับน้ํา 

ณ ส้ินเดือน 

(เมตรจาก

ระดับทะเล

ปานกลาง) 

ปริมาณน้ํา

ไหลเข้า 

(ล้าน

ลูกบาศก์

เมตร) 

ระดับน้ํา 

ณ ส้ินเดือน 

(เมตรจาก

ระดับทะเล

ปานกลาง) 

ปริมาณน้ํา

ไหลเข้า 

(ล้าน

ลูกบาศก์

เมตร) 

มกราคม 367.0 174 353.8 74 368.2 111 

กุมภาพนัธ์ 363.9 152 353.1 60 367.0 91 

มีนาคม 358.1 147 352.0 105 362.4 77 

เมษายน 351.3 116 352.3 160 358.0 132 

พฤษภาคม 345.3 141 351.3 164 352.8 177 

มิถุนายน 343.4 203 350.5 304 355.8 848 

กรกฎาคม 347.7 388 351.0 431 360.2 840 

สิงหาคม 358.8 1,177 362.7 1,390 362.6 878 

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  3,154 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บริษัท ไฟฟ้านํา้งึม 2 จาํกัด 
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ปริมาณนํ้ าเฉล่ียต่อเดือนท่ีไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลงันํ้ 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 3,429 

มิถุนายน  2,304 3,977 

กรกฎาคม  3,014 4,313 

สิงหาคม  5,337 5,210 

กนัยายน  4,248  

ตุลาคม 1,820 3,180  

พฤศจิกายน 1,572 2,284  

ธนัวาคม 1,842 2,207  

เฉล่ีย 1,745 2,534 3,101 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกัด 

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี ประกอบดว้ย 

- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 และ 

- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

บริษัทถือหุ้นในบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (“BIC”) สัดส่วนร้อยละ 65 ของทุน 

จดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ โดย BIC เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ าดว้ยระบบโคเจน

เนอเรชั่นท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้า 2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าบางปะอิน    

โคเจนเนอเรชั่น ท่ี 1 และ 2 สถานท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ท่ี 1 มีกาํลงั

การผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 118 เมกะวตัต์ และกาํลงัการผลิตไอนํ้ า 20 ตนัต่อชัว่โมง มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

กับ กฟผ. จาํนวน 90 เมกะวตัต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์โดย

จาํหน่ายไฟฟ้าท่ีเหลือและไอนํ้ าให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะ

อิน โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ท่ี 1 เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 

ขณะท่ีโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 120 เมกะวตัต ์มีสัญญา

ซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จาํนวน 90 เมกะวตัต์ เป็นระยะเวลา 25 ปีนับจากวนัท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิง

พาณิชย ์และจาํหน่ายไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม
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บางปะอินเช่นเดียวกนั โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 29 

มิถุนายน 2560 

รายไดค้่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 และ 2 ท่ีจาํหน่ายให้ กฟผ. 

(ก) ค่าพลงัไฟฟ้า (Capacity Payment) กาํหนดจากตน้ทุนของโรงไฟฟ้าท่ี กฟผ. สามารถหลีกเล่ียง

ไดใ้นอนาคต (Long Run Avoided Capacity Cost) จากการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน

รายเลก็ (“Small Power Producer” หรือ “SPP”) รวมค่าระบบส่ง 

(ข) ค่าพลงังานไฟฟ้าฐาน (Energy Payment) กาํหนดจากค่าเช้ือเพลิงในการผลิตพลงังานไฟฟ้า         

ค่าดาํเนินการ ค่าบาํรุงรักษา และค่าใชจ้่ายในการเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้าท่ี กฟผ. สามารถหลีกเล่ียง

ไดใ้นอนาคตจากการรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กท่ีผลิต

ไฟฟ้าดว้ยระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

(ค) ค่าการประหยดัการใช้เช้ือเพลิง (Fuel Savings) กําหนดจากประโยชน์ท่ีได้รับจากการประหยดั

เช้ือเพลิงท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็สามารถประหยดัไดด้ว้ยระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

รายได้ค่ าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น  ท่ี  1 และ 2 ท่ีจําหน่ายให้ ลูกค้า

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

สัญญาจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย         

โดยกาํหนดราคาค่าไฟฟ้าและส่วนลดอา้งอิงกบัอตัราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) 

สาํหรับกิจการขนาดใหญ่ 

รายได้ค่าไอนํ้ าของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ท่ี 1 ท่ีจาํหน่ายให้ลูกค้าผูป้ระกอบการ

อุตสาหกรรม 

สัญญาจาํหน่ายไอนํ้ าให้แก่ลูกค้าผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย

เช่นเดียวกนักบัสัญญาจาํหน่ายไฟฟ้า โดยกาํหนดราคาไอนํ้ าจากตน้ทุนท่ีลูกคา้หลีกเล่ียงไดห้ากซ้ือ

จากบริษทั (Avoided Cost Basis) ราคาไอนํ้ามกัปรับเพ่ือสะทอ้นให้เห็นถึงการเปล่ียนของดชันีต่าง ๆ 

รวมถึงคา่เช้ือเพลิงและดชันีราคาผูบ้ริโภค 

2.2.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกจิโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

ในการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น บริษทัมุ่งเน้นการจาํหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ให้ 

กฟผ. และจาํหน่ายไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือและไอนํ้าให้ผูป้ระกอบการอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีมีความมัน่คง

ในดา้นรายไดม้ากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัการจาํหน่ายไฟฟ้าให้ผูป้ระกอบการอ่ืน ๆ  เพียงอยา่งเดียว 

ตั้งแต่ปี 2535 เป็นตน้มา รัฐบาลไดมี้การประกาศรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

แบบ Firm Type ขนาดกาํลงัผลิตท่ีจาํหน่ายเขา้สู่ระบบไม่เกิน 90 เมกะวตัต ์ทาํให้มีผูพ้ฒันาโรงไฟฟ้า

ประเภทดังกล่าวหลายราย โดยข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564 โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นมี

สถานะดงัน้ี 
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สถานะ 
จํานวน

โครงการ 

กําลังการผลิตติดต้ัง 

(เมกะวัตต์) 

ปริมาณขายตามสัญญา

ซ้ือขายไฟฟ้ากับ

รัฐบาล (เมกะวัตต์) 

เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ 75 9,483 6,182 

ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าแลว้ แต่ยงั

ไม่เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์

 

3 

 

388 

 

270 

ยกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 4 363 252 

ยกเลิกแบบคาํขอ 1 206 32 

รวม 83 10,440 6,736 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับกิจการพลังงาน ณ เดือนสิงหาคม 2564 

จากความตอ้งการใช้ไฟฟ้าท่ีสมํ่าเสมอทั้งจาก กฟผ. และลูกคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ทาํให้

บริษทัเช่ือมัน่ในโอกาสและศกัยภาพในการแข่งขนัของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ของบริษทั 

โดยบริษทัทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและไอนํ้าในระยะยาว เพ่ือรับประกนัความมัน่คงในการขายไฟฟ้า

และไอนํ้ าให้แก่ลูกคา้ นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การเตรียมความพร้อมอย่างต่อเน่ืองในดา้นต่าง ๆ ท่ีมี

ความสําคัญ เช่น ความสามารถในการจัดหาเช้ือเพลิง การเช่ือมต่อกับจุดรับซ้ือไฟฟ้าของลูกค้า 

ท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าและไอนํ้า เป็นตน้ 

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นจะนําก๊าซธรรมชาติมาเป็นเช้ือเพลิงในการเผา

ไหม ้เพ่ือทาํให้เกิดแรงดนัความร้อนไปขบัเคล่ือนกงัหนัก๊าซ (Gas Turbine) การหมุนของกงัหันก๊าซ

ดงักล่าวจะหมุนให้เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) ผลิตไฟฟ้า จากนั้นไอร้อนท่ีเกิดจากการเผาไหม้

ในเคร่ืองกงัหนัก๊าซซ่ึงมีความร้อนสูงจะผา่นไปยงัหมอ้ไอนํ้า (Heat Recovery Steam Generator หรือ 

HRSG) ทาํให้ไดไ้อนํ้ าแรงดนัสูง (High Pressure Steam) ซ่ึงไอนํ้ าท่ีไดจ้ะถูกนาํไปขบัเคล่ือนกงัหัน

ไอนํ้ า (Steam Turbine) การหมุนของกงัหันไอนํ้ าจะหมุนขบัให้เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้า และ 

ไอนํ้ าส่วนท่ีเหลือจะถูกนําไปขายให้กับลูกค้าผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีต้องการไอนํ้ าใน

กระบวนการผลิตต่อไป 

แหล่งพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นจะใช้ก๊าซธรรมชาติและนํ้ าประปาเป็นวตัถุดิบ    

ในการผลิต โดยโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 1 และ 2 ไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ

กบั บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“ปตท.”) เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2554 และวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 

ตามลาํดบั และไดท้าํสัญญาซ้ือขายนํ้ าประปา กบั บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) (“TTW”) เม่ือ

วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2554 และวนัท่ี 27 มกราคม 2558 ตามลาํดบั โดยสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 25 

ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์
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2.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี ประกอบดว้ย 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ภาชี 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเลน 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์พุทธมณฑลสาย 5 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์มหาชยั 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์กระทุม่แบน 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คลองเปรง 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เชียงราย 

2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั 

บริษทัถือหุ้นในบริษทั บางเขนชยั จาํกดั (“BKC”) สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระ

แล้ว โดย BKC ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย ์บางเขนชัย ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีอาํเภอปักธงชัย จังหวดั

นครราชสีมา ใชเ้ทคโนโลยีเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบฟิลม์บาง (“Thin Film”) มีกาํลงัการผลิตติดตั้ง 8 เม

กะวตัต์ และไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสําหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (“Very Small 

Power Producer” หรือ “VSPP”) กบั กฟภ. เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจาก

วนัท่ีเร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และต่อสัญญาไดอี้กคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกว่าจะมี

การยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าด ังกล่าว กฟภ. ตกลงที่จะซ้ือไฟฟ้าในปริมาณ

สูงสุด 8 เมกะวตัต์ โดยโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชัย ได้รับส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 

(“Adder”) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง (“หน่วย”) เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิต

และจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และไดเ้ร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 

2555  

นอกจากน้ี BKC ไดล้งทุนในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยช์นิด Monocrystalline โดยเป็นแบบติดตั้งบน

หลงัคา 5 แห่ง และแบบติดตั้งบนพ้ืนดินอีก 1 แห่ง รวมกาํลงัการผลิตติดตั้ง 6.73 เมกะวตัต ์เพ่ือผลิต

และจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชน โดยทุกแห่งมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 

25 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไดแ้ก่ 

• โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอาํเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

(“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ภาชี”) กาํลงัการผลิตติดตั้ง 0.89 เมกะวตัต ์

• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคาท่ีอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

(“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเลน”) กาํลงัการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวตัต ์
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• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ งบนหลังคาท่ีอาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 

(“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์พุทธมณฑลสาย 5”) กาํลงัการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวตัต ์

• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคาท่ีอําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์มหาชยั”) กาํลงัการผลิตติดตั้ง 0.72 เมกะวตัต ์

• โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 

(“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์กระทุ่มแบน”) กาํลงัการผลิตติดตั้ง 0.51 เมกะวตัต ์และ 

• โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินท่ีอาํเภอคลองเปรง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

(“โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คลองเปรง”) กาํลงัการผลิตติดตั้ง 2.67 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา 

บริษทัถือหุ้นในบริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จาํกดั (“NRS”) สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชาํระแลว้ โดย NRS ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีอาํเภอด่านขุนทด 

จงัหวดันครราชสีมา ใช้เทคโนโลยีเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบ Thin Film มีกาํลงัการผลิตติดตั้ง 6 เมกะ

วตัต์ และได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสําหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากกบั กฟภ. เป็น

ระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และต่อสัญญาไดอี้กคร้ังละ 5 ปี

โดยอตัโนมติัจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ. ตกลงที่จะ

ซ้ือไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 6 เมกะวตัต์ โดยโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา ไดรั้บ Adder 

ในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

และไดเ้ร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2555 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เชียงราย 

บริษทัถือหุ้นในบริษทั เชียงราย โซล่าร์ จาํกดั (“CRS”) สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียก

ชาํระแล้ว โดย CRS ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย ์เชียงราย ซ่ึงตั้ งอยู่ท่ีอาํเภอแม่จัน จังหวดั

เชียงราย ใชเ้ทคโนโลยีเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบ Polycrystalline Cells มีกาํลงัการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวตัต ์

และไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มากกบั กฟภ. เป็นระยะเวลา 

5 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และต่อสัญญาไดอี้กคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติั

จนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ. ตกลงที่จะซ้ือไฟฟ้าใน

ปริมาณสูงสุด 8 เมกะวตัต ์โดยโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เชียงราย ไดรั้บ Adder ในอตัรา 8 บาทต่อ

หน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และไดเ้ร่ิมผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2556 

รายไดค้่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยท่ี์จาํหน่ายไฟฟ้าให้ กฟภ. 

ก. อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีจาํหน่ายให้ กฟภ. อยู่ในระดบัแรงดนั 11-13 กิโลโวลต์ โดยราคาและ              

ค่าไฟฟ้าผนัแปรขายส่ง (Ft) จะเป็นไปตามประกาศของ กฟผ. 

ข. ส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ือง

เชิงพาณิชย ์
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รายไดค้่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยท่ี์จาํหน่ายไฟฟ้าให้ผูป้ระกอบการเอกชน 

อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีจาํหน่ายให้กบัผูป้ระกอบการเอกชนจะมีการเจรจากบัลูกคา้แต่ละราย โดย

กาํหนดราคาค่าไฟฟ้าและส่วนลดอา้งอิงกบัอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. 

2.3.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

ศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยข์องประเทศไทยมีค่อนขา้งมาก ดว้ยภูมิประเทศท่ีอยู่ใน

เขตเส้นศูนยสู์ตร ทาํให้ไดรั้บพลงัแสงอาทิตยโ์ดยเฉล่ียทั้งปีสูงกว่าเขตอ่ืน ๆ ของโลก ซ่ึงการศึกษา

จากขอ้มูลดาวเทียมประกอบการตรวจวดัภาคพ้ืนดินของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน พบว่าพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพดา้นพลงัแสงอาทิตยข์องประเทศไทย ซ่ึงมีความเขม้รังสีแสงอาทิตย์

เฉล่ียทั้งปีประมาณ 18.2 เมกะจูลต่อตารางเมตร ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ

บางส่วนอยู่ในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนล่าง ซ่ึงส่งผลให้ประเทศไทยมีศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าจาก      

พลงัแสงอาทิตยไ์ดถึ้ง 10,000 เมกะวตัต ์

ในปี 2558 กระทรวงพลงังานไดจ้ดัทาํแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2558-

2579 (“Alternative Energy Development Plan” ห รือ “AEDP 2015”) เพ่ือเน้นส่งเสริมการผลิต

พลงังานจากวตัถุดิบพลงังานทดแทนท่ีมีอยู่ภายในประเทศให้ไดเ้ต็มศกัยภาพ มีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิม

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงัแสงอาทิตยเ์ป็น 6,000 เมกะวตัต์ภายในปี 2579 จาก 2,696 เมกะวตัต์

ในปี 2561 

ขอ้มูลพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตดว้ยพลงัแสงอาทิตยท่ี์ขายเขา้ระบบระหว่างปี 2558-มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

หน่วย : เมกะวตัต ์

พลังงานทดแทน 2560 2561 2562 2563 มีนาคม 2564 

แสงอาทิตย*์ 2,697 2,696 2,983 2,983 2,985 

หมายเหตุ :  * กาํลังการผลิตติดต้ัง 

ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ เดือนมีนาคม 2564 

2.3.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยเ์ป็นการเปล่ียนพลังงานแสงให้เป็นไฟฟ้าโดยใช้เซลล์

แสงอาทิตย ์(Solar Cell) ซ่ึงวิธีดงักล่าวจะเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้เป็น

ไฟฟ้าได้โดยตรง กล่าวคือ เม่ือแสงอาทิตยท่ี์เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลงังานมากระทบกับ       

สารก่ึงตวันํา (Semi-Conductor) ท่ีมีความสามารถในการดูดคล่ืนพลงังานแสงอาทิตย ์เซลล์ดังกล่าว    

จะเปล่ียนพลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) แต่แรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีผลิต   

ขึ้นจากเซลลแ์สงอาทิตยเ์พียงเซลลเ์ดียวจะมีค่าตํ่ามาก การนาํมาใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยจึ์งตอ้งนาํ

เซลลห์ลาย ๆ เซลล์มาต่อกนัแบบอนุกรม เพ่ือเพ่ิมค่าแรงเคล่ือนไฟฟ้าให้สูงขึ้น เซลลท่ี์นาํมาต่อกนั   

ในจาํนวนและขนาดท่ีเหมาะสมน้ี เรียกว่า แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Module หรือ Solar Panel) 
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ไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากเซลล์แสงอาทิตยจ์ะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าตํ่า จึงตอ้งส่งไฟฟ้าท่ี

ผลิตไดด้งักล่าวผา่นอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพ่ือแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัไฟฟ้าตํ่า 

หลงัจากนั้นจะส่งผา่นไปยงัหมอ้แปลงไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมแรงดนัไฟฟ้าให้สูงขึ้น และส่งผ่านไปยงัสายส่ง

ไฟฟ้าของ กฟภ. เพ่ือจาํหน่ายให้กบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าต่อไป 

แหล่งพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

แหล่งพลงังานสาํคญัท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คือแสงอาทิตย ์ซ่ึงไดม้าจาก

ธรรมชาติ ไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย และเป็นพลงังานท่ีสะอาด อย่างไรก็ตาม การนําแสงอาทิตยม์าใช้มี

ขอ้จาํกดัอยู่บา้ง เน่ืองจากแสงอาทิตยมี์เฉพาะในตอนกลางวนั ตลอดจนมีความเขม้แสงไม่แน่นอน 

ขึ้นอยูก่บัแต่ละสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศรวมถึงฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา 

ดงันั้น บริษทัไดท้าํการศึกษาว่าบริเวณท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์ต่ละแห่งจะมีปริมาณ

ความเขม้ของแสงอาทิตยท่ี์เพียงพอท่ีจะผลิตไฟฟ้าหรือไม่ ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกทาํเล หรือสถานท่ี

ท่ีจะเป็นท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยด์งักล่าว 

 

2.4 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย 

2.4.1 กําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

กาํลงัการผลิตรวมของระบบ ณ เดือนมิถุนายน 2564 แบ่งตามประเภทของโครงการไฟฟ้า และการ

ผลิตไฟฟ้าสะสมในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2564 แบง่ตามประเภทเช้ือเพลิงท่ีใชผ้ลิต มีดงัน้ี 

           กาํลงัการผลิตรวม                การผลิตไฟฟ้าสะสม 

   
หมายเหตุ: ข้อมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนมิถุนายน 2564 

สัดส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมในการจดัหาเช้ือเพลิง 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และนโยบายของภาครัฐ โดยนับตั้ งแต่ ปี  2558 สัดส่วนการใช ้                   

ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง ขณะท่ีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน                 

ในการผลิตไฟฟ้า และการนาํเขา้ไฟฟ้าจากต่างประเทศมีแนวโนม้เพ่ิมมากขึ้น 
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สัดส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2550 – 2563 มีดงัน้ี 

 

หมายเหตุ: ข้อมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง 

และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เผยแพร่ ณ เดือนมิถุนายน 2564 

 

2.4.2 การจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า 

กฟผ. เป็นผูรั้บผิดชอบในการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า เพ่ือตอบสนองความตอ้งการใช้ไฟฟ้าของ    

ทั้งประเทศ โดยมีแหล่งผลิตคือโครงการไฟฟ้าต่าง ๆ ของ กฟผ. และผูผ้ลิตเอกชน ทั้งโครงการไฟฟ้า

ในประเทศและโครงการไฟฟ้าใน สปป.ลาว และประเทศมาเลเซีย หลงัจากนั้นจึงขายไฟฟ้าให้แก่     

ผูซ้ื้อ คือ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และลูกค้าตรง (โรงงาน

อุตสาหกรรมบางแห่งท่ีกาํหนดโดยพระราชกฤษฎีกา) ทั้ งน้ี กฟผ. จะทาํการส่งพลังงานไฟฟ้า        

ผา่นสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่าง ๆ โดย กฟน. และ กฟภ. จะเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในระบบจาํหน่าย 

(Distribution) และการขายปลีก (Retail) ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยรับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. ท่ีจุด

เช่ือมต่อและส่งเขา้สถานีไฟฟ้ายอ่ยเพ่ือกระจายให้ผูใ้ชไ้ฟฟ้าต่อไป 
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สัดส่วนการจาํหน่ายไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2564 แบง่ตามประเภทผูซ้ื้อ มีดงัน้ี 

ผู้ซ้ือ 
ปริมาณการจําหน่ายไฟฟ้า 

(กิกะวัตต์-ช่ัวโมง) 
ร้อยละ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 69,265 72.8 

การไฟฟ้านครหลวง 25,212 26.5 

ลูกคา้ตรง 650 0.7 

รวม 95,126 100.0 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนมิถุนายน 2564 

2.4.3 การคาดการณ์กําลังผลิตไฟฟ้าใหม่ตามแผนพฒันากาํลังผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 

ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 (Power Development Plan: PDP 2018 Revision 1) 

เดือนตุลาคม 2563 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 (Thailand Power Development Plan 2018 Revision 1 หรือ 

PDP 2018 Revision 1) ท่ีจดัทาํโดยกระทรวงพลงังาน โดยแผนดังกล่าวคาํนึงถึงความมั่นคงของ

ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจาํหน่ายไฟฟ้า ความมัน่คงและความเพียงพอต่อความ

ต้องการใช้ไฟฟ้า รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน โดยคาดการณ์ว่า ณ ส้ินปี 2580 ประเทศไทยจะมีกาํลงัผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 77,211 เมกะ

วตัต ์ซ่ึงเป็นกาํลงัผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี 2561-2580 รวม 56,431 เมกะวตัต ์

เป้าหมายสัดส่วนการผลิตพลงังานไฟฟ้าแยกตามประเภทเช้ือเพลิงตามแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้า 

ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 ณ ส้ินปี 2580 เปรียบเทียบกบัการคาดการณ์สัดส่วน ณ ปี 2563 มีดงัน้ี 

ประเภทเช้ือเพลิง 
คาดการณ์สัดส่วน ณ ปี 2563 

(เมกะวัตต์) 

สัดส่วนตามเป้าหมาย ณ ปี 2580 

(เมกะวัตต์) 

รับซ้ือไฟฟ้าพลงันํ้าจากต่างประเทศ 3,948 6,888 

พลงังานหมุนเวียน 11,875 29,004 

ก๊าซ 29,331 32,112 

ถ่านหิน / ลกิไนต ์ 6,110 4,843 

ดีเซล / นํ้ามนัเตา 380 65 

อ่ืน ๆ 300 4,300 

รวม 51,943 77,211 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากแผนพัฒนากาํลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 เผยแพร่ ณ เดือนตุลาคม 2563 
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2.5 การได้รับสิทธปิระโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัย่อยและบริษทัร่วมของบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“Thailand Board of Investment” หรือ “BOI”) ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน 

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

โรงไฟฟ้าบางปะอิน 

โคเจนเนอเรช่ัน 

ท่ี 1 

โรงไฟฟ้าบางปะอิน 

โคเจนเนอเรช่ัน 

ท่ี 2 

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์ 

บางเขนชัย 

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์ 

ภาชี 

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์ 

บางเลน 

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์ 

พุทธมณฑลสาย 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

ไฟฟ้าและไอนํ้าจาก

พลงังานหมุนเวียน 

ยกเวน้ขยะ หรือ

เช้ือเพลิงจากขยะ 

กิจการผลิตพลงังาน

ไฟฟ้า หรือพลงังาน

ไฟฟ้าและไอนํ้าจาก

พลงังานหมุนเวียน 

ยกเวน้ขยะ หรือ

เช้ือเพลิงจากขยะ 

กิจการผลิตพลงังาน

ไฟฟ้า หรือพลงังาน

ไฟฟ้าและไอนํ้าจาก

พลงังานหมุนเวียน 

ยกเวน้ขยะ หรือ

เช้ือเพลิงจากขยะ 

กิจการผลิตพลงังาน

ไฟฟ้า หรือพลงังาน

ไฟฟ้าและไอนํ้าจาก

พลงังานหมุนเวียน 

ยกเวน้ขยะ หรือ

เช้ือเพลิงจากขยะ 

กิจการผลิตพลงังาน

ไฟฟ้า หรือพลงังาน

ไฟฟ้าและไอนํ้าจาก

พลงังานหมุนเวียน 

ยกเวน้ขยะ หรือ

เช้ือเพลิงจากขยะ 

กิจการผลิตพลงังาน

ไฟฟ้า หรือพลงังาน

ไฟฟ้าและไอนํ้าจาก

พลงังานหมุนเวียน 

ยกเวน้ขยะ หรือ

เช้ือเพลิงจากขยะ 

กิจการ

สาธารณูปโภคและ

บริการพื้นฐาน 

กิจการ

สาธารณูปโภคและ

บริการพื้นฐาน 

1. ได้รับอนุญาตให้นําคนต่าง

ด้ า ว ท่ี เป็ น ช่ า ง ฝี มื อ ห รื อ

ผู้ ชํ า น า ญ ก า ร เข้ า ม า ใ น

ราชอาณาจักรได้ตามจาํนวน

และกําหนดระยะเวลาเท่าท่ี

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ 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

กรรม สิ ท ธ์ิใน ท่ี ดิน ได้ตาม

จํา น ว น ท่ี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

พิจารณาเห็นสมควร 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไดรั้บอนุญาต ไดรั้บอนุญาต 

3. ไดรั้บการยกเวน้ / ลดหยอ่น 

อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัร 

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา

อนุมติั 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัท่ี 18 

พฤศจิกายน 2559) 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัท่ี 2 สิงหาคม 

2561) 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัท่ี 23 กรกฎาคม 

2558) 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัท่ี 16 เมษายน 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัท่ี 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัท่ี 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัท่ี 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัท่ี 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัท่ี 25 ตุลาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัท่ี 11 กนัยายน 

2556) 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายใน

วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 

2558) 
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โรงไฟฟ้าบางปะอิน 

โคเจนเนอเรช่ัน 

ท่ี 1 

โรงไฟฟ้าบางปะอิน 

โคเจนเนอเรช่ัน 

ท่ี 2 

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์ 

บางเขนชัย 

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์ 

ภาชี 

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์ 

บางเลน 

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์ 

พุทธมณฑลสาย 5 

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์ 

มหาชัย 

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์ 

กระทุ่มแบน 

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์  

คลองเปรง 

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์ 

นครราชสีมา 

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์

เชียงราย 

4. ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ 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. ระยะเวลาท่ีส าม ารถนําผล

ขาดทุนในระยะเวลาท่ีได้รับ

การส่งเสริมไปหักออกจาก

กําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้ นภายหลัง

ระยะเวลาท่ีได้รับการยกเว้น

ภาษีเงินได ้

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

6. ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงิน

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

นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ ท่ี

ไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อย

ละ 50 ของอตัราปกติ 

ไม่ม ี ไม่ม ี 5 ปี 

(นบัจากวนัท่ีพน้

กาํหนดในขอ้ 6) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 5 ปี 

(นบัจากวนัท่ีพน้

กาํหนดในขอ้ 6) 

5 ปี 

(นบัจากวนัท่ีพน้

กาํหนดในขอ้ 6) 

8. ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และ

ค่านํ้ าประปาจํานวนสองเท่า

ของค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

ไม่ม ี ไม่ม ี 10 ปี 

(นบัจากวนัท่ีเร่ิมมี

รายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการ) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 10 ปี 

(นบัจากวนัท่ีเร่ิมมี

รายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการ) 

10 ปี 

(นบัจากวนัท่ีเร่ิมมี

รายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการ) 

9. ให้หักเงินลงทุนในการติดตั้ง

หรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความ

สะดวก 

ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละ 25 ของเงิน

ลงทุน 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละ 25 ของเงิน

ลงทุน 

ร้อยละ 25 ของเงิน

ลงทุน 

10. ได้รับอนุญาตให้นําหรือส่ง

เงินออกนอกราชอาณาจักร

เป็นเงินตราต่างประเทศ 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไดรั้บอนุญาต ไดรั้บอนุญาต 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัทสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งค านึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผล
กระทบต่อการในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงการบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารจัดการบริษัท 
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั ้งคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง และให้ค าแนะน าในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงกับคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร รวมทั้งติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงราย
ไตรมาส แผนการบริหารความเส่ียงรายปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ าเสมอ  นอกจากนี้ 
บริษัทและบริษัทในเครือแต่งตั้งคณะท างานบริษัทความเส่ียงอย่างครบถ้วน และส่ือสารแนวทางปฏิบัติด้านการ
บริหารความเส่ียงให้แก่คณะท างานบริหารความเส่ียงรับทราบ  ซ่ึงคณะท างานบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทในเครือ (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการ) ท าหน้าที่  ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเป็นรายปี  และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส 
รวมทั้งสนับสนุน ให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงและเช่ือมโยงการบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงาน 

ความเสี่ยงส าคัญและแนวทางการบริหารความเสี่ยง สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัท 

บริษัทมีการลงทุนในกิจการอื่น โดยรายได้หลักของบริษัทมาจากเงินปันผลรับจากบริษัทที่เข้าไปลงทุน  
โดยใน 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีรายได้เงินปันผล ร้อยละ 47 ของรายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
หากกิจการที่บริษัทถือหุ้นได้รับผลกระทบจากความเส่ียงต่าง ๆ อาจส่งผลให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย อีกทั้งกิจการที่บริษัทถือหุ้นจะต้องช าระคืนภาระหนี้ต่างๆ ของกิจการก่อน จึงมีโอกาสที่กิจการจะ
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามที่คาดการณ์ไว้  และส่งผลให้หุ้นกู้ของบริษัทมีล าดับการช าระหนี้ในล าดับ
รองลงมา โดยบริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

 การคัดเลือกโครงการ คณะกรรมการบริษัทเห็นถึงความส าคัญในการคัดเลือกโครงการลงทุน จึงได้
ก าหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ชัดเจน เพื่อเป็นการ  
บริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยฝ่ายพัฒนาโครงการ
และบริหารทรัพย์สินท าหน้าที่ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประกอบการพิจารณา
คัดเลือกโครงการ ทั้งด้านผลตอบแทนจากการลงทุนและความเส่ียง โดยอาจมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือ
ผู้เช่ียวชาญภายนอก เพื่อให้ค าปรึกษาเฉพาะด้านและต้องน าเสนอข้อมูลการลงทุนให้คณะกรรมการ
บริษัทเพื่อท าการอนุมัติ  

 การบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง บริษัทให้ความส าคัญกับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
ซ่ึงอาจเกิดความเส่ียงจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ อันเนื่องมาจากปัญหาเชิงเทคนิค
ทางวิศวกรรม การติดตั้งเครื่องจักรของผู้รับเหมา ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น บริษัทจึงได้คัดเลือก
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ผู้รับเหมาที่มีความเช่ียวชาญในธุรกิจก่อสร้าง มีประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างที่มี
ขนาดใกล้เคียงกับขนาดของโครงการของบริษทั และมีผลงานในอดีตที่เป็นที่นา่พอใจ นอกจากนี้ บริษทั
ใช้รูปแบบของสัญญาว่าจ้างเหมาคงที่แบบเบ็ดเสร็จ (Fixed Cost Lump Sum Turnkey) ท าให้ช่วยลด
ความเสี่ยงเรื่องต้นทุนค่าก่อสร้างที่อาจสูงขึ้นได้ และท าสัญญาประกันภัยโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
โดยครอบคลุมความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในส่วนงานก่อสร้าง และส่วนงานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้
มั่นใจว่าโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของบริษัทจะแล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนดไว้  

 การติดตามผลการด าเนินงาน บริษัทก าหนดกลไกในการก ากับดูแลกิจการที่บริษัทลงทุนไว้ในนโยบาย
ก ากับดูแลกิจการที่เข้าไปลงทุน (Control Policy) โดยบริษัทแต่งตั้งตัวแทนเพื่อไปด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซ่ึงบริษัทได้ก าหนดกรอบ
อ านาจในการใช้ดุลยพินิจของตัวแทนของบริษัทอย่างชัดเจน อีกทั้งกิจการที่บริษัทลงทุนจะต้องรายงาน
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส อีกทั้งบริษัทย่อยจะต้องน าเสนอข้อมูลต่อบริษัทในกรณีที่  
จะลงทุนในโครงการใหม่ รวมถึงต้องรายงานความคืบหน้าของโครงการที่เข้าไปลงทุนด้วย นอกจากนี้
แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทจะท าการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยเพื่อให้
ความเชื่อมั่นว่า มีความรัดกุมเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ท าให้บริษัทสามารถ
ติดตามฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการที่บริษัทลงทุนได้อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการลด
และบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าว  

2. ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ 

2.1 ความเสี่ยงด้านความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า 

บริษัทมีเป้าหมายในการส่งมอบไฟฟ้าและไอน้ า ที่มีคุณภาพและพร้อมใช้งานให้กับลูกค้า รวมถึงคู่ค้า
ต่าง ๆ โดยค านึงถึงความปลอดภัย และการรักษาเสถียรภาพด้านการผลิตไฟฟ้าและไอน้ า บริษัทมุ่งเน้น
ในการบริหารจัดการเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โรงไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้ 

 การจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกันเป็นรายปี เพื่อเป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักรต่าง ๆ  
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และก ากับติดตามให้มีการซ่อมบ ารุงตามแผนการซ่อมบ ารุง  เพื่อให้
แน่ใจว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพพร้อมท างานอย่างมีประสิทธิภาพและรับประกัน
ความพร้อมของโรงไฟฟ้าตามสัญญาด้วย 

 การว่าจ้างผู้ให้บริการตามสัญญาเดินเครื่องและบ ารุงรักษาที่เช่ียวชาญ ได้แก่ ท าสัญญาว่าจ้าง กฟผ. 
เป็นผู้บ ารุงรักษา โรงไฟฟ้าพลังน้ า น้ างึม 2 และบริษัท โซลาคอน จ ากัด เป็นผู้บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า
พลังแสงอาทิตยบ์างเขนชัยโซลาร์ นอกจากนี้ยังมีการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อวัดประสิทธิภาพและ
ความมั่นคงด้านต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้า โดยมีการติดตามรายงานอย่างสม่ าเสมอเพื่อเสริมสร้างความ
พร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า 
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 การจัดให้มีการส ารองอุปกรณ์ และพัสดุที่จ าเป็น รวมทั้งอุปกรณ์ Critical Spare Part ส าหรับใช้ใน
การซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยก าหนดมีการตรวจนับอุปกรณ์ และพัสดุที่
จ าเป็น อย่างสม่ าเสมอ 

 การน ามาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) มาใช้ในโรงไฟฟ้าของบริษัท เพื่อให้มั่นใจ
ว่าโรงไฟฟ้ามีระบบบริหารงานคุณภาพ และมีมาตรฐานการท างานในกระบวนการต่าง ๆ เช่น  
การผลิต การซ่อมบ ารุง การจัดการคลังพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

 การส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดกิจกรรม Knowledge Sharing เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ของพนักงาน
ภายในบริษัท 

2.2 ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบที่มีความส าคัญต่อการผลิตไฟฟ้า  

บริษัทลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหลายประเภท ซ่ึงใช้วัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างกัน 
โดยโรงไฟฟ้าพลังน้ าและโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน   
ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ท าให้อาจเกิดความเส่ียงด้านวัตถุดิบในแง่ของความ
พร้อมใช้งานที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่น ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความ
เข้มของแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าฝนในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
แน่นอน เป็นต้น ส าหรับโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ันที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้า อาจมีความเส่ียงหากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติหรือผู้จัดส่งก๊าซธรรมชาติไม่สามารถจัดหา
เช้ือเพลิงให้ได้ตามความต้องการผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าโดยบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้ 

 การติดตั้งสถานีวัดปริมาณน้ าบนแม่น้ าโขง เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังน้ า ไซยะบุรีเป็นโรงไฟฟ้าแบบ
น้ าไหลผ่าน (Run-of-River) ที่ไม่มีพ้ืนที่กักเก็บน้ า ทางโรงไฟฟ้าพลังน้ าไซยะบุรีจึงได้ท าการติดตั้ง
สถานีวัดปริมาณน้ าบนแม่น้ าโขง และล าน้ าสาขา เช่น แม่น้ าอู แม่น้ าซวง และแม่น้ าคาน ไว้ทั้งสิ้น 
14 สถานี โดยสถานีวัดปริมาณน้ าไหลผ่านนั้นจะท าการวัดข้อมูลและส่งข้อมูลออกในทุก ๆ 15 
นาที โดยข้อมูลปริมาณน้ าเหล่านี้จะถูกน ามาใช้เพื่อวางแผนการผลิตต่อไป 

 การติดตามและเฝ้าระวังความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ  โดยโรงไฟฟ้าพลังน้ า น้ างึม 2 ประกาศ
ให้ปี 2563 เป็นปีแล้ง (Drought Year) ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) เพื่อให้การบริหารจัดการ
ภาวะแล้งมีประสิทธิภาพ โดยยกเว้นค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ช่ัวโมงการผลิตไฟฟ้าจริงเฉลี่ย
ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในสัญญา  

 การศึกษาพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าโดยค านึงถึงค่าความเข้มแสงที่เหมาะสม รวมถึงพิจารณาค่าเฉลี่ย
ข้อมูลความเข้มของแสงอาทิตย์ในอดีตของพื้นที่ก่อนการลงทุน รวมทั้งการท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เป็นแบบ Non-Firm ท าให้ไม่มีค่าปรับหากโรงไฟฟ้าไม่สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้จากความผันผวนของแสงอาทิตย์ 

 การท าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ กับ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นระยะเวลา 25 ปี 
นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โดยมีข้อก าหนดให้ ปตท. ช าระค่าชดเชยหากไม่สามารถจัดส่ง
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ก๊าซธรรมชาติได้ตามสัญญา ซ่ึงในปี 2563 ที่ผ่านมา ปตท. สามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้บริษัทได้
ตามสัญญา ท าให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  
 

2.3 ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

โรงไฟฟ้าของบริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดความเส่ียงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น การเกิด
แผ่นดินไหว อุทกภัย ดินถล่ม เป็นต้น อาจส่งผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญในกระบวนการผลิตไฟฟ้า 
โดยบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้ 

 การออกแบบโครงสร้างโรงไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและปลอดภัย เพื่อรองรับการเกิดแผ่นดินไหวที่

อาจเกิดขึ้น ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ า น้ างึม 2  สามารถรองรับการส่ันไหวจากการเกิดแผ่นดินไหวได้

สูงสุด (Safety Evaluation Earthquake (SEE)) ที่ 0.32g ตามหน่วยความเร่งของพื้นดิน (Ground 

Acceleration) รวมทั้งมีระบบป้องกันน้ าล้นด้วยช่องทางระบายน้ าล้น (Spillway) ท าหน้าที่หลักใน

การระบายน้ าในกรณีเกิดสภาวะน้ าหลาก และโรงไฟฟ้าพลังน้ า ไซยะบุรีมีโครงสร้างที่มีความ

แข็งแรงพิเศษ ภายใต้มาตรฐานสากล The International Commission on Large Dams (ICOLD) 

และสามารถรองรับการส่ันไหวจากการเกิดแผ่นดินไหวได้สูงสุด (SEE) ที่  0.44g ตามหน่วย

ความเร่งของพื้นดิน (Ground Acceleration) อีกทั้งยังมีการออกแบบระบบประตูระบายน้ าล้นถึง 7 

ช่องทาง นอกจากนี้ ยังมีการจัดท าแผนฉุกเฉิน (Emergency Action Plan) ส าหรับตอบสนองต่อ

เหตุการณ์ที่ไม่ปกติต่าง ๆ จึงเช่ือมั่นได้ว่าความแข็งแรงของโครงสร้างของโรงไฟฟ้าสามารถ

รองรับภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหวและกรณีน้ าหลากได้อย่างปลอดภัย 

 การส ารวจพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของโรงไฟฟ้าพลังน้ า น้ างึม 2 และโรงไฟฟ้าพลังน้ า ไซยะบุรี 

โดยจัดให้มีการติดตามความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า เช่น การติดตามพฤติกรรมของโครงสร้าง

โรงไฟฟ้า (Structural Behavior Monitoring)  พร้อมทั้งจัดท ารายงานแสดงผลการตรวจสอบติดตาม

เป็นประจ าในทุกเดือน นอกจากนี้มีการก าหนดรอบการตรวจสอบโรงไฟฟ้าครั้งใหญ่ เป็นจ านวน 3 

ครั้งต่อปี โดยแบ่งเป็น สองครั้งในช่วงฤดูแล้ง และอีกหนึ่งครั้งในช่วงฤดูฝน  

 การท าแผนการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงตามมาตรฐาน ICOLD 2008 เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณี

ที่เกิดแผนดินไหว ทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ า น้ างึม 2 และโรงไฟฟ้าพลังน้ า ไซยะบุรี 

 การส ารวจพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์  แบบติดตั้งบนพื้นดิน ตั้งอยู่ที่อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์คลองเปรง ตั้งอยู่ที่ต าบลคลองเปรง อ าเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบริษัทได้ส ารวจและวิเคราะห์พื้นที่ของโรงไฟฟ้า แล้วพบว่า พื้นที่ตั้ง
โรงไฟฟ้าอยู่บนที่สูงและไม่เคยประสบอุทกภัยมาก่อน ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนหลังคาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทได้ออกแบบอุปกรณ์ยึดแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยพิจารณาผลกระทบของแรงลมอย่างรอบคอบแล้ว  
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 การท าสัญญาประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ครอบคลุมความเสียหายของโรงไฟฟ้า (Property Damage) การหยุดชะงักของการ
ประกอบธุรกิจ (Business Interruption) รวมถึงการประกันความเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก 
(Public Liabilities) อีกด้วย 

2.4 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทให้ความส าคัญและมุ่งด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ทั้งของพนักงาน ผู้รับเหมารวมถึงคู่ค้าของบริษัทที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในส านักงานและโรงไฟฟ้า โดยตั้งเป้าหมายให้เป็น “องค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและปราศจาก
การบาดเจ็บ” บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้  

 ก าหนดแนวปฏิบัติด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อบริหารจัดการ

ความเสี่ยงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้า สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนต่าง ๆ รวมถึง

การบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

 จัดกิจกรรมโครงการ SAFETY WEEK เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยใน

การท างาน ผ่านการจัดการอบรมให้พนักงานในหัวข้อ “สุขภาวะและความปลอดภัยใน

สภาพแวดล้อมการท างาน” ซ่ึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้ 

 ส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน

เดียวกับบริษัท ผ่านจรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อมุ่งเน้นเรื่อง ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น 

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

มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการด าเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยมุ่งเนน้

ให้เกิดความปลอดภัยและให้ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อมทั้งภายในโรงไฟฟ้าและบริเวณโดยรอบ

โรงไฟฟ้า โดยในปี 2563 บริษัทไม่ได้รับรายงานการเกิดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงของพนักงาน หรือ

เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้า 

2.5 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทไม่ได้รับ

ผลกระทบต่อการด าเนินงาน รวมถึงการผลิตและขายไฟฟ้าอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากบริษัทมีสัญญาการ

ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม 

โดยกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมมีการกระจายตัวอยู่ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทมีการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงดังนี้ 

 จัดตั้ง BCP Pandemic Team เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID – 19 
อย่างใกล้ชิด 
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 ก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID – 19 และส่ือสารให้พนักงาน คู่ค้า 
ผู้รับเหมา ของบริษัท และบริษัทในเครือ  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 ก าหนดให้พื้นที่โรงไฟฟ้าเป็นพื้นที่ควบคุม โดยพนักงานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการขออนุญาต
เข้า-ออกพื้นที่อย่างเคร่งครัด โดยมีหน่วยงานดูแลด้านการรักษาความปลอดภัย รับผิดชอบในการ
ตรวจตรา การเข้า-ออกพื้นที่โรงไฟฟ้า กรณีที่มีบุคคลภายนอกผ่านเข้ามาบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าต้อง
ขออนุมัติจากผู้จัดการโรงไฟฟ้า และน าส่งรายงานต่อกรรมการผู้จัดการทุกครั้ง 

3. ความเสี่ยงทางการเงิน 

3.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน 

บริษัทมีแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง  ๆ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายในการด าเนินงาน สภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นส่ิงส าคัญในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีการ
ควบคุมและบริหารจัดการสภาพคล่องเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการด าเนิน
กิจการภายใต้สถานการณ์ปกติ และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต โดยบริษัทมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ดังนี้  

 จัดท ารายงานประมาณการกระแสเงินสดและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดจนบริหารสัญญาเงินกู้ยืมและประสานงานกับธนาคารผู้ให้กู้อย่างใกล้ชิดเพื่อลดโอกาสใน
การผิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้  

 ก าหนดนโยบายบริหารเงินสดส่วนเกินโดยลงทุนในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ันซ่ึงมี
สภาพคล่องสูงกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเช่ือถือ อีกทั้งจัดเตรียมวงเงินสินเช่ือกับธนาคาร
พาณิชย์ต่าง ๆ กรณีมีความต้องการใช้เงินอีกด้วย 

 ท าสัญญาสินเช่ือกับกับธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อก าหนดสิทธิของวงเงินสินเช่ือดังกล่าว 
บริษัทและบริษัทในเครือมีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนด เช่นเดียวกับเงื่อนไขและ
ข้อก าหนดของหุ้นกู้หรือหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น เช่น การด ารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing Debt to Equity Ratio) อัตราส่วนความสามารถใน
การช าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) เป็นต้น โดยบริษัทยังไม่ได้มีการเบิกใช้วงเงินดังกล่าว 

3.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งเงนิทุนภายนอก 

เนื่องจากบริษัทต้องใช้เงินทุนจ านวนมากในการด าเนินธุรกิจ จึงจ าเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอก 
โดยปัจจุบัน บริษัทมีการพึ่งพาการออกตราสารหนี้ในประเทศไทยเป็นช่องทางหลัก โดยหากมี
เหตุการณ์ที่ท าให้บริษัทไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเหล่านี้ได้ ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพคล่องและ
ความสามารถในการช าระหนี้ของบริษัท 
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3.3 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยน 

บริษัทและบริษัทในเครือ ด าเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน โดยมีรายได้และค่าใช้จ่าย
ส่วนหนึ่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากการปรับมูลค่าของอัตราแลกเปลี่ยน
ได้ โดยบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

 การบริหารกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่าย ให้มีความสอดคล้องกันในรูปแบบธรรมชาติ  
(Natural Hedge) เนื่องจากรายได้จากการขายไฟฟ้าบางส่วนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ 
ในขณะเดียวกันก็มีรายจ่ายที่ต้องช าระด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ   

 การใชบ้ัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอัน
เกี่ยวเนื่องกับรายได้จากการขายไฟฟ้าที่คาดการณ์ในอนาคตซ่ึงส่วนหนึ่งอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยก าหนดให้รายได้จากการขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นรายการที่มีการป้องกันความเส่ียง 
(Hedged Item) และเงินกู้ยืมระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกัน
ความเส่ียง (Hedging Instrument) ด้วยหลักการของการบัญชีป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 
ส่งผลให้สามารถลดความผันผวนของก าไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ 
โดยส่วนที่มีประสิทธิผล (Effective Portion) ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่
ใช้ป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแทนการรับรู้โดยผ่าน
ก าไรขาดทุนของบริษัท และจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเมื่อรายการที่มีการ
ป้องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

 การพิจารณาเข้าท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในจ านวนและระยะเวลาที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ และความจ าเป็นในการใช้เงินในสกุลต่างๆ โดยมิได้มีจุดประสงค์เพื่อการเก็งก าไร 

3.4 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอตัราดอกเบี้ย 

บริษัทและบริษัทในเครือ มีเงินกู้ระยะส้ันและระยะยาวกับสถาบันการเงิน เพื่อน ามาใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ ซ่ึงหากอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงิน
ของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้  

 ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ าเสมอ  รวมทั้งบริหารสัดส่วนของ 
เงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวและแบบคงที่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
บริหารจัดการปรับปรุงต้นทุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง  โดยปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนเงินกู้ยืมที่เป็น
อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ร้อยละ 20 และอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ร้อยละ 80 ของเงินกู้ยืมทั้งหมด  

 ท าสัญญาป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่เมื่อมีความเหมาะสม
ตามสภาพตลาด โดยมิได้มีจุดประสงค์เพื่อการเก็งก าไร  

 การออกหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด 
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4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธหิรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรพัย์ 

4.1 ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่ม ช.การช่าง โดยถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ บริษัท ช.การช่าง 
จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 30.67 บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 24.98  และบริษัท ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 17.59  ถือหุ้นรวมกันทั้งส้ินเป็นจ านวนร้อยละ 73.24 ( 
ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 29 เมษายน 2564) จึงท าให้กลุ่มบริษัท ช.การช่างสามารถ
ควบคุมการออกเสียงลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ต้องใช้มติเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ยกเว้น
เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไร 
ก็ตามส าหรับเรื่องที่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินการของบริษัท เช่น การแก้ไขข้อบังคับบริษัท บริคณห์สนธ ิ 
การขยายหรือลดขอบเขตธุรกิจ การออกหลักทรัพย์ใหม่ การควบรวมกิจการ รวมถึงการได้มาและ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการท ารายการที่เกี่ยวโยงกับบริษัท หรือผู้เกี่ยวข้อง และเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อสัดส่วนมูลค่าและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง (Dilution Effect) ผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นผู้ถือหุ้น
รายย่อยมีสิทธิที่จะออกเสียงคัดค้าน (Veto) ซ่ึงจะท าให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิในการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจการลงมติของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้  ทั้งนี้บริษัทให้ความส าคัญในการดูแล
ผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือ
หลักทรัพย์ โดยบริษัทมีการบริหารจัดการความเส่ียง ดังนี้ 

 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้
บริษัทสามารถด าเนินกิจการเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ
ในระยะยาว  

 ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันได้ด าเนินการตามเงื่อนไขการค้า
ทั่วไป มีความเป็นธรรม และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ 
เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยก าหนดให้คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 4 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงทุกท่านล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีความเป็นกลางสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมั่นใจว่าสัดส่วนของกรรมการอิสระดังกล่าวจะสร้างการถ่วงดุล
อ านาจของกลุ่มผู้ถือใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วนจะได้รับความคุ้มครองและเป็นธรรม 

4.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม จากการลงทุนในบริษัทอื่น 

  บริษัทมีการประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุนในบริษัทอื่น ซ่ึงผลการด าเนินงานที่ดีของบริษัทที่บริษัท
เข้าไปลงทุนนั้น จะก่อให้เกิดรายได้และประโยชน์สูงสุดต่อเงินลงทุนของบริษัท  ด้วยเหตุนี้บริษัทจึง
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ตระหนักถึงความส าคัญของความเส่ียงในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไป
ลงทุน โดยบริษัทมีการบริหารจัดการความเส่ียง ดังนี้ 

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

 บริษทัจะส่งบุคคลท่ีไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเขา้เป็นกรรมการ
และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอยา่งนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  

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

 ก าหนดเงื่อนไขการลงนามผูกพันบริษัทของแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้ต้องมีกรรมการ
ผู้แทนของบริษัทอย่างนอ้ยหนึ่งคนเป็นกรรมการผู้ลงลายมือช่ือ ซ่ึงท าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถ
ป้องกันความเสี่ยง และดูแลผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้ 

4.3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

บริษัทและบริษัทในเครือ ด าเนินธุรกิจทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของทุกประเทศ รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีดังนี้  

 ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วน ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศไทย และลาว ตลอดจนประเทศอื่นที่จะมี
การด าเนินธุรกิจ 

 ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด ประกาศต่าง ๆ ที่ออกโดยส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหลักการก ากับ
ดูแลกิจการ ตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ  

 ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่มีบังคับใช้ประเทศไทย และ Personal 
Data Protection Act ที่บังคับใช้ในภูมิภาค 
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ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ
ปฏิบัติตามแต่ไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทอาจต้องรับโทษทาง
แพ่ง และ/หรือ ทางอาญา ตามที่กฎหมายประเทศนั้น ๆ ก าหนดส าหรับความผิดดังกล่าว อีกทั้งยังอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินและช่ือเสียงของบริษัทจากผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น เกิดข้อ
พิพาททางกฎหมายซ่ึงส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษัท  การลงโทษจ่ายเงินค่าปรับ การถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต หรือการเสียโอกาสในการใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย เป็นต้น 

โดยบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้ 

 รวบรวมหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน และ
น าเสนอแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 ติดตามสถานการณ์ด้านกฎหมายของทั้งภายในประเทศไทย และประเทศที่เก่ียวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อให้บริษัทมีเวลาเพียงพอในการเตรียมด าเนินการ ปรับปรุง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ที่มี
นัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจในทุกด้าน  

 จัดจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมาย กรณีที่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่มีความซับซ้อนมาก  
 การเตรียมความพร้อมป้องกันความเส่ียงที่เกิดขึ้นกับกฎหมายใหม่ ส าหรับปี 2563 นั้น บริษัท

ตระหนักถึงความเส่ียง ความส าคัญ และการเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม เก็บ ใช้ 
เปิดเผย และรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท เป็นไปตาม พรบ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 
1 มิถุนายน 2564 โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างจิตส านึก และการรับรู้ถึงความส าคัญของข้อมูล
ส่วนบุคคลให้กับพนักงาน บริษัทได้ด าเนินการจ้างที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอช
เอ็ม จ ากัด ("CMHM") ในการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 
- จัดท าการตรวจสอบเชิงลึก (Due Diligence) และ/หรือ การตรวจสอบภายในองค์กร 
- การจัดอบรมทั่วไป ครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานของพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน้าที่ของ

บริษัท และสิทธิของเจ้าของข้อมูล รวมไปถึงมาตรการการรักษาและจัดเก็บข้อมูล และ
ความผิดตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

- การจัดอบรมกลุ่มเฉพาะ ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละแผนก ให้สอดคล้องกับลักษณะ
งานของแผนกนั้น ๆ รวมถึงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (“DPO”)  

ทั้งนี้ การป้องกันความเส่ียงดังกล่าวท าให้บริษัทมีความมั่นใจว่า บริษัทได้สร้างกระบวนการ และ
การด าเนินงาน ที่มีมาตรฐานเป็นไปตามกฎหมาย โดยไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชน และ
ไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงจะช่วยป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้บริษัท 
มีความเสี่ยงที่จะได้รับบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันจะส่งผลเสียต่อช่ือเสียงของบริษัท   
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5. ความเสี่ยงใหม่ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

บริษัทให้ความส าคัญกับความเส่ียงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความยั่งยืนของ
บริษัทโดยอาจเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นที่มี
ความส าคัญที่อาจส่งผลกับบริษัทและอาจเป็นความเสี่ยงใหม่ในอีก 3-5 ปี ข้างหน้า  

ความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ การจัดการความเส่ียง 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก ได้แก่  ปริมาณน้ า   
ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น อุณหภูมิสูงขึ้น 
ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น  

 ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง 
ส่งผลต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้า 

 การแจ้งความพร้อมในการผลิตไฟฟ้า 
(Declaration) ยากล าบากมากขึ้น 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและปริมาณน้ า 

 ศึกษาวิจัยปริมาณน้ าและการเปลีย่นแปลง
ของภัยธรรมชาติและผลกระทบตอ่ความมั่ง
คงในระบบไฟฟ้า 

 ประเมนิความเสี่ยงภัยธรรมชาติและ
คาดการณ์ความรุนแรงของ Climate Change 
ทุกโรงไฟฟ้าอย่างละเอียด 

 ท าแผนการรับมือภัยธรรมชาติ ทัง้ด้านการ
ผลิต การซ่อมบ ารุง การท างานของอุปกรณ์ 
ความปลอดภัยของพนักงาน 

 ปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้มีความสามารถทนรับ
สภาพภัยธรรมชาติหรือสภาพอากาศที่
แปรปรวนได้ เช่น ยกระดับพืน้ทีโ่รงไฟฟ้า
เพื่อป้องกันน้ าท่วม ติดตั้งอปุกรณ์
เครื่องจักรทีท่นสภาพอากาศร้อนหรือหนาว
จัดได้ และออกแบบระบบสาธารณูปโภค
ของโรงไฟฟ้าที่รบัสภาพน้ าท่วมได้ 

 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน 
และระบบติดตามแบบ Real Time ผ่าน 
Web Based Monitoring System เพื่อให้
มั่นใจว่าภายหลังการเริ่มเดินเครื่องเชิง
พาณิชย์แล้ว จะมีการติดตามและดูแลความ
ปลอดภัยเชิงรุก (Proactive Measure) ของ
โครงสร้างโรงไฟฟ้า ด้วยทีมวิศวกรและ
ผู้เช่ียวชาญอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน 
เช่น การใช้พลังงานทดแทน การกัก
เก็บพลังงาน (Energy Storage) 

 พฤติกรรมการใช้พลังงานของผูบ้ริโภค
เปลี่ยนแปลง 

 รูปแบบการด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าอาจ
เปลี่ยนไป 

 ศึกษาและประเมินความสามารถของการ
ด าเนินธุรกิจการใช้พลังงานทดแทน ทั้งด้าน
บุคลากร งบประมาณ นโยบายและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 

 ศึกษาและติดตามนโยบายด้านพลังงาน
ทดแทนของประเทศต่าง ๆ 
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ความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ การจัดการความเส่ียง 
 นโยบายและกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องจะมี

การเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้า 

 โครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าอาจจะ
เปลี่ยนแปลงตามต้นทุน 

 ก าหนดเป้าหมายการลงทุน และขยายฐาน
ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน 

 ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและแนวโน้ม
ราคาของอปุกรณ์/แบตเตอรี่กักเกบ็พลังงาน
ไฟฟ้า 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Digital 
Transformation) 

 พฤติกรรมการใช้พลังงานของผูบ้ริโภค
เปลี่ยนแปลง 

 แผนการด าเนนิธุรกิจต้องมคีวาม
คล่องตัว ยืดหยุน่ และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

 เทคโนโลยีเกี่ยวกับ Data Mining, 
Artificial Intelligence, Quantum 
Computing สามารถเข้าถึงไดง้่ายขึ้น 
ท าให้การโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึน้ 
เช่น ท าใหข้้อมูลรั่วไหล เปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รบัอนุญาต หรือ
โจรกรรมข้อมูล 

 จัดอบรมเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ดา้น
เทคโนโลย ีและเสริมสร้างการตระหนักถึง
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
พนักงานทุกคนในองค์กร  

 เพิ่มระบบตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคาม 
รวมทั้งศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีส่่งผล
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

 ปรับปรุงกระบวนการท างานให้สามารถ
ตอบสนองเทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนแปลง 

 เพิ่มเติมระบบการกู้คนืข้อมูลเมือ่เกิดภัยพิบัติ
เพื่อรองรับความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

 ติดตามวิวัฒนาการและรูปแบบการโจมตี
ทางด้านไซเบอร์ รวมถึงประเมนิ
ประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศของบริษทั และระบบ
การเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ 
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3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นกู ้
 

(1) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 
หมายถึง ความเส่ียงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่สามารถคืนเงินต้นหรือเงินลงทุน

ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้นได้ตามก าหนด ก็จะ
ถือเป็นการผิดนัดช าระหนี้หุ้นกู้ (default) ซ่ึงเนื่องจากหุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ผู้ถือหุ้นกู้
จะมีสิทธิได้รับช าระหนี้เท่าเทียบกับเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่นๆ โดยจะมีสิทธิด้อยกว่า
เจ้าหนี้บุริมสิทธิแต่เหนือกว่าเจ้าหนี้ด้อยสิทธิ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และผู้ถือหุ้นสามัญ 

ทั้งนี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
ได้การรับรองจากส านักงาน ก.ล.ต ท าการประเมินและเปิดเผยความเส่ียงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ โดยถ้าอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ต่ า แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุน้กู้นั้นสูง ดังนั้นผู้ลงทุนควร
ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการด าเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ นอกจากการ
พิจารณาอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) สถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (ทริสเรทติ้ง - www.trisrating.com) หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (www.thaibma.or.th)  

(2) ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) 

หมายถึง ความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ถือตราสารต้องการขายตราสารก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนอาจขาย
ได้ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ซ้ือมา ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด กล่าวคือ 
หากอัตราดอกเบี้ยของตลาดสูงขึ้น ราคาของตราสารจะลดลง ทั้งนี้ โดยทั่วไปราคาของตราสารที่มีอายุคงเหลือยาว
กว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดมากกว่า 

(3) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ถือตราสารประสงค์จะขายตราสารในตลาดรองก่อนครบก าหนดไถ่
ถอน ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ตนเอง
ต้องการ เนื่องจากการซ้ือขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้น าหุ้นกู้ไปซ้ือ
ขายในตลาดรองใดๆ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซ้ือขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่
มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ 

(4) ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ถือตราสารอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในตราสาร
ที่เสนอขาย ในกรณีที่ผู้ออกตราสารใช้สิทธิไถ่ถอนในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดต่ าลงกว่าอัตราดอกเบี้ยของ
ตราสาร ซ่ึงจะท าให้ผู้ถือตราสารไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาด และอาจต้องน าเงินต้นที่ได้รับจากการไถ่ถอนไป
ลงทุนในตราสารที่ผลตอบแทนต่ าลง 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1  ลักษณะทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1.1    เงินลงทุน      

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ตามงบการเงินเฉพาะของ
บริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

บริษทั ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การลงทุน 
(ร้อยละ) 

มูลค่าตามบัญชี
วิธีราคาทุน 
(ล้านบาท) 

บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย 
เอนเนอร์จี จ ากัด (SEAN) 

ถือหุ้นใน บริษทั ไฟฟ้าน้ างึม 2 จ ากัด
(NN2) ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของ 

ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ ซ่ึง 
NN2 ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลติได้

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ า  

6,606.75 
  

61.33 9,506.74 
 

บริษทั บางปะอิน โคเจน
เนอเรชั่น จ ากัด (BIC) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจาก
โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

2,705.00 65.00 2,173.31 
 

บริษทั บางเขนชัย จ ากัด 
(BKC) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

 234.25  100.00    527.06 
  

บริษทั เชียงราย โซล่าร์ 
จ ากัด (CRS) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

 291.75  30.00    92.93  

บริษทั นครราชสีมา  
โซลา่ร์ จ ากัด (NRS) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

 221.50  30.00      82.46  

บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ 
จ ากัด 

พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 20.00  100.00 5.75 
  

บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ 
จ ากัด 

พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 1.00  100.00           0.25  

บริษทั วิส โซลิส จ ากัด  พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 1.00  100.00 0.25  

บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ 
จ ากัด 

พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 1.00  100.00 0.25  

บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ 
จ ากัด 

พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 1.00  100.00 0.25 
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บริษทั ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การลงทุน 
(ร้อยละ) 

มูลค่าตามบัญชี
วิธีราคาทุน 
(ล้านบาท) 

บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
จ ากัด 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตไดจ้าก
โครงการไฟฟ้าพลังน้ า 

26,861.00 42.50 13,412.47 

บริษทั หลวงพระบาง 
พาวเวอร์ จ ากัด 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตไดจ้าก
โครงการไฟฟ้าพลังน้ า 

5,200.00 42.00 2,183.38 

4.1.2  สินทรัพย์ถาวรหลัก    

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีตามรายละเอียดดังนี้    

4.1.2.1 สินทรพัย์โครงการไฟฟ้าพลังน ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน   

บริษทั ที่ตั้ง มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

NN2 สปป.ลาว  17,573.92 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

 
4.1.2.2 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์

ล าดับ รายการ มูลค่าสุทธิตามบัญช(ีล้านบาท) 1 

1 ที่ดิน                 261.08  

2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทติย์                      758.20  

3 โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน                   7,515.46 

4 อาคาร     1.32 

5 ส่วนปรับปรงุสินทรัพย์เช่า   78.43 

6 อุปกรณ์ เครื่องตกแตง่ และอุปกรณ์ส านักงาน    60.93 

7 ยานพาหนะ   16.15  

8 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 5.85 

 รวมที่ดิน อาคารและอปุกรณ์     8,697.42 
 

                                                           
1 มูลค่าสุทธิ  คือมูลค่าราคาทุนตามบัญชี หกัด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม 
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ทั้งนี้ รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ได้แสดงไว้ข้างต้นสามารถ
แสดงรายละเอียดจ าแนกตามประเภทของสินทรัพย์และจ าแนกตามบริษัทได้ดังนี้  

1) ที่ดิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มูลค่าตามบัญชีของที่ดินตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัท
ย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษทั ที่ตั้ง มูลค่าสุทธ ิ
ตามบัญช ี
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

BIC นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ 
ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอนิ
พระนครศรีอยุธยา 

     159.33 เป็นเจ้าของ ค้ าประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาว
กับสถาบันการเงินผูใ้ห้กู ้

 จังหวัดปทุมธาน ี   5.77 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BKC อ าเภอปักธงชัย 
นครราชสีมา  
(จ านวน 547 แปลง) 

95.98 เป็นเจ้าของ ค้ าประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาว
กับสถาบันการเงินผูใ้ห้กู ้
(ที่ดนิจ านวน 205 แปลง พื้นที่
ประมาณ 180 ไร)่  

รวม 261.08  

2) โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ตามงบการเงิน
รวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้  

บริษทั ที่ตั้ง มูลค่าสุทธ ิ
ตามบัญช ี
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

BKC นครราชสีมา   758.20 เป็นเจ้าของ ค้ าประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาว
กับสถาบันการเงินผูใ้ห้กู ้

รวม 758.20   
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3) โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นตามงบ
การเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อยมีรายละเอียดดังนี ้

บริษทั ที่ตั้ง มูลค่าสุทธ ิ
ตามบัญช ี
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

BIC พระนครศรีอยุธยา  7,515.46 เป็นเจ้าของ ค้ าประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาว
กับสถาบันการเงินผูใ้ห้กู ้

รวม   7,515.46   
 

4)   อาคาร  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของอาคารตามงบการเงินรวมของบริษัท 
และบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษทั ที่ตั้ง มูลค่าสุทธ ิ
ตามบัญช ี
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

BIC พระนครศรีอยุธยา 1.32 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

รวม 1.32   

5) ส่วนปรับปรงุสินทรัพย์เช่า  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าตามงบการเงิน
รวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษทั ที่ตั้ง มูลค่าสุทธ ิ
ตามบัญช ี
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

บริษทั กรุงเทพมหานคร   47.55 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 
NN2 สปป.ลาว   30.88 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

รวม   78.43  
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6) อุปกรณ์ เครื่องตกแตง่และอุปกรณ์ส านักงาน  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงาน 
ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้   

บริษทั ที่ตั้ง มูลค่าสุทธ ิ
ตามบัญช ี
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

บริษทั กรุงเทพมหานคร  16.00 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

SEAN กรุงเทพมหานคร    0.08 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

NN2 สปป.ลาว 40.64 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BKC กรุงเทพมหานคร   1.97 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BIC พระนครศรีอยุธยา 
และกรุงเทพมหานคร 

  2.24 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

รวม 60.93   
 

7) ยานพาหนะ  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของยานพาหนะตามงบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษทั ที่ตั้ง มูลค่าสุทธ ิ
ตามบัญช ี
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

NN2 สปป.ลาว   16.15 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

รวม   16.15   
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8) สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างตามงบการเงิน
รวมของบรษิัทและบรษิัทย่อยมีรายละเอียดดังนี ้

บริษทั ที่ตั้ง มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

บริษทั กรุงเทพมหานคร 0.53 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BIC พระนครศรีอยุธยา  5.32 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

รวม 5.85   

 

4.1.3    สัญญาเช่าระยะยาว      

บริษัทและบริษัทย่อย ท าสัญญาเช่าระยะยาวที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจมีสาระส าคัญดังนี้ 

ผู้เช่า ผู้ให้เช่า สัญญา พ้ืนที่ อายสุัญญา เริ่มต้น สิ้นสุด 

บริษัท บริษัท ช.การช่าง 
จ ากัด (มหาชน) 
(CK) 

สัญญาเช่าพ้ืนที่และให้บริการ
เครื่องปรับอากาศและสิ่งอ านวย
ความสะดวกอาคารส านักงาน 
วิริยะถาวร ชั้น CH 

642.5 ตารางเมตร 
 

3 ปี 1 ก.ย. 63 31 ส.ค. 66 

บริษัท บริษัท ช.การช่าง 
จ ากัด (มหาชน) 
(CK) 

สัญญาเช่าพ้ืนที่และให้บริการ
เครื่องปรับอากาศและสิ่งอ านวย
ความสะดวก อาคารส านักงาน
วิริยะถาวร ชั้นที่ 20 

468.92 ตารางเมตร 
 

3 ปี 1 มิ.ย. 63 31 พ.ค. 66 

บริษัท บริษัท ช.การช่าง 
จ ากัด (มหาชน) 
(CK) 

สัญญาเช่าพ้ืนที่และให้บริการ
เครื่องปรับอากาศและสิ่งอ านวย
ความสะดวก อาคารส านักงาน
วิริยะถาวร ชั้นที่ 18 

479.43 ตารางเมตร 
 

3 ปี 1 เม.ย. 63 31 มี.ค. 66 

บริษัท บริษัท ช.การช่าง 
จ ากัด (มหาชน) 
(CK) 

สัญญาเช่าพ้ืนที่และให้บริการ
เครื่องปรับอากาศและสิ่งอ านวย
ความสะดวก อาคารส านักงาน
วิริยะถาวร ชั้นที่ 17 

301.84 ตารางเมตร 
 

3 ปี 1 ม.ค. 63 31 ธ.ค. 65 

NN2 กรมทรัพย์สิน
กระทรวงการเงิน 
สปป.ลาว 

สัญญาเช่าสถานที่ท าการส านักงาน   2,106 ตารางเมตร 25 ปี  1 ม.ค. 52 31 ธ.ค. 76 

BIC บริษัท ที่ดิน 
บางปะอิน จ ากัด 
(BLDC)  

บันทึกข้อตกลงใหใ้ช้พ้ืนที่ AQMs 
 
 

96 ตารางเมตร 3 ปี 1 ม.ค.64   31 ธ.ค. 66 
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ผู้เช่า ผู้ให้เช่า สัญญา พ้ืนที่ อายสุัญญา เริ่มต้น สิ้นสุด 

BIC บริษัท ที่ดิน 
บางปะอิน จ ากัด 
(BLDC) 

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

10 ไร่ 1 งาน 84.19 
ตารางวา 

3 ปี 1 ม.ค. 64 31 ธ.ค. 66 

BIC บริษัท ที่ดิน 
บางปะอิน จ ากัด 
(BLDC) 

บันทึกข้อตกลงใหใ้ช้พ้ืนที่ - 
ก่อสร้าง ขยาย ใช้งาน 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 

สัญญาเช่าที่ดินเพื่อกิจการก๊าซ 
หรือน้ ามันเชื้อเพลิง 

17,925 ตารางเมตร 3 ปี 1 มิ.ย. 64 31 พ.ค. 67 

BIC บริษัท ที่ดิน 
บางปะอิน จ ากัด 
(BLDC) 

สัญญาเช่าพ้ืนที่เพื่อวางระบบ
สายไฟฟ้าใต้ดิน 115 กิโลโวลต ์

1 ไร่ 3 งาน 50 ตาราง
วา 

3 ปี 1 ม.ค. 63 31 ธ.ค. 65 

BIC บริษัท ที่ดิน 
บางปะอิน จ ากัด 
(BLDC) 

บันทึกข้อตกลงใหใ้ช้พ้ืนที่เพื่อวาง
ระบบสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ (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 บริษัท สยาม ไวร์ 
อินดัสทรี จ ากัด 
(SWI) 

สัญญาเช่าที่ดินเพื่อด าเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนพ้ืนดิน 

15 ไร่ 2 งาน 10 ตาราง
วา 

3 ปี 1 มิ.ย. 62 31 พ.ค. 65 

 
4.1.4  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สิทธิในการด้าเนินการผลิตและจ้าหน่ายไฟฟ้า 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า เกิดจากการรวมธุรกิจ โดยวัดมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ ซ้ือธุรกิจโดยมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสิทธิในการด าเนินการผลิต 
และจ าหน่ายไฟฟ้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีมูลค่า 8,463.50 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 3,995.73 ล้านบาท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทย่อย 4,467.77 ล้านบาท โดยบริษัทคิดค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
โดยใช้ วิ ธี เ ส้นตรงตามอายุ สัญญาให้ สิทธิ ด า เนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ เหลืออยู่ 
ของบริษัทย่อย นับจากวันที่บริษัทมีอ านาจควบคุมบริษัทย่อย หรือนับจากวันเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชย์ กรณีที่บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทย่อยก่อนเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยอยู่ระหว่าง  
10 ถึง 27 ปี 
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4.1.5  สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

บริษทัและบรษิัทย่อย มีสัญญาทีเ่กี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจทีส่ าคัญ ดังนี้  

สัญญาสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังน ้า น ้างึม 2 

NN2 ได้เข้าท าสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ า กับรัฐบาล สปป.ลาว ในวันที่ 14 มีนาคม 2549 
ระยะเวลาทั้งสิ้น 25 ปี นับจากวันเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 และจะครบ
อายุสัญญาสัมปทานในวันที่ 31 สิงหาคม 2581 และ NN2 สามารถขอเจรจาต่ออายุสัมปทานออกไปได้ 
โดยจะต้องแจ้งความประสงค์กับรัฐบาล สปป.ลาว ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันครบอายุสัญญา
สัมปทาน โดยสัญญาสัมปทานได้ให้สิทธิต่าง ๆ แก่ NN2 เช่น สิทธิในการครอบครอง ใช้ และจัดหา
ผลประโยชน์จากโครงการ สิทธิในการผันน้ า สร้างเขื่อน และใช้น้ า ส าหรับน้ าในแม่น้ างึม ณ พื้นที่
โรงไฟฟ้า สิทธิในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ าอื่นที่สนับสนุนการพัฒนาโรงไฟฟ้า เป็นต้น 

ทั้งนี้ NN2 มีหน้าที่ในการจ่ายผลประโยชน์ค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee)ให้กับรัฐบาล สปป.ลาว  
และน าส่งภาษีเงินได้ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญาสัมปทาน 

ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

 ในวันที่ 30 มกราคม 2556 คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานไฟฟ้าได้อนุมัติใบอนุญาต 
ในการผลิตไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน ที่ 1 และ โรงไฟฟ้าบางปะอิน 
โคเจนเนอเรช่ัน ที่ 2 ส าหรับระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับ 
กฟผ. โดยโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน ที่ 1 เริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับ กฟผ.
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยใบอนุญาตดังกล่าวจะครบอายุในวันที ่27 มิถุนายน 2581 และ 
โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน ที่ 2 เริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับ กฟผ.เมื่อวันที่ 
29 มิถุนายน 2560 โดยใบอนุญาตดังกล่าวจะครบอายุในวันที่ 28 มิถุนายน 2585  

 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานไฟฟ้าได้อนุมัติใบอนุญาต  
ในการผลิตไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย โซลาร์ ส าหรับระยะเวลา 10 ปี 
นับจากวันที่เริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่ กฟภ. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ครบอายุใน
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยหลังจากนั้นใบอนุญาตดังกล่าวสามารถต่ออายุได้ทุกๆ 5 ปี 

 ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานไฟฟ้าได้อนุมัติใบอนุญาตให้ผลิต
พลังงานควบคุมให้แก่ BKC ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาจ านวน 5 
แห่ง ระยะเวลา 4 ปีต่อแห่ง และสามารถต่ออายุได้ทุกๆ 4 ปี 

 ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานไฟฟ้าได้อนุมัติใบอนุญาตให้ผลิต
พลังงานควบคุมให้แก่ BKC ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินจ านวน 1 
แห่ง ระยะเวลา 4 ปีต่อแห่ง และสามารถต่ออายุได้ทุกๆ 4 ปี 
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4.2     นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงาน (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) 

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง 
ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ (Synergy) ต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้ 

1. ส าหรับโครงการที่เป็นการพัฒนาโครงการตั้งแต่เริ่มต้น (Green Field) บริษัทจะลงทุนในโครงการ 
ที่คาดว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนของโครงการ ( IRR) ร้อยละ 10-15 รวมทั้งโครงการที่ให้
ผลตอบแทนทางการเงินอื่นซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส าหรับการลงทุนในโครงการอื่นที่บริษัทซ้ือมาจากผู้ที่พัฒนาโครงการ (Brown Field) ผลตอบแทน
จากการลงทุนดังกล่าวที่บริษัทจะได้รับนั้นอาจเปลี่ยนแปลงลดลงจากอัตราผลตอบแทนข้างต้น  
ทั้งนี้   ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินลงทุนที่บริษัทซ้ือมาเป็นปัจจัยส าคัญ โดยการลงทุนของบริษัทที่ผ่านมา 
จะมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7-10  

2. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วและมีคู่สัญญาที่มีความน่าเชื่อถือ 

3. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่มีสัญญาการจัดหาเช้ือเพลิงซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า
เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งการจัดหาเช้ือเพลิงดังกล่าวจะต้องจัดหาได้อย่างเพียงพอส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า
ตลอดอายุสัญญาของโครงการด้วย 

4. บริษัทจะลงทุนในโครงการทีส่ามารถจดัหาอุปกรณ์หลักและอะไหล่ต่าง ๆ  ได้ในอัตราต้นทุนที่สมเหตสุมผล 
และสามารถจัดให้มีการบ ารุงรักษาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

5. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

6. บริษัทจะเป็นผู้พัฒนาโครงการด้วยตนเองในกรณีที่โครงการที่จะลงทุนมีขนาดของการลงทุนเหมาะสม
กับศักยภาพของบริษัท 

7. ในกรณีที่เป็นโครงการที่บริษัทจะต้องร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนอื่น บริษัทจะเลือกลงทุนในโครงการ 
ที่มีศักยภาพ และผู้ร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกัน 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการควบคุมหรือก าหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นและตามข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทมีหน้าที่
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามแนวทางหรือมติที่คณะกรรมการ หรือที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติไว้ ซ่ึงบริษัทได้ก าหนดกรอบอ านาจในการใช้ดุลยพินิจของตัวแทนของบริษัทอย่าง
ชัดเจน และตัวแทนเหลา่นั้นจะต้องมารายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัเหล่านั้นทกุเดือน เพื่อให้
บริษัทสามารถติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการที่บริษัทได้ลงทุนไปแล้วอย่างใกล้ชิด 
นอกจากนี้ บริษัทได้ก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษทัย่อยและบริษัท
ร่วม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถใช้ดุลยพินิจและออกเสียงในการประชุมของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมได้ในเรื่องการบริหารจัดการทั่วไป แต่ในกรณีเรื่องส าคัญคณะกรรมการและผู้บริหารจะใช้ดุลย
พินิจของตนมิได้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
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เสียก่อน โดยเรื่องส าคัญดังกล่าวมีดังนี้ การพิจารณาเกี่ยวกับการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน การพิจารณาเกี่ยวกับการท ารายการได้มาจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทย่อย 
ตามประกาศการได้มาจ าหนา่ยไป การกระท าใด ๆ  ที่ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใด ๆ  
ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทย่อย และการเลิกกิจการของบริษัทย่อย เป็นต้น  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน2564 บริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมมิไดมี้ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีกระทบต่อการดาํเนินงาน

ของบริษทั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ส่วนท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ ขอ้ท่ี 6 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืน 
 

 

  หนา้ท่ี 1 

 

6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

(1)   ข้อมูลของบริษัท 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์  บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)  

ช่ือภาษาอังกฤษ CK Power Public Company Limited  

ช่ือย่อในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ “CKP” 

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถื อหุ้ นในบริษัทอ่ืน (“Holding 

Company”)  ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน

ประเภทต่าง ๆ  ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากน้ียงัให้บริการงานท่ี

ปรึกษาและบริหารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า 

เลขทะเบียนบริษทั 0107556000167 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท ์ 02-691-9720-34  

โทรสาร 02-691-9723 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 9,240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

คิดเป็นทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท  

เรียกชาํระแลว้ 8,129,382,729 หุ้น 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 8,129,382,729 บาท 

(ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564) 

ขอ้จาํกดัการถือหุ้นต่างดา้ว ไม่เกินร้อยละ 49 

การถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย  

(% Free Float)  

ร้อยละ 24.22  

(ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 วนัท่ี 19 มีนาคม 2564) 

เวบ็ไซต ์ www.ckpower.co.th 

คณะกรรมการ directors@ckpower.co.th 

เลขานุการบริษทั compliance@ckpower.co.th 

นกัลงทุนสัมพนัธ์ นายธรรมขจร นนัทพงษ ์

เบอร์โทร: 02-691-9720-34 ต่อ 17035 

ir@ckpower.co.th 
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(2) ข้อมูลของนิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ SouthEast Asia Energy Limited 

เรียกช่ือย่อว่า SEAN 

ประกอบธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงันํ้า 

เลขทะเบียนบริษทั 0105547063036 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 20 ถนนสุทธิสารวินิจฉยั  

แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 660,675,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

เรียกชาํระแลว้เตม็มูลค่าแลว้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 6,606,750,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษทั  ร้อยละ 61.33 

 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Nam Ngum 2 Power Company Limited 

เรียกช่ือย่อว่า NN2 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงันํ้า 

เลขทะเบียนวิสาหกิจ 01-00006090 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 215 ถนนลา้นชา้ง บา้นเชียงยืน เมืองจนัทะบูลี นครหลวง

เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า เมืองอานุวง, แขวงไซสมบูน   

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 880,900,000 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

เรียกชาํระแลว้เตม็มูลค่าแลว้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 8,809,000,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษทั ถือโดย SEAN ร้อยละ 75 หรือ คดิเป็นถือโดยบริษทัร้อยละ 46 
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บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Bangpa-in Cogeneration Limited 

เรียกช่ือย่อว่า BIC 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าจากระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

เลขทะเบียนบริษทั 0105552021486 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร  

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 456 หมู่ท่ี 2 ตาํบลคลองจิก อาํเภอบางปะอิน  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 270,500,000 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

เรียกชาํระแลว้เตม็มูลค่าแลว้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 2,705,000,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษทั ร้อยละ 65  

 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท บางเขนชัย จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Bangkhenchai Company Limited 

เรียกช่ือย่อว่า BKC 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์

เลขทะเบียนบริษทั 0105541054485 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร  

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 190 หมู่ 9 ตาํบลโคกไทย อาํเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 2,342,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

เรียกชาํระแลว้เตม็มูลค่าแลว้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 234,250,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100 
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บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จํากัด  

ช่ือภาษาอังกฤษ Luang Prabang Power Company Limited 

เรียกช่ือย่อว่า LPCL 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงันํ้า  

เลขทะเบียนวิสาหกิจ 01-00021943 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ ถนนโพนไซ บา้นโพนไซ เมืองไซเสดฐา นครหลวงเวียงจนัทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า บนลาํนํ้าโขง และบนพ้ืนท่ีของแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 4,150,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 2,000 กีบ หรือ 

7.711 บาท 

เรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 32,000,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษทั ร้อยละ 42 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Xayaburi Power Company Limited 

เรียกช่ือย่อว่า XPCL 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงันํ้า  

เลขทะเบียนวิสาหกิจ 01-00013169 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 215 ถนนลา้นชา้ง บา้นเชียงยืน เมืองจนัทะบูลี นครหลวง

เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า บนลาํนํ้าโขง และบนพ้ืนท่ีของแขวงไซยะบุรีและแขวงหลวง

พระบาง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 2,686,100,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

เรียกชาํระแลว้เตม็มูลค่าแลว้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 26,861,000,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษทั ร้อยละ 42.5 
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บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Nakhon Ratchasima Solar Company Limited 

เรียกช่ือย่อว่า NRS 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์

เลขทะเบียนบริษทั 0105553011344 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 23/30 อาคารสรชยั ชั้น 14 ซอยสุขมุวิท 63 ถนนสุขมุวิท 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 90-91 ตาํบลตะเคียน อาํเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 2,215,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 85.06 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 188,425,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 30  
 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Chiang Rai Solar Company Limited 

เรียกช่ือย่อว่า CRS 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์

เลขทะเบียนบริษทั 0105553149036 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 23/30 อาคารสรชยั ชั้น 14 ซอยสุขมุวิท 63 ถนนสุขมุวิท 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 249-250 หมู่ท่ี 6 ตาํบลท่าขา้วเปลือก อาํเภอแม่จนั  

จงัหวดัเชียงราย 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 2,917,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 95.01 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 277,212,500 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 30  
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บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท ซีเคพ ีโซล่าร์ จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ CKP Solar Limited 

เรียกช่ือย่อว่า CKP Solar 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่งๆ 

เลขทะเบียนบริษทั 0105556138728 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 28.75 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 5,750,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100 
 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Helios Power Limited 

เรียกช่ือย่อว่า Helios 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 

เลขทะเบียนบริษทั 0105556152585 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 25 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 250,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100 
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บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Apollo Power Limited 

เรียกช่ือย่อว่า Apollo 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 

เลขทะเบียนบริษทั 0105556152534 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 25 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 250,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100 

 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Sole Power Limited 

เรียกช่ือย่อว่า Sole 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 

เลขทะเบียนบริษทั 0105556152577 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 25 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 250,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100 
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บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท วิส โซลิส จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Vis Solis Limited 

เรียกช่ือย่อว่า Vis Solis 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 

เลขทะเบียนบริษทั 0105556152526 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 25 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 250,000 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100 

(3) บุคคลอ้างอิง 

  ผู้สอบบัญชี   บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก 

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์: 02-264-0777 / 02-661-9190  

โทรสาร : 02-264-0789-90 

สถาบันการเงินท่ีติดต่อเป็นประจํา ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารเกียรตินาคนิภทัร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพยเ์กียรตินาคนิภทัร จาํกดั (มหาชน) 

 

(4) บุคคลอ้างอิงท่ีเกี่ยวข้องกบัการเสนอขายหุ้นกู้คร้ังท่ี 2/2564 

  นายทะเบียนหุ้นกู้  ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   ธนาคารเกียรตินาคนิภทัร จาํกดั (มหาชน) 

  ผู้จัดการการจัดจําหน่าย  ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

  ท่ีปรึกษากฎหมาย  บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั 
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 6.2 ข้อมูลสําคัญอ่ืน 

6.2.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ไม่พบข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู ้ลงทุนอย่างมี

นยัสาํคญั 

6.2.2    ประวติัผิดนัดชาํระหน้ีเงินต้นหรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ี หรือผิดนัดชาํระหน้ีเงินกู้ยืมจาก

ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะ

จดัตั้งขึ้น 3 ปี ยอ้นหลงั 

- ไม่มี - 

6.2.3    ประวติัการผดิเง่ือนไขในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดสิทธิ 3 ปี ยอ้นหลงั 

- ไม่มี - 
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การจัดการและการกํากบัดูแลกิจการ 

 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว  

(1) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ

จาํนวน 9,240,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เรียกชาํระแล้ว 8,129,382,729 หุ้น 

 คิดเป็นเงิน 8,129,382,729 บาท  

(2) บริษทัไม่มีหุ้นประเภทอ่ืนนอกจากหุ้นสามญั  

 7.2 ผู้ถือหุ้น  

 7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

 รายช่ือผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2564 ซ่ึงเป็นวันปิดสมุดทะเบียน 

ผูถื้อหุ้นคร้ังล่าสุด มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ สัดส่วนการถือหุ้น 

1 บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 2,438,961,348 30.00 

2 บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) 2,030,759,929 24.98 

3 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (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 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 116,873,088 1.44 

7 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 110,326,119 1.36 

8 นายมิน เธียรวร 70,000,000 0.86 

9 นายสมบติั พานิชชีวะ 63,600,000 0.78 

10 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด ์ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 45,091,500 0.56 

รวม 6,637,202,897 81.64 

 

 7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) 

ณ วันท่ี  31 สิงหาคม 2564 บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกหลกัทรัพยแ์ละเสนอขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงานของ

บริษทั    
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 7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

(1)  ตราสารหนี ้

- หุ้นกู้ 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563  มีมติอนุมติัการขยายวงเงินการ

ออกและเสนอขายหุ้นกูเ้ป็นจาํนวนเงินคงคา้งไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 10,000 

ลา้นบาท 

  ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 บริษทัมีหุ้นกูค้งคา้งทั้งหมด 7 ชุด รวมมูลค่าคงคา้งรวม 10,500 

ลา้นบาท รายละเอียดดงัน้ี 

เคร่ืองหมาย/ 

ประเภทการเสนอขาย 

วันออกหุ้นกู้ วันครบกําหนด อายุหุ้นกู้ 

(ปี) 

อัตราดอกเบีย้ 

(ร้อยละ ต่อปี) 

มูลค่าคงค้าง 

(ล้านบาท) 

CKP286A1 II 18 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2571 10 4.06 2,500 

CKP22NA  II/HNW 25 พ.ย. 2563 25 พ.ย. 2565 2 2.31 1,000  

CKP23NA  II/HNW 25 พ.ย. 2563 25 พ.ย. 2566 3 2.62 1,500  

CKP27NA2  II/HNW 25 พ.ย. 2563 25 พ.ย. 2570 7 3.76 1,500  

CKP245A  II/HNW 28 พ.ค. 2564 28 พ.ค. 2567 3 1.74 1,500  

CKP265A  II/HNW 28 พ.ค. 2564 28 พ.ค. 2569 5 2.45 1,000  

CKP285A2  II/HNW 28 พ.ค. 2564 28 พ.ค. 2571 7 3.02 1,500  

หมายเหตุ 1 ผูอ้อกหุ้นกูม้ีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู ้ณ วนัครบรอบ 5 ปีนับแต่วนัออกหุ้นกู ้หรือในวนักาํหนดชาํระดอกเบ้ียใด ๆ ภายหลงัจากนั้น 

 2 ผูอ้อกหุ้นกูม้ีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู ้ณ วนัครบรอบ 4 ปีนับแต่วนัออกหุ้นกู ้หรือในวนักาํหนดชาํระดอกเบ้ียใด ๆ ภายหลงัจากนั้น  

 

- ตั๋วแลกเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 บริษทัไม่มีตัว๋แลกเงินคงคา้ง 

(2)  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัให้บริษทัออกและเสนอ

ขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (CKP-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและ

เปล่ียนมือได ้จาํนวน 1,870 ลา้นหน่วย โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและชาํระราคา 

ค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น  

(Rights Offering) ซ่ึงมีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน ในราคาใชสิ้ทธิ 6 บาทต่อหุ้น 

โดย CKP-W1 มีอายุ 5 ปี นับจากวนัท่ีออกและเสนอขาย ทั้งน้ีสิทธิตาม CKP-W1 ดงักล่าว ไดส้ิ้นสุดแลว้ 

ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563  

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 บริษทัไม่มีใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงคา้ง 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและทุนสํารองตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ทั้ งน้ี  การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้ นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุน  

ความจําเป็นของการใช้เงินลงทุน ภาระผูกพันตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ ปัจจัยและ 

ความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต โดยเม่ือคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล 

ประจาํปีแลว้ จะตอ้งนาํเสนอเพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลไดเ้ม่ือเห็นว่าบริษทัมีกาํไรและ

กระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผล และให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ

ในวาระการประชุมคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ้นหลงั ดงัน้ี 

 

ผลการดําเนินงานที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการประจําปี 2558 2559 2560 2561 25621 25632 

กาํไรสุทธิต่อหุ้น (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 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิสําหรับปี (ร้อยละ)3 51.16 40.37 57.89  85.69 42.81 45.65 

หมายเหตุ   1   จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานปี 2562  แทนการจ่ายเงินปันผลประจาํปี ในอตัราหุ้นละ 0.0300 บาท เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

   2   จ่ายเงินปันผลเมื่อวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 
  3   คาํนวณจากจาํนวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารดว้ยกาํไรสุทธิต่อหุ้นท่ีรายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัประจาํปีนั้น 
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       7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษทัย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการของแต่ละบริษทัย่อย หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ทุนสาํรองตามท่ีกฎหมายกาํหนด และภาระ

ผูกพนัตามสัญญาเงินกู้ ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวของบริษทัย่อยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด 

แผนการลงทุน ความจาํเป็นของการใชเ้งินลงทุน ปัจจยัและความเหมาะสมอ่ืน ๆ  โดยคณะกรรมการของ

บริษทัย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทันั้น ๆ  อนุมติัในแต่

ละปีเช่นกนั เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยมีอาํนาจอนุมติั

ให้จ่ายเงินปันผลไดเ้ม่ือเห็นว่าบริษทัมีกาํไรและกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผล 

รวมถึงไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขสัญญาเงินกูค้รบถว้นแลว้ และให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ

บริษทันั้น ๆ  รับทราบในวาระการประชุมคร้ังตอ่ไป ทั้งน้ี การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 

มติดงักล่าวจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร (สําหรับการพิจารณา

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล) หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั (สําหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผล

ประจาํปีของบริษทั) แลว้แต่กรณี บริษทัย่อยจึงจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นตามท่ีไดรั้บ

อนุมติัได ้ 
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 8.  โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 3 กนัยายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง) 

และคณะผูบ้ริหาร  

  

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ 

เลขานุการบริษทั กรรมการผูจ้ดัการ สาํนกัตรวจสอบภายใน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานวิศวกรรมเคร่ืองกล

และไฟฟ้า 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานการเงินและบญัชี 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานควบคุมและกาํกบั

ดูแลธุรกิจ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานทรัพยากร

บุคคล 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานสํานกักรรมการ

ผูจ้ดัการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานบริหาร 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานการส่ือสารและการ

บริหารความยัง่ยนืองคอ์งคก์ร 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
งานวางแผนธุรกิจ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
งานวิศวกรรม 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
งานบริหารองคก์ร 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานกฎหมาย 
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8.1 คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย 

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท 

คณะกรรมการมีอาํนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการควบคุมและบริหารจดัการบริษทั 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุม 

ผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั

และผูถื้อหุ้น โดยจดัให้มีโครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจน ถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได ้ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยบุคคลผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 

บริษทัมีกรรมการรวม 12 คน (เป็นกรรมการหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ของคณะกรรมการ 

ทั้งคณะ) แบ่งเป็น  

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 

ของกรรมการทั้งคณะ  

- กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 11 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการ)  

คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33 ของจาํนวนคณะกรรมการทั้งคณะ  

ทั้งน้ีการจดัโครงการสร้างกรรมการดงักล่าว ทาํให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงและสามารถ

ตรวจสอบไดร้ะหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  

รายช่ือคณะกรรมการ ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 มีดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง (วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง) 

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 อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (23 สิงหาคม 2555) 

กรรมการตรวจสอบ (23 สิงหาคม 2555) 

กรรมการบรรษทัภบิาลและบริหารความเส่ียง (14 มกราคม 2556) 

กรรมการอิสระ (23 สิงหาคม 2555) 

นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการบริหาร (9 มิถุนายน 2558) 

กรรมการ (9 เมษายน 2558) 

ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ กรรมการตรวจสอบ (21 กุมภาพนัธ์ 2562) 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (21 กุมภาพนัธ์ 2562) 

กรรมการอิสระ (21 กุมภาพนัธ์ 2562) 
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รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง (วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง) 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555) 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (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 อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการ (1 มีนาคม 2559) 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555) 

กรรมการบรรษทัภบิาลและบริหารความเส่ียง (1 กรกฎาคม 2558) 

กรรมการ (3 มิถุนายน 2554) 

กรรมการผูจ้ดัการ (1 กรกฎาคม 2558) 

เลขานุการบริษทั (1 กรกฎาคม 2558) 

 หมายเหตุ:     รายละเอียดคุณสมบติัผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1)  

     

ทั้ งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการกําหนดให้ผูบ้ริหารระดับสูงท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกคร้ัง  

เพ่ือนาํเสนอขอ้มูลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการในการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ภาพรวมแนวโน้ม 

ผลการดาํเนินงาน อุปสรรคหรือปัญหาในการดาํเนินงานท่ีเกิดขึ้น ความก้าวหน้าในการพฒันาโครงการ 

ในอนาคตของบริษัท รวมถึงประเด็นสําคัญอ่ืน ๆ เพ่ือคณะกรรมการจะได้มีการติดตามและรับทราบ 

การดําเนินงานอย่างใกล้ชิด ซ่ึงคณะกรรมการจะใช้เป็นส่วนประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 

การบริหารงานและกลยทุธ์ระยะส้ันและระยะยาวของบริษทัและบริษทัยอ่ยนั้น ๆ  ต่อไป 

8.1.2 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัท 

1.  นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ และ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ลงลายมือช่ือร่วมกัน  

และประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือ 

2.     นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์หรือ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ

ร่วมกบั นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์หรือ นายณรงค ์แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร 

หรือ นายชัยวฒัน์ อุทัยวรรณ์ หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ รวมเป็นสองคนและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

8.1.3 กรรมการอิสระ 

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้ งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนคณะกรรมการทั้ งหมด  

และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการพิจารณาคดัเลือกแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษทัจะคาํนึงถึง

ขอ้กาํหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ

ขายหุ้นท่ีออกใหม่ รวมถึงฉบบัท่ีไดมี้การแกไ้ข ตลอดจนกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัว่าดว้ยคุณสมบติั

ของคณะกรรมการบริษทั โดยบริษทัไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระดงัน้ี 
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1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่  

บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี โดยให้นบัรวม

หุ้นท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน

ประจํา หรือผู ้มีอ ํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย 

ลําดับเดียวกัน ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู ้มีอ ํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น 

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 

3 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น 

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณ

อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ 

ผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า  

2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงิน

และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ 

ในลกัษณะท่ีจะทาํให้ขาดความเป็นอิสระ 

4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

5 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่  นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้ง

สามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอ้ย่างมีอิสระ ตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายโดยไม่ตอ้ง

คาํนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ  ท่ีจะมาบีบบงัคบัให้ไม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามท่ีพึงจะเป็น 

6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้น 

รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้น 

ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 

7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซ่ึงรวมถึงการให้การบริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย

หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่  

บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั 

ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 

8 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง 

พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ 
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ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั 

ท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามคุณสมบัติท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 บริษทัมีกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั 

ตลาดทุนกําหนดทั้งส้ิน 4 คน จากกรรมการทั้งคณะ 12 คน (คิดเป็น 1 ใน 3 ของจํานวนทั้งหมด)  

โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

ดร. ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการ 

ดร. จอน วงศส์วรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท์ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ทั้งน้ี กรรมการอิสระดงัมีรายช่ือขา้งตน้ทั้งหมดของบริษทัมีคุณสมบติัครบถว้น ไม่มี ความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจ และการให้บริการทางวิชาชีพกบับริษทั 

8.1.4 ประธานกรรมการ 

บริษทัมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั และตอ้งเป็น

กรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับการบริหารงานของบริษัท เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในด้าน 

ความรับผิดชอบระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจาํ โดยบริษทั 

ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับผู ้บริหารอย่างชัดเจน  

และมีการถ่วงดุลอํานาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย 

และกาํกับดูแลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารในระดับนโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารทาํหน้าท่ีบริหารงาน 

ของบริษทัในดา้นต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด โดย ดร. ทนง  พิทยะ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 

และดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการของบริษทั เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถสอดคลอ้งกบักลยุทธ์

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับ ซ่ึงเป็นท่ีเช่ือมั่นว่าจะสามารถ 

นาํพาบริษทัไปสู่ความสาํเร็จตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจได ้
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8.1.5 การแต่งตั้ง การลาออก และการพ้นจากตําแหน่งกรรมการ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งกรรมการซ่ึงเป็นผูมี้คุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด รวมถึงไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการ

กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด กล่าวคือกรรมการตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 

5 คน และจะประกอบด้วยกรรมการอิสระในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ งหมด  

ซ่ึงกรรมการไม่นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  

กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวท่ีตอ้งออกตามวาระให้คณะกรรมการ

เป็นผูเ้ลือกผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมคร้ังถดัไปดว้ยคะแนนเสียง  

3 ใน 4 ของกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการ 

ไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน และการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการ

ท่ีดาํรงตาํแหน่งนานท่ีสุดออกจากตาํแหน่งในอตัรา  1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด และเม่ือครบวาระ

ดาํรงตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งไดอี้กตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

8.1.6 ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการ

ของบริษัท ดงัน้ี  

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีการแบ่งแยกระหว่าง

คณะกรรมการกบัฝ่ายบริหารไวอ้ยา่งชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งบริหารจดัการ

บริษทัและควบคุมดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารไดด้าํเนินไปตามวิสัยทศัน์และพนัธะกิจ

ภายใตก้รอบกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ี

ชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต รอบคอบ และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ

บริษทั เพ่ือบรรลุเป้าหมายของบริษทัอนัจะนาํพามาซ่ึงประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ของบริษทั โดยกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

(1) จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎบตัรน้ี และควร

ตอ้งเป็นการประชุมเตม็คณะ เม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนยัสําคญั 

โดยรายการท่ีมีนยัสําคญัให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในนโยบายควบคุมและกลไกการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีบริษทัเข้าไปลงทุน (“Control Policy”)  และหมายความรวมถึง รายการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีผลกระทบสาํคญัต่อบริษทั 

การพิจารณาและอนุมัติการเข้าทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์การขยายโครงการลงทุน การ

กาํหนดระดบัอาํนาจดาํเนินการ (“Table of Authority”) และการกาํหนดนโยบายเพ่ือใช้

ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ทั้งน้ี การเข้าร่วมประชุมของกรรมการจะคาํนึงถึงและ

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารขดักนัทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) อยา่งเคร่งครัด 

(2) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุด

รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั โดยบริษทัควรจดัส่งหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั 

และวาระการประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลา

พอสมควร และตอ้งไม่นอ้ยไปกว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั 
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(3) จดัให้มีระบบการบญัชี นโยบายบญัชี และวิธีปฏิบติัท่ีมีนยัสําคญัเก่ียวกบัการบญัชี การ

รายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มีระบบการ

จดัเก็บเอกสารท่ีทาํให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลได้ในภายหลงั มีการ

ควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

(4) จัดให้มีการทาํงบการเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัให้มีความถูกตอ้งเพ่ือ

แสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง 

ครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้

นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัสมํ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัในการ

จดัทาํ รวมถึงกาํหนดให้การเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน พร้อมจดัให้มีการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัก่อนท่ีเสนอต่อท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แล

รับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพรายงานทางการเงิน และมีอาํนาจพิจารณาอนุมติังบการเงิน

ระหว่างกาลของบริษทัเพ่ือเปิดเผยตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

(5) จดัให้มีรายงานประจาํปีซ่ึงแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผลการดาํเนินงาน รายงานการเงิน 

ในรอบปีท่ีผ่านมาของคณะกรรมการ เพ่ือเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้น และใช้ประกอบการ

พิจารณาอนุมติัวาระต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

(6) กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาํเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั 

ควบคุมกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่าย

บริหารให้ตรงตามวิสัยทัศน์และพนัธกิจของบริษัท รวมถึงนโยบาย แผนงาน และ

งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(7) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติัแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 

ตลอดจน การเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

(8) พิจารณาการเข้าทาํรายการประเภทต่าง ๆ ตามขนาดรายการท่ีกําหนดใน Table of 

Authority 

(9) พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั และพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล

ประจาํปีและระหว่างกาลของบริษทัยอ่ย  

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจพิจารณา

อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัยอ่ย 

(10) กาํกบัดูแลให้บริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึง

ทรัพยสิ์นท่ีสาํคญั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(11) พิจารณาแต่งตั้งหรือเปล่ียนแปลงบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้ง

เป็นกรรมการในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทั
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ย่อยหรือบริษทัร่วมดงักล่าว รวมถึงบงัคบัใช ้Control Policy ในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม

นั้น ๆ เพ่ือแสดงว่าบริษทัมีกลไกการกาํกับดูแลบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมดังกล่าวได้

เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัท เ พ่ือให้ เ ป็นไปตามท่ีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนอย่างครบถว้นถูกตอ้ง โดยการบงัคบัใช้ Control Policy กบั

บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม ไดแ้ก่ 

11.1    การควบคุมให้กรรมการผูแ้ทนของบริษทัท่ีรับการแต่งตั้งให้เขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดก้าํหนดไว ้ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การทาํรายการ

ได้มาหรือจาํหน่ายไป หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัให้เป็นไปท่ีกฎหมายกาํหนด

อยา่งครบถว้นถูกตอ้ง 

11.2     การติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษทัร่วมให้เป็นไปตาม

แผนงานและงบประมาณตามท่ีไดรั้บอนุมติัอยา่งต่อเน่ือง 

11.3    การติดตามดูแลให้บริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วมเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงาน การทาํรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือ

จาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัสาํคญัแก่บริษทัให้ครบถว้นถูกตอ้ง  

(12) พิจารณากาํหนดโครงสร้างการบริหารงานของบริษทัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

รวมถึงพิจารณาอนุมัตินโยบาย จรรยาบรรณ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อย โดยกาํหนดให้มีการทบทวนนโยบาย จรรยาบรรณ อย่างน้อยทุก 

2 ปี และทบทวนกฎบตัรอยา่งนอ้ยทุกปี หรือตามความเหมาะสม 

(13) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงการกาํหนด

ขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และค่าตอบแทนของ คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีแต่งตั้งดงักล่าว 

(14) พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั รวมถึงการกาํหนด

ขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และค่าตอบแทนของ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการ

บริษทั ท่ีแต่งตั้งดงักล่าว 

(15) จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพ่ือให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวงัของ

บริษทัท่ีมีต่อบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ ตามแนวทางการกาํกบัดูแล

กิจการของบริษทั ตลอดจนสร้างความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ และ/หรือ กรรมการผูแ้ทน ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(16) จดัให้มีช่องทางรับขอ้ร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทาํทุจริตหรือขดัต่อหลกัธรรมาภิบาล 

รวมถึงจดัให้มีระบบคุม้ครองผูแ้จง้ขอ้ร้องเรียนหรือเบาะแสดงักล่าวท่ีมีมาตรฐานและ

ปลอดภัย โดยบริษัทจะจัดเก็บข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าวเป็นความลับ ใน

ขณะเดียวกนับริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การไต่สวน และพิจารณาบทลงโทษผูท่ี้กระทาํ

ผิดตามลาํดบัขั้นตอนทางวินยัอยา่งเคร่งครัด  
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(17) คณะกรรมการบริษทัอาจมอบอาํนาจให้คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการคนหน่ึงหรือหลาย

คน หรือบุคคลอ่ืนใด ปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอยู่ภายใต้

การควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือให้บุคคล

ดังกล่าวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือ

แกไ้ขการมอบอาํนาจนั้น ๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร  

การมอบหมายให้ปฏิบติัการแทนคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองใด การมอบหมายดงักล่าว

ตอ้งจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษทัในรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษทัอย่างชดัเจน รวมถึงระบุขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและระยะเวลา (ถา้มี) 

ของผูรั้บมอบอาํนาจไวอ้ยา่งชดัเจน 

ทั้งน้ี การมอบอาํนาจดงักล่าวต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํให้ กรรมการ 

คณะกรรมการชุดยอ่ย หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ มีอาํนาจพิจารณาและอนุมติัรายการ

ท่ีบุคคลดังกล่าวอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เ สีย หรืออาจเกิดการขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทาํขึ้นกบับริษทัหรือบริษทัย่อย เวน้แต่เป็นการอนุมติั

รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติั

ไวแ้ล้ว หรือเป็นรายการธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป ซ่ึงการเข้าทาํรายการ

ดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีกาํหนดเก่ียวกบัรายการท่ี

เ ก่ียวโยงกัน และรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีสําคัญของบริษัท 

จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศอ่ืนใดของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

8.1.7 คณะกรรมการชุดย่อย 

จากอาํนาจตามกฎบตัรคณะกรรมการ คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ือทาํหนา้ท่ีบริหาร

จดัการงานของบริษทัในดา้นต่าง ๆ  จาํนวน 4 คณะ ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้ งส้ิน 5 คน  

โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 

นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการบริหาร 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ/ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน 3 คน  

โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

ดร. จอน วงศส์วรรค์1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการตรวจสอบ 

ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท์ กรรมการตรวจสอบ 

    หมายเหตุ :  กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 

และเมื่อครบวาระดํารงตําแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการ  
  1      เป็นกรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั  

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย 

กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน  

รวมทั้งส้ิน 3 คน โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

   หมายเหตุ :  กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดาํรงตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง 

ไดอ้ีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

(4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย  

กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน รวมทั้งส้ิน 3 คน โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

    หมายเหตุ :  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดาํรงตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง

ไดอ้ีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  
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8.2 ผู้บริหารบริษัท  

 (1) โครงสร้างผูบ้ริหารของบริษทั  

  กรรมการผู ้จัดการเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษัท ณ วนัท่ี 3 กันยายน 2564 บริษัทมี

ผูบ้ริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนทั้งส้ิน 10 คน ซ่ึงมีรายช่ือและ

ตาํแหน่ง ดงัน้ี  

รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

ดร. มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ งานวิศวกรรม 

นางมณัทนา เอ้ือกิจขจร รองกรรมการผูจ้ดัการ งานวางแผนธุรกิจ 

นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวรุจิรา ช่วยบาํรุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานควบคุมและกาํกบัดแูลธุรกิจ 

นายธิติพฒัน์ นานานุกูล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงินและบญัชี 

นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานทรัพยากรบุคคล 

นายราเจช รัซดาล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวิศวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้า 

นางสาวเพญ็พีรยา ความเพียร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 

นางสาวตวงพร บุณยะสาระนนัท ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการส่ือสารและการบริหารความ

ยัง่ยืนองคก์ร 

นางเรวดี จนัทมณีโชติ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานกฎหมาย 

หมายเหตุ :      รายละเอียดคุณสมบติัผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการ      

ขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษทั     

 (2) ขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ  

1.   เป็นผู ้กํากับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทาํงาน 

ของบริษทั หากมีขอ้สงสัยให้เป็นผูวิ้นิจฉัยหากมีเหตุผลความจาํเป็นตอ้งแกไ้ข

ระเบียบให้เสนอคณะกรรมการอนุมติั 

2.        มีอํานาจในการออกคําส่ัง กําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงาน 

ตามความเหมาะสม 

3.        สามารถมอบอํานาจช่วงให้พนักงานอ่ืนปฏิบัติงานแทนได้ แต่ย ังคงต้อง

รับผิดชอบต่อการปฏิบติัของผูรั้บมอบอาํนาจช่วงนั้นดว้ย 

4.   กาํหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกบัคณะกรรมการและรับมาปฏิบติั 

บริหารจดัการ เพ่ือให้ผลการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

5.        บริหารจดัการงานทุก ๆ ดา้น ตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และกลยทุธ์ 

6.         ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ สามารถดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ 

และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง

พฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
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7.         พฒันาองคก์รให้มีผลการดาํเนินงานและผลประกอบการท่ีดี และมีการปรับปรุง 

พฒันาอยา่งสมํ่าเสมอต่อเน่ืองเพ่ือให้องคก์รมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

8.         ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษทั               

ต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส 

9.         ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือ 

บริษทัร่วมท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน เพ่ือให้มีผลประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย และ

รายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพฒันา 

ให้มีผลประกอบการท่ีดีขึ้น 

10.       ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ท่ี ดี  โดยทําการศึกษาทาง 

ด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วน เพ่ือประกอบการ

ตดัสินใจ 

11.   ควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทั 

12.      ดาํเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 

ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 

13.      จัดทาํนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาํปี 

ของบริษทั เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและขออนุมติัจากคณะกรรมการ 

 

 8.3 เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์

กรรมการผูจ้ดัการ ให้ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั ตามท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนเสนอ มีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (และฉบบัท่ีแกไ้ข) รวมทั้งให้ทาํหน้าท่ีเลขานุการบริษทัดูแลกิจกรรมของ

คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั โดยมีรายละเอียดหน้าท่ี

และความรับผิดชอบดงัน้ี 

1.   จดัการประชุมและจดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(1) ทะเบียนกรรมการ 

(2) หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 

(3) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

(4) รายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหารดาํเนินการอ่ืน ๆ 

2.        ให้คาํแนะนาํแก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ เก่ียวขอ้ง 

3.         ดูแลให้บริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการหรือมติผูถื้อหุ้น

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.   ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกาํกบัดูแล 

5.   ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น และหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6.   ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ และให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

กรรมการ 

โดยเลขานุการบริษทัมีคุณสมบติัเพียงพอต่อการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวขา้งตน้ รวมทั้งการปฏิบติังานของ

เลขานุการบริษทัอยู่ในรูปแบบของคณะทาํงาน โดยมีสายงานควบคุมและกาํกับดูแลธุรกิจ ซ่ึงควบคุมการ

ดาํเนินงานของฝ่ายกาํกบัดุแลและกฎหมาย ประกอบดว้ยบุคคลท่ีจบการศึกษาดา้นกฎหมายและดา้นการบญัชี

สนับสนุนการทาํงานของเลขานุการบริษทั เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมขอบเขตหนา้ท่ีการทาํงานของเลขานุการบริษทัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติ

คณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้สอดคลอ้งตามหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ทั้ งน้ี  รายละเอียดคุณสมบัติของผูด้ ํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1   

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัมีหลกัเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ือนาํเสนอ

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั และมีนโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารให้มีความเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทําหน้าท่ีพิจารณากฎระเบียบและ

หลักเกณฑ์ท่ี เก่ียวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีท่ีผ่านมา  

เพ่ือพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง  

รางวัลประจําปี เ พ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะมี 

การทบทวนอตัราค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบายของบริษทัและผลประกอบการ

ของบริษทัทุกปี 

(2) ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมกับขอบเขต

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปีท่ีผ่านมา 

รวมถึงประสบการณ์  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน และอยูใ่นระดบั

ท่ีสามารถจูงใจ และรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบติั

หน้าท่ีให้กับบริษัท ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทและเงินปันผลท่ีจ่ายให้แก่ 

ผูถื้อหุ้น ประกอบกบัพิจารณารายการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียน  

ซ่ึงเทียบเคียงกบับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั  

(3) องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมีความชดัเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเขา้ใจ 

ท่ี ประชุ มสามัญผู ้ ถื อ หุ้ นประจํา ปี  2564 อนุ มั ติ ค่ าตอบแทนของกรรมการในวง เ งิ น 

ไม่เกิน 5,000,000 บาท กําหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส และรางวัลประจําปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 

2,800,000 บาท กาํหนดจ่ายหลงัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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1. ค่าตอบแทน 

 (1) ค่าตอบแทนกรรมการ  

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน1, 2  (บาทต่อคน) 

กรรมการ 300,000.00 

กรรมการบริหาร 40,000.00 

กรรมการตรวจสอบ 40,000.00 

กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 40,000.00 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 40,000.00 

 

 (2) ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง  

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน1, 2  (บาทต่อคน) 

ประธานกรรมการ 300,000.00 

ประธานกรรมการบริหาร 100,000.00 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000.00 

ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 100,000.00 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 100,000.00 

หมายเหตุ : 1  บริษทักาํหนดอตัราค่าตอบแทนน้ีตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา 
2  บริษทัจ่ายให้กบักรรมการบริษทัตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่งในปี 2564 
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2. รางวัลประจําปี 25631 

ตาํแหน่ง จาํนวน(คน) รางวลัประจาํปี 

(บาทต่อคน)2,3 

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 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 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  รางวลัประจาํปี 2563 บริษทัจ่ายพร้อมกบัค่าตอบแทนกรรมการ ไตรมาส 1/2564 หลงัจากท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  
                          ประจาํปี 2564 มีมติอนุมติั 

  2  บริษทัจ่ายรางวลัประจาํปีสาํหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก 
   3 บริษัทจ่ายให้กับทั้งกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งเต็มปีและกรรมการท่ีลาออกจากตําแหน่งระหว่างปี  

โดยพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยยอ้นหลงั 

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 

รางวลัประจาํปี3 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 บริษทัพิจารณารางวลัประจาํปี 2564 สาํหรับกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2565 
2 ท่ีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นในปี 2558 – 2563 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในอตัราเดียวกนัทุกปี คือ ค่าตอบแทน 

ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 
3 บริษทัพิจารณาจ่ายรางวลัประจาํปีโดยอ้างอิงตามผลการดาํเนินงานของบริษทัและอัตราการจ่ายเงินปันผล

ให้กบัผูถ้ือหุ้น ซ่ึงบริษทัเร่ิมจ่ายรางวลัประจาํปีสาํหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก 
4 บริษทัพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวลัประจาํปีตามระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละคน 

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ในปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 บริษทัไดจ้่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

ให้กับกรรมการแต่ละคนรวมทั้งส้ิน 5,150,000.00 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทน

กรรมการปี 2564 จาํนวน 2,350,000.00 บาท และรางวลัประจาํปี 2563 จาํนวน 

2,800,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการ 

 ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งปี 2564 (ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2564) 
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ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ 150,000.00 - - - - 300,000.00 500,000.00 800,000.00 

 กรรมการอิสระ 150,000.00 - - - -    

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร - 50,000.00 - - - 200,000.00 300,000.00 500,000.00 

 กรรมการ 150,000.00 - - - -    

ดร.จอน วงศส์วรรค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 50,000.00 - - 200,000.00 200,000.00 400,000.00 

 กรรมการอิสระ 150,000.00 - - - -    

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทน 

- - - - 50,000.00 240,000.00 200,000.00 440,000.00 

 กรรมการอิสระ 150,000.00 - - - -    

 กรรมการตรวจสอบ - - 20,000.00 - -    

 กรรมการบรรษทัภิบาล 

และบริหารความเส่ียง 

- - - 20,000.00 -    

นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล

และบริหารความเส่ียง 

- - - 50,000.00 - 200,000.00 200,000.00 400,000.00 

 กรรมการ 150,000.00 - - - -    

นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการ 150,000.00 - - - - 170,000.00 200,000.00 370,000.00 

 กรรมการบริหาร - 20,000.00 - - -    

ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์  กรรมการอิสระ 150,000.00 - - - - 190,000.00 200,000.00 390,000.00 

 กรรมการตรวจสอบ - - 20,000.00 - -    

 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

- - - - 20,000.00    

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 150,000.00 - - - - 190,000.00 200,000.00 390,000.00 

 กรรมการบริหาร - 20,000.00 - - -    

 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

- - - - 20,000.00    

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 150,000.00 - - - - 170,000.00 200,000.00 370,000.00 

 กรรมการบริหาร  20,000.00 - - -    

นายแวน ฮวง ดาว3 กรรมการ - - - - - - 32,786.89 32,786.89 

นายเดวิด แวน ดาว3 กรรมการ 150,000.00 - - - - 150,000.00 167,213.11 317,213.11 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการ 150,000.00 - - - - 150,000.00 200,000.00 350,000.00 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 150,000.00  - - - 190,000.00 200,000.00 390,000.00 

 กรรมการบริหาร - 20,000.00 - - -    

 กรรมการบรรษทัภิบาลและ

บริหารความเส่ียง 

- - - 20,000.00 -    

รวม 1,950,000.00 130,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 2,350,000.00 2,800,000.00 5,150,000.00 
 

หมายเหตุ :  1    ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2564 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2564 อนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และ 

     รางวลัประจาํปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท 
 2    บริษทัพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวลัประจาํปีตามระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละคน 
 3     ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเดวิด แวน ดาว เข้าดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 แทน นายแวน ฮวง ดาว ซ่ึงลาออกจากตาํแหน่ง เมื่อวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ื์น 

  - ไม่มี – 
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8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท 

บริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัท่ีสมเหตุสมผล

และสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัท และภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

ผูบ้ริหารตามผลการปฏิบติังาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา

กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ัดการและนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมติั คณะกรรมการบริหารพิจารณาว่าจา้ง และกาํหนดค่าตอบแทนของรองกรรมการ

ผูจ้ดัการ โดยอาจมอบอาํนาจให้กรรมการผูจ้ดัการพิจารณากาํหนดตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมติัไว ้สําหรับตาํแหน่งตั้งแต่ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการลง

มาจะพิจารณาค่าตอบแทนโดยกรรมการผูจ้ ัดการ ทั้งน้ีการปรับขึ้นเงินเดือนประจําปีของ

พนักงาน และผูบ้ริหารของบริษทัจะนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมติั โดยการ

ปรับค่าตอบแทนดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทักาํหนด  โดยบริษทัมีนโยบายการ

พิจารณาค่าตอบแทน ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ประกอบดว้ย เงินเดือน และรางวลัประจาํปี (โบนสั) มีนโยบายพิจารณา

ค่าตอบแทนดงัน้ี 

- ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ พิจารณาจากค่าตอบแทนระยะส้ัน โดยนาํระบบการประเมินผล

การปฏิบัติงานโดยใช้ตัวช้ีวดัผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) ประกอบด้วยการ

ประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Appraisal) และสมรรถนะเชิงบริหาร (Management 

Competency) มาเป็นเกณฑ์ในการประเมินผล และค่าตอบแทนระยะยาว พิจารณาโดยนาํผล

การดาํเนินงานของบริษทั ประกอบกบัการนาํองค์กรสู่วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ของ

บริษทัตามท่ีไดก้าํหนดไว ้ 

- ค่ าตอบแทนผู ้บ ริหารทุกระดับจะ เ ป็นไปตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs  

ซ่ึงประกอบดว้ยการประเมินผลการปฏิบติังาน และสมรรถนะเชิงบริหาร ซ่ึงเป็นไปตามท่ี

คณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการกาํหนดร่วมกนั โดยผูบ้ริหารแต่ละตาํแหน่งจะมี

ตวัช้ีวดัการดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของตน 

นอกจากน้ี บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวเทียบเคียงกับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรม

เดียวกนัและขนาดใกลเ้คียงกนัในการกาํหนดคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมท่ีจะดูแลและรักษาผูบ้ริหาร

ท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยูก่บับริษทัได ้

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน บริษทัจดัให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับผูบ้ริหารและ

พนกังานทุกคน โดยผูบ้ริหารและพนกังานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 

ของเงินเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 เขา้เป็นกองทนุ 

 ในปี 2564 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู ้บริหารรวม 10 คน 

ประกอบดว้ย  

 -  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน จาํนวน  30,780,190 บาท 

 -  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน จาํนวน  941,640 บาท 
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 8.5 บุคลากร  

8.5.1 จํานวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  บริษทัและบริษทัย่อยมีพนกังานระดบัตํ่ากว่าผูบ้ริหารลงไปทั้งหมด 261 คน 

ซ่ึงในจาํนวนดงักล่าวเป็นพนกังานท่ีปฏิบติังานให้กบับริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงพนกังานของบริษทั

ท่ีปฏิบติังานให้กบับริษทัยอ่ยผา่นสัญญารับจา้งบริหารงานระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ย  

ในปี 2564  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังาน จาํนวน

ทั้งส้ิน 79,870,823.00 บาท ซ่ึงประกอบดว้ย  

(1) เงินเดือนท่ีพิจารณาจ่ายอา้งอิงตามผลการปฏิบติังานของพนกังาน   

(2) เงินโบนสัท่ีพิจารณาจ่ายอา้งอิงตามผลการดาํเนินงานของบริษทั  

(3) เ งินสมทบกองทุนสํารองเ ล้ียงชีพ ซ่ึงบริษัทจ่ายเงินสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5  

ของเงินเดือนของพนกังานเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพของพนกังานแต่ละคน 

บริษทั จาํนวนบคุลากร1 ค่าตอบแทน1 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 125 51,579,244.00 

บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั 4 1,146,348.00 

บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั 76 9,130,020.00 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 55 17,866,951.00 

บริษทั บางเขนชยั จาํกดั 1 148,260.00 

รวม 261 79,870,823.00 

หมายเหตุ : 1  รวมบุคลากรและค่าตอบแทนตั้งแต่ระดบัตํ่ากว่าผูบ้ริหารลงไป  

8.5.2 การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย  

บริษทัมีการกาํหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ซ่ึงมุ่งให้การดาํเนินงานดา้นทรัพยากรบุคคลของ

บริษทัและบริษทัย่อยเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โปร่งใสและเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยไดน้าํโปรแกรมบริหารงานบุคคลท่ีเป็นมาตรฐานไปใช้กบับริษทัและบริษทัย่อยทั้งหมด 

เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและยงัคงใชก้ลไกการดูแลการดาํเนินงาน

ร่วมดว้ยการให้บริการแบบรวมศูนยป์ฏิบติัการ (Shared Service Center) ซ่ึงเป็นการปฏิบติังานเสมือนเป็น

หน่วยงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมดงักล่าว ทาํให้บริษทัสามารถกาํหนดวิธีการปฏิบติังานให้มี

มาตรฐาน มีการแบ่งแยกหน้าท่ีและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเป็นเทคนิคการบริหารท่ีสามารถ

สร้างความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของผูป้ฏิบติังาน เพ่ือเป็นการยกระดบัการปฏิบติังานให้มีความรวดเร็ว 

และทาํให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยได้นําระบบการ

ประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวช้ีวดัผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) เข้ามาใช้วดัผลการ

ปฏิบัติงานร่วมกับการประเมินด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะเชิงบริหารของผูบ้ริหารและ

ผูป้ฏิบติังาน เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบติังานมีความชดัเจน โปร่งใส ครอบคลุมและยงัสามารถนาํ
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ผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาบุคลลากรได ้ บริษทัให้ความสําคญักบัทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งเน้น

พนักงานมีส่วนร่วมในการนําเสนอข้อเสนอแนะและพฒันากระบวนการทาํงานให้รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพโดยใช้ Kaizen เป็นเคร่ืองมือ ประกอบกับการส่งเสริมให้หัวหน้างานทาํหน้าท่ีให้

คาํแนะนําและเป็นแบบอย่างท่ีดี บริษทัยงัได้นําผลการสํารวจความผูกพนัต่อองค์กร (Engagement 

Survey) มาเป็นแนวทางสาํหรับการกาํหนดกลยทุธ์และแผนการดาํเนินงานดา้นทรัพยากรบุคคลและมีการ

ติดตามผลอยา่งเป็นรูปธรรม 

ในดา้นการสร้างวฒันธรรมองค์กร บริษทัไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้และความเขา้ใจต่อ

ค่านิยมหลกัขององคก์รให้กบัพนกังานทุกคนในบริษทัและบริษทัย่อย และส่งเสริมพนกังานสามารถ

นําไปประยุกต์ใช้กับงานท่ีตนเองรับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรมและเข้าใจถึงความคาดหวงัต่อ

สมรรถนะหลกัและสมรรถนะเชิงบริหารในบทบาทของตน  

ในปี  2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานลาออก จํานวน 1 คน ซ่ึงการลาออกดังกล่าว  

ไม่มีการเปล่ียนแปลงจาํนวนบุคลากรอย่างมีนัยสําคญั โดยเน้นให้มีการบริหารจดัการกาํลงัคนให้มี

จาํนวนเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษทัมีนโยบายการจา้งแรงงานทอ้งถ่ินโดยเฉพาะในพ้ืนท่ี

รอบโรงไฟฟ้า เพ่ือให้ชาวบา้นในชุมชนรอบไดรั้บโอกาสการพฒันาทกัษะในการประกอบอาชีพ มีความ

มัน่คงดา้นรายไดแ้ละเติบโตบริษทัอยา่งย ัง่ยืน  

เน่ืองดว้ยในปี 2563-2564 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) บริษทัไดต้ระหนกัถึงความปลอดภยัของพนักงานรวมถึงความต่อเน่ืองในการดาํเนินธุรกิจ

และผลิตไฟฟ้าควบคู่กนัไป โดยบริษทัไดมี้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัและรับมือกบัสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงมีการส่งเสริมให้พนักงาน

ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ทําให้สามารถบริหารจัดการ

โรงไฟฟ้าต่าง ๆ ให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเน่ือง และได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด ซ่ึง

ทั้งหมดน้ีเกิดจากความร่วมมือจากทั้งผูบ้ริหารและพนกังานในการปฏิบติัตามมาตรการต่าง ๆ 

ของบริษทั เป็นอยา่งดี 

 8.5.3 นโยบายการพฒันาบุคลากร  

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยเล็งเห็นถึงความสําคญัของการพฒันาขีดความสามารถและ

ศกัยภาพของพนกังานทั้งในส่วนงานปฏิบติัการของโรงไฟฟ้า  และส่วนงานสนบัสนุน พนกังาน

ทุกคนเปรียบเสมือนกลไกในการขบัเคล่ือนบริษทัให้เป็นไปตามทิศทางท่ีฝ่ายบริหารกาํหนดไว ้

อีกทั้งตระหนกัว่าบริษทัและบริษทัย่อยมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาบุคลากรให้มีความพร้อม ทั้งในดา้น

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีจะสามารถประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติังานได ้โดยไม่ละเลย

การพฒันาดา้นจริยธรรม และสาํนึกรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และสังคม  

  (1)     การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังาน  

บริษทัและบริษทัยอ่ยส่งเสริมให้พนกังานเขา้รับการอบรมท่ีจะช่วยส่งเสริมความรู้และทกัษะใน

การปฏิบัติงาน ทั้งหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ โดยหลักสูตรภายในประเทศฝ่าย

ทรัพยากรบุคคลจะคดัเลือกหลกัสูตรท่ีบุคลากรมีความตอ้งการท่ีจะพฒันา โดยผา่นการเห็นชอบ

จากผูบ้ริหารแต่ละสายงาน อีกทั้งบริษทัยงัไดเ้ปิดโอกาสให้พนักงานนาํเสนอหลกัสูตรท่ีเป็น
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ประโยชน์และเอ้ือต่อการทาํงานเพ่ือพฒันา และเพ่ิมขีดความสามารถได ้โดยบริษทัไดก้าํหนด

วงเงินสําหรับการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ให้กบัพนกังานเป็นรายปี โดยเฉล่ียขั้นตํ่าคนละ 

10,000 บาท สาํหรับในปี 2564 น้ี บริษทัยงัจดัอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพอย่างต่อเน่ืองทั้งในดา้น

ความรู้ความชํานาญในวิชาชีพ การบริหาร และส่งเสริมความเป็นผูน้ํา สู่ความสําเร็จตาม

เป้าหมายและพนัธกิจขององค์กร บริษทัและบริษทัย่อยมีการจดัทาํแผนฝึกอบรมและพฒันา

ประจําปี ตามผลการวิเคราะห์ความจาํเป็นในการฝึกอบรมพฒันา ผลการประเมินจากการ

ปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน รวมทั้งนโยบายและกลยุทธ์ของ

องคก์ร และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากนั้นพนกังานทุกคนจะไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตร

ต่างๆ จากภายนอก รวมถึงการประชุมสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายอาชีพหรือการดาํเนินงานอีก

ดว้ย บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํ Training Roadmap ซ่ึงแบ่งเป็นหลกัสูตรพฒันาพนกังานในระยะส้ัน (ราย

ปี) และในระยะยาว ในปี 2564  บริษทัไดจ้ดัอบรมสัมมนาให้ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และ

บริษทัย่อยไดเ้ขา้ร่วมอบรมและสัมมนา  เป็นจาํนวนชัว่โมงเรียนทั้งส้ิน 4,681 ชัว่โมง สําหรับปี 2564  มี

ชั่วโมงในการอบรมเฉล่ียต่อคนคือ 21 ชั่วโมง  (ขอ้มูลถึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564) ดงัมีรายละเอียด

หลกัสูตรภายในและภายนอก ดงัต่อไปน้ี 

• หลักสูตรภายใน จาํนวน 2,717 ชัว่โมง โดยแบ่งไดด้งัน้ี 

- หลกัสูตร Core Program หรือหลกัสูตรท่ีทุกคนจาํเป็นตอ้งเขา้รับการอบรม

ทุกคน ไดแ้ก่  Core Value, Kaizen, Outward Mindset for New member 

- หลักสูตร Soft Skill เป็นหลักสูตรท่ีเพ่ิมทักษะและพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานเฉพาะดา้น อาทิ Business Proposals and Report Writing, Business 

English Conversation Workshop, หลักสูตร Master of One Page Summary, 

Systematic Analytical Thinking, Project Management, Sustainability Virtual  

Training Course (TH /English Class) , และ Microsoft 365 ให้กบัพนกังาน 

- นอกจากนั้นบริษทัยงัให้ความสาํคญัในการให้พนกังานไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตร

เฉพาะด้านในงานท่ีทาํเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเชิงลึกในงานท่ีรับผิดชอบหรือ  

Functional Training เ ช่น หลักสูตร Internal Audit 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ

บริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ,ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 

2004 และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001:2018, 

Oil Analysis Device User Guide - Virtual Class by Hydro, PPA Billing 

Software Training session 1- Virtual Class by, Boom lift Operation Training 

(ME and EL), Safety Procedure and Work Instruction Training (Work 

Permit, Confined Space and Incident Investigate), Basic Firefighting 

Training, Advance firefighting training, Safety procedure and work 

instruction training (work at height), Other risks and opportunities of the 

occupational health and safety management system for IMS working team – 

virtual session by NPC (Class 1), Safety Work Instruction – Log out tag out 

(Class 1), Vartech Solution of Caltex Chevron- oil analysis. 
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- อีกทั้ง บริษทัมีนโยบายให้มี Knowledge sharing ความรู้ให้กบัเพ่ือนร่วมงาน

หรือพนกังานในบริษทัท่ีสนใจ ซ่ึงเป็นการฝึกให้พนกังานสามารถถ่ายทอด

ความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรมหรือความรู้ท่ีเช่ียวชาญให้กบัผูอ่ื้นได ้อาทิเช่น

Wase Separation Training, COVID-19, อนัตรายจากไฟฟ้าและการป้องกนั, การเก็บ

รักษา การขนถ่ายและเคล่ือนยา้ยสารเคมี, การใชแ้ละการเก็บรักษาอุปกรณ์ป้องกนั

อนัตรายส่วนบุคคล, ใชอุ้ปกรณ์ผจญเพลิง, แผนฉุกเฉินดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ, 

ความปลอดภยัในการจราจร 

• หลักสูตรภายนอก จํานวน 1,964 ชั่วโมง อาทิเช่น หลักสูตร Leadership สําหรับ 

Manager, GM, AMD และDMD จากสถาบัน SEAC ท่ีนําหลักสูตร Leadership จาก

ต่างประเทศเขา้มาในประเทศไทย หลกัสูตรท่ีให้พนักงานระดบัหัวหน้างานไดอ้บรม

เทคนิคพ้ืนฐานของการบริหารทีมงานเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารทีม เช่น Growth 

Mindset, Emotional Intelligence, Step in for leader 10 Skill, E3 (Empower, Engage, 

Execution), DISC, Design Thinking, Self-Leadership, Servant Leadership, Coaching in a 

minute, Managing in a minute, Become a leader that others will want to follow, Do less get 

more with strategic thinking, Outward Leadership Package (Accountability, Collaboration 

Tools, Conflict and Relationships Tools, Supervision Tools) 

นอกจากนั้นบริษทัยงัไดส่้งพนกังานให้เขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

ประจาํท่ีทาํในแต่ละแผนก รวมถึงเทรนด์ต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งเพ่ิมพูนความรู้ให้ทนัต่อ

การเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบนั อาทิเช่น หลกัสูตรเทคนิคการผจญเพลิง (Technical 

Fire) ,หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น, หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย  

อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน, หลกัสูตร การคาํนวณและรายงาน

คาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร, หลกัสูตร ทบทวนความปลอดภยัการทาํงานท่ี 

อับอากาศ, หลักสูตรผู ้จัดการส่ิงแวดล้อม, หลักสูตรการจัดเก็บสารเคมีใน

คลงัสินคา้และการควบคุมอุบติัภยั, HR Fundamental Skill, Communication with 

Hight Impact การส่ือสารอย่างไดผ้ล, การวิเคราะห์อตัรากาํลงัดว้ยภาระงาน และ

การบริหารกาํลงัคนอย่างไดผ้ล, E-Learning Creator การสร้างส่ือการเรียนรู้ด้วย

ตวัเอง, ประยุกต์ใช้ในการ วิศวกรรมโยธา รุ่นท่ี 5, พ้ืนฐานวิศวกรรมงานระบบ 

Facility Management Fundamental, อบรมการทดสอบเพ่ือการตรวจรับระบบ

เ ซล ล์แ สง อ าทิต ย์ต าม ม า ตร ฐาน IEC62446 รุ่ น ท่ี  5, Green Procurement :  

การจดัซ้ือจดัหาเพ่ือความยัง่ยืน, การบริหารโครงการสาํหรับผูป้ฏิบติังานบริหาร

โครงการ Project Management, สัมมนาให้ความรู้ความเขา้ใจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ภายนอกเพ่ือปรับปรุงการดาํเนินงานของ สนง.คณะกรรมการกา กับกิจการ

พลงังานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ, เทคนิคการบริหารจดัการงานสําหรับธุรการมือโปร ยุค 

Digital, Training Follow up & Evaluation การติดตามและการประเมินผลการ

ฝึกอบรม 5 ระดบั 

• บริษทัมีกระบวนการติดตามการพฒันาความรู้ของพนักงานท่ีเข้าร่วมอบอบรมและ

สัมมนาเพ่ือวดัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยผูเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรภายนอก
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จะตอ้งจดัทาํแบบสรุปหลงัการอบรม (Summarize Training) เพ่ือนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการ

อบรมมาปรับปรุงการทาํงานและต่อยอดการทาํงาน โดยหัวหน้างานจะเป็นผูติ้ดตามผล

การปฏิบัติภายหลงัการฝึกอบรม นอกจากน้ี พนักงานท่ีเขา้ร่วมอบรมต้องนําเน้ือหา

ความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมกลบัมา Knowledge Sharing ในสายงานและการเผยแพร่

เอกสารการฝึกอบรมในระบบ  Share drive ของสายงาน  

ทั้ งน้ี  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู ้บริหาร  

และเลขานุการบริษทั เขา้อบรมหลกัสูตร เขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน โดยพิจารณาหลกัสูตร กิจกรรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน

ท่ีมีเน้ือหาและรายละเอียดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัทั้งไทยและต่างประเทศ 

โดยปี 2564 กรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทัไดเ้ขา้ร่วมอบรมและสัมมนา ดงัน้ี 

หลักสูตรภายนอก จาํนวน 341.5 ชัว่โมง  อาทิเช่น  

-  ประเด็นบญัชีเก่ียวกบั M&A และเคร่ืองมือทางการเงิน 

-  การวิเคราะห์อตัรากาํลงัดว้ยภาระงาน และการบริหารกาํลงัคนอยา่งไดผ้ล 

- E-Learning Creator การสร้างส่ือการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง 

- Virtual Trainer : ป้ันวิทยากรออนไลน์มืออาชีพ 

(2) โอกาสการกา้วหนา้ในสายอาชีพ  

บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาปรับโครงสร้างการจัดการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

ซ่ึงการพิจารณาปรับโครงสร้างดังกล่าวนอกจากจะเป็นหลักประกันให้กับพนักงาน 

ถึงลาํดบัขั้นความเจริญกา้วหน้าของตาํแหน่งหน้าท่ีในสายงานแลว้ ยงัเป็นการส่งเสริม

พนกังานท่ีมีความสามารถและศกัยภาพสูงท่ีอาจพฒันาขึ้นสู่ระดบัผูบ้ริหาร อีกทั้ง บริษทั

แ ล ะ บ ริ ษัท ย่อ ย ไ ด้นําระบบ KPIs ซ่ึ ง เ ป็ น ร ะ บ บสาก ล แ ล ะ เ ป็น ท่ีย อ ม รั บม าใช ้

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งบริษทัและบริษทัย่อยอย่างเป็น

รูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจัยดา้นความสําเร็จของงาน ความประพฤติ และ

ศกัยภาพในการทาํงานของพนักงาน เพ่ือเป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงในการพฒันาบุคลากร 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุ่งหวังให้สามารถพัฒนาบุคลากรของบริษัทเป็นคนดี 

ท่ีมีความสามารถ นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัย่อยมีลักษณะเป็นกลุ่มธุรกิจ พนักงาน 

ในบริษัทหน่ึงสามารถมีโอกาสเติบโตในสายงานข้ามภายในกลุ่มบริษัทได้ ซ่ึงเป็น 

อีกช่องทางหน่ึงในการสร้างความมัน่ใจและโอกาสเติบโตในสายอาชีพให้กบัพนกังาน 

(3) การกาํหนดแผนการสืบทอดตาํแหน่ง  

บริษทัเล็งเห็นความสําคญัของการดาํเนินงานท่ีต่อเน่ือง เพ่ือให้บริษทัและบริษทัย่อยสามารถ

เติบโตได้อย่างย ัง่ยืน และสรรหาบุคลากรท่ีมีศักยภาพเข้าทดแทนพนักงานท่ีลาออกหรือ

เกษียณอายุไดท้นัที บริษทัมีนโยบายสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพจากภายในองคก์ร เพ่ือรับการ

พิจารณาแต่งตั้งทดแทน (Successor) ก่อนการรับสมคัรจากภายนอก ซ่ึงบริษทัไดก้าํหนดให้ใช้

กลไกการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน (KPIs) ประกอบการพิจารณาดา้นความสามารถ 

และพฤติกรรมการทาํงานของพนกังานเป็นหน่ึงในปัจจยัคดัเลือกบุคลากรขึ้นสู่ระดบัผูบ้ริหาร 
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และบรรจุในแผนการสืบทอดตาํแหน่งโดยมีขั้นตอนการสรรหาตามลาํดบัขั้นเพ่ือให้เป็นไปตาม

นโยบายการบริหารงานบุคคลในการสรรหาบุคลากรเตรียมพร้อมสําหรับการสืบทอดตาํแหน่งท่ี

สําคญั และมอบทุนให้กบัพนักงานท่ีมีศกัยภาพเพ่ือศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกในสาขาท่ีขาด

แคลนผูเ้ช่ียวชาญ  

ทั้งน้ี แผนการสืบทอดตาํแหน่ง รายละเอียดอยู่ในหัวขอ้ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – 

แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

(4) สภาพความปลอดภยัในการทาํงาน 

บริษัทย่อยของบริษัทซ่ึงประกอบธุรกิจเป็นผู ้ผลิตไฟฟ้าได้ดําเนินการพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพ่ือให้โรงไฟฟ้าต่าง  ๆ 

ท่ี บริ ษัทเข้าลงทุนมี มาตรฐานเป็นท่ียอมรั บในระดับสากล และมี สภาพแวดล้อม 

การทํางานท่ี มีความปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลสวัสดิภาพพนักงานผู ้ปฏิบัติงาน 

ในแต่ละโรงไฟฟ้า ซ่ึงโรงไฟฟ้าต่าง ๆ  ท่ีบริษทัเขา้ลงทุนลว้นไดผ้า่นการรับรองระบบบริหารงาน

คุณภาพ กล่าวคือ  

-  โรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 ของ บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั ผา่นการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 

2015 ซ่ึงใบรับรองดงักล่าวเป็นการมอบให้แก่โครงการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า

พลงันํ้ า นํ้ างึม 2 ภายใตข้อบเขตงาน Electricity Generating and Distribute by Hydro Power Plant 

และถือเป็นโรงไฟฟ้าแรกในต่างประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท่ีผ่านการ

รับรอง ISO 9001: 2015 

- โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า บ าง ป ะ อิ น โ ค เ จ น เ น อ เ ร ชั่น  ท่ี  1 แ ล ะ  2 ข อ ง  บ ริ ษัท  บ าง ป ะอิน  

โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั ผา่นการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015  ISO 14001 : 2015  

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั ของ บริษทั บางเขนชยั จาํกดั ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

ISO 9001: 2015  

(5) การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

บริษทัและบริษทัย่อยให้ความสําคญัในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกขั้นตอน 

การปฏิบติังาน โดยบริษทัไดบ้รรจุแนวนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัขั้นตอน

การดาํเนินการต่าง ๆ ในนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) 

และนโยบายการควบคุมและกลไกการกาํกบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน (Control 

Policy) อาทิ แนวทางการเก็บรักษาและการใช้ขอ้มูลภายใน นโยบายการทาํธุรกรรมกบั 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แนวทางการพิจารณา

เขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทต่าง ๆ ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ และการแจง้เบาะแสขอ้ร้องเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งน้ี บริษทั 

ไดส่ื้อสารให้พนกังานของทั้งบริษทัและบริษทัย่อยผ่านทางระบบอินทราเน็ต และขอ้บงัคบั 

การทาํงาน เพ่ือสร้างการรับรู้ และตระหนกัถึงความสําคญัในการปฏิบติัตามกรอบจริยธรรม

ทางธุรกิจท่ีเหมาะสม รวมถึงไดเ้ปิดเผยนโยบายดงักล่าวต่อสาธารณะบนเวบ็ไซต์ของบริษทั 
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เพ่ือความโปร่งตรวจสอบได้และเป็นการส่ือสารเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 

คอร์รัปชนัของบริษทั  

(6) สวสัดิการพนกังาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัใหมี้สวสัดิการให้กบัพนกังานทั้งท่ีเป็นพนกังานประจาํและลูกจา้ง

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

สวสัดิการอีกทั้งยงันาํเอาขอ้เสนอแนะจากการสํารวจความผูกพนัต่อองคก์ร(Engagement 

Survey) มาเป็นแนวทางการออกแบบสวสัดิการให้กบัพนกังาน บริษทัเช่ือว่าหากพนกังาน

มีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงมีทศันคติท่ีดีจะสามารถสร้างผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ

ได ้บริษทัไดเ้ร่ิมมาตรการป้องกนัดา้นสุขภาพให้กบัพนักงานโดยฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ 

วคัซีนไวรัสตบัอกัเสบเอ และบีให้กบัพนกังานท่ีมีความเส่ียง และยงัให้การสนบัสนุนดา้น

กีฬาและการออกกาํลงักายของพนกังานอย่างต่อเน่ืองเช่น ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตนั 

ชมรมฟุตบอล  

บริษทัมีการบังคับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สวสัดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

ตามมาตรฐานกฎหมาย และหลกัมนุษยธรรม รวมทั้ง จดัให้มีการเพ่ิมเติมผลประโยชน์

เก้ือกูลให้กบัพนกังานโดยพิจารณาจากผลความสําเร็จของงานหรือตามท่ีบริษทักาํหนด 

เป็นคราว ๆ ไปตามความเหมาะสม เพ่ือสร้างขวญักาํลงัใจ อีกทั้ง จดัให้มีการทบทวนปรับ

เพ่ิมสวสัดิการตามความเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสม  

และเปรียบเทียบการจัดสวสัดิการของบริษทักับบริษทัอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ปรากฏขอ้พิพาทแรงงานท่ีมีนยัสาํคญั 

 8.5.4 นโยบายการพจิารณาค่าตอบแทนพนักงาน  

 บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานและไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการผูจ้ ัดการ 

จะพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนและการปรับขึ้นเงินเดือนและค่าจา้งของพนักงาน ซ่ึงจะพิจารณาจาก

ปัจจัยต่ าง ๆ ประกอบด้วยอัตราเงินเดือนและค่ าจ้างท่ีสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงาน 

ได้ตามโครงสร้างเงินเดือนและค่าจ้างของบริษัท คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  

และขอบข่ายการบังคบับัญชาตามระดับตาํแหน่ง เพ่ือให้พนักงานได้รับอตัราเงินเดือนและค่าจ้าง 

ท่ี เหมาะสมกับระดับตําแหน่งและหน้าท่ีความรับผิดชอบ นอกจากน้ีในการปรับขึ้ นเงินเดือน 

จะพิจารณาจากการประเมินพนักงานโดยใช้ตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs)  

ซ่ึงจะใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานของทั้งบริษทัและบริษทัย่อยอย่างเป็นรูปธรรม 

ประกอบกบัการประเมินปัจจยัดา้นความสําเร็จของงาน ความประพฤติ และศกัยภาพในการทาํงานของ

พนกังาน รวมถึงพิจารณาเทียบเคียงกบับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนัและขนาดใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ี 

การบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลของบริษทัและบริษทัย่อยไดด้าํเนินการตามจรรยาบรรณในการ

ดาํเนินธุรกิจ นโยบายการบริหารงานบุคคล ตลอดจนจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้การบริหารงาน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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ส่วนที ่2.4 

ฐานะการเงินและผลการด าเนนิงาน 

9.  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

9.1 งบการเงิน 

(1)  สรุปรายงานการสอบบัญชีงบการเงินส าหรบังวด 6 เดือน ปี 2564 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส าหรับงบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส าหรับงวด 6 เดือน 2 ปี 2564 ส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน  2564 ซ่ึงสอบทานโดยนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 บริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ได้แสดงความเห็นว่าไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่จัดท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่องการรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระส าคัญจากการสอบทานของ
ผู้สอบบัญชี 

(2)  สรุปรายงานการสอบบัญชีงบการเงินส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส าหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงตรวจสอบโดยนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรบั
อนุญาตเลขทะเบียน 5813 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และน าเสนอเรื่องส าคัญ
ในการตรวจสอบคือเรื่องเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ทั้งนี้งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัท
ย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
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9.2  ตารางสรุปงบการเงิน 

งบการเงินที่น าเสนอประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ส าหรับงวด
งวด 6 เดือน ปี 2564 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี และส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 และ 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 6 เดือน ปี 2564 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,214,184 6.6 8,899,071 13.3  6,365,956   9.3  

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น - - - - - - 

เงินลงทุนชั่วคราว 694,855 1.1 - - - - 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น 1,292,196 2.0 1,054,440 1.6  1,704,858   2.5 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน 
– กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

 
87,265 

 
0.1 

 
153,746 

 
0.2 

                            
373,881  

                                    
0.5  

อะไหล่และวัสดุคงเหลือ 61,474 0.1 60,858 0.1  63,692   0.1  

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - 1,517 0.0  1,518   0.0  

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 256,262 0.4 396,763 0.6  480,345   0.7  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,606,236 10.3 10,566,394 15.8  8,990,250   13.1  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว 459,336 0.7 459,574 0.7  459,643   0.7  

เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ 3,054,308 4.8 3,221,229 4.8  3,300,262   4.8  
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน 
– กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด 
 ช าระภายในหนึ่งปี 

 
 

3,772,522 

 
 

5.9 

 
 

3,677,436 

 
 

5.5 

 
 

 3,625,452  

 
 

 5.3  
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 343,736 0.5 356,828 0.5  369,420   0.5  

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11,971,263 18.6 12,353,790 18.4  16,297,850   23.8  

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
– ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 
4,387,132 

 
6.8 

 
4,126,196 

 
6.2 

                         
3,995,728  

                                    
5.8  

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
– ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
 ของบริษัทย่อย 

 
 

4,858,296 

 
 

7.6 

 
 

4,597,948 

 
 

6.9 

 
 

 4,467,774  

  
 

6.5  
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 105,058 0.2 14,186 0.0  14,186   0.0  

สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ าภายใต้สัญญาสัมปทาน 19,108,399 29.8 18,082,605 27.0  17,573,924   25.7  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,246,964 14.4 8,919,434 13.3  8,697,427   12.7  

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 386,222 0.6  387,246   0.6  
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รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 6 เดือน ปี 2564 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 83,721 0.1 74,947 0.1  70,121   0.1  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - 20,053 0.0  3,905   0.0  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 193,960 0.3 181,609 0.3  175,864   0.3  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 57,584,694 89.7 56,472,057 84.2  59,438,802   86.9  

รวมสินทรัพย ์ 64,190,930 100.0 67,038,451 100.0  68,429,052   100.0  

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนี้สินหมุนเวียน       
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - - -  1,800,000   2.6  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 690,088 1.1 620,000 0.9  848,687   1.2  
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - 31,554 0.0  31,099   0.0  
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
 

522,494 
 

0.8 
 

544,789 
 

0.8 
                            

538,565  
                                    

0.8  
หุ้นกู้ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2,100,000 3.3 4,999,362 7.5  1,000,000  1.5  
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 171 0.0 2,683 0.0  6,045   0.0  
เงินประกันผลงาน 1,648 0.0 1,317 0.0  1,609   0.0  
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 79,350 0.1 75,510 0.1  56,404   0.1  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,393,751 5.3 6,275,216 9.4  4,282,409   6.3  

หนี้สินไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

– สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี
 

6,178,408 
 

9.6 
 

5,637,604 
 

8.4 
 

 5,369,017  
  

7.8  
หุ้นกู้ – สุทธิจากส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 18,709,861 29.1 19,323,682 28.8  22,828,719   33.4  
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ 
ภายในหนึ่งปี 

 
- 

 
- 

 
362,599 

 
0.5 

  
369,456  

 
 0.5  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 64,539 0.1 83,123 0.1  92,343   0.1  
ประมาณการหนี้สินส าหรับการร้ือถอน 8,065 0.0 8,383 0.0  8,507   0.0  
หนี้สินระยะยาวอ่ืน – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 289,602 0.5 309,857 0.5  320,406   0.5  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 25,250,474 39.3 25,725,248 38.4  28,988,448   42.4  

รวมหนี้สิน 28,644,225 44.6 32,000,463 47.7  33,270,857   48.6  
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รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท) 
ปี 2562 ปี 2563 6 เดือน ปี 2564 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน 9,240,000 14.4 9,240,000 13.8  9,240,000   13.5  
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 8,129,382 12.7 8,129,383 12.1  8,129,383   11.9  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 13,319,242 20.7 13,319,245 19.9  13,319,245   19.5  
ก าไรสะสม       

จัดสรรแล้ว – ส ารองตามกฎหมาย 135,968 0.2 167,135 0.2  167,135   0.2  
ยังไม่ได้จัดสรร 1,635,211 2.5 1,785,755 2.7  2,322,787   3.4  

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 328,879 0.5 372,897 0.6  (126,904)  (0.2) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 23,548,683 36.7 23,774,415 35.5         23,811,646  34.8  

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 11,998,021 18.7 11,263,573 16.8   11,346,549  16.6  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 35,546,704 55.4 35,037,988 52.3 35,158,195   51.4  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 64,190,930 100.0 67,038,451 100.0  68,429,052  100.0  
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 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 6 เดือนแรก ปี 2563 6 เดือนแรก ปี 2564 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายได้จากการขาย         
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ า 8,127,561 91.9 6,427,886 89.4 3,218,714 89.5 3,958,801 89.7 
รายได้จากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพิ่ม

ราคารับซื้อไฟฟ้า 
 

95,428 
 

1.1 
 

99,096 
 

1.4 
 

46,963 
 

1.3 
 

61,156 
 

1.4 
รายได้ค่าบริหารโครงการ 153,897 1.7 168,073 2.3 82,044 2.3 145,109 3.3 
รายได้อ่ืน         

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,297 0.0 10,823 0.2 4,410 0.1 17,854 0.4 
รายได้ทางการเงิน 413,533 4.7 474,223 6.6 239,552 6.7 228,575 5.2 
อ่ืนๆ 49,789 0.6 8,217 0.1 5,882 0.2 2,567 0.1 

รายได้รวม 8,842,504 100.0 7,188,318 100.0 3,597,565 100.0 4,414,062 100.0 

ต้นทุนขาย         
ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ า 5,964,821 67.5 5,380,049 74.8 2,752,152 76.5 2,698,796 61.1 
ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและ

จ าหน่ายไฟฟ้าตัดจ าหน่าย 
 

521,284 
 

5.9 
 

521,284 
 

7.3 260,642 7.2 
 

260,642 
 

5.9 
ต้นทุนการบริหารโครงการ 90,773 1.0 88,550 1.2 47,291 1.3 44,104 1.0 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 442,336 5.0 427,675 5.9 206,660 5.7 241,975 5.5 
ค่าใช้จ่ายรวม 7,019,214 79.4 6,417,558 89.3 3,266,745 90.8 3,245,517 73.5 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงุทนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และ
บริษัทร่วม ต้นทุนทางการเงิน และ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 
 
 

1,823,291 

 
 
 

20.6 

 
 
 

770,760 

 
 
 

10.7 

 
 
 

330,820 

 
 
 

9.2 

 
 
 

1,168,545 

 
 
 

26.5 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่
ควบคุมร่วมกัน 

 
40,870 

 
0.5 

 
40,692 

 
0.6 

 
22,125 

 
0.6 

 
23,092 

 
0.5 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม 

 
392,235 

 
4.4 

 
366,702 

 
5.1 

 
(439,242) 

 
(12.2) 

 
476,390 

 
10.8 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินได้ 

 
2,256,395 

 
25.5 

 
1,178,154 

 
16.4 

 
(86,297) 

 
(2.4) 

 
1,668,027 

 
37.8 

ต้นทุนทางการเงิน (1,161,294) (13.1) (996,361) (13.9)  (497,031) (13.8) (529,302) (12.0) 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 12,278 0.1 (15,912) (0.2) 11,983  0.3 (23,901) (0.5) 
ก าไรส าหรับปี 1,082,823 12.2 197,706 2.8 (571,345) (15.9) 1,114,824 25.3 
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  หนา้ 6 
 

รายการ 

งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 6 เดือนแรก ปี 2563 6 เดือนแรก ปี 2564 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:         
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือ

ขาดทุนในภายหลัง         
ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

ในหลกัทรัพย์เผื่อขาย 
 

(19,185) 
 

(0.2) 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความ
เสี่ยงในกระแสเงินสด 

 
9,063 

 
0.1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บวก (หัก) : ผลกระทบของภาษีเงินได้ (114) (0.0) - - - - - - 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษัท

ร่วม 
(36,579) (0.4) 68,805 1.0 (228,789) (6.4) (499,801) (11.3) 

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง – สุทธิจากภาษีเงินได้ 

 
(46,815) 

 
(0.5) 

 
68,805 

 
1.0 (228,789) (6.4) (499,801) (11.3) 

         
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไร

หรือขาดทุนในภายหลัง         
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย 
 
- 

 
- 

 
1,895 

 
0.0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษัท
ร่วม 

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

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนในภายหลัง 

 
- 

 
- 

 
(1,315) 

 
(0.0) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี/งวด (46,815) (0.5) 67,490 0.9 (228,789) (6.4) (499,801) (11.3) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี/งวด 1,036,008 11.7 265,196 3.7 (800,134) (22.2) 615,023 13.9 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)         
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 768,902 8.7 404,714 5.6 (434,392) (12.1) 821,557 18.6 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทย่อย 
 

313,921 
 

3.6 
 

(207,008) 
 

(2.9) (136.953) (3.8) 293,267 6.6 
 1,082,823 12.2 197,706 2.8 (571.345) (15.9) 1,114,824 25.3 

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม         
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 716,830 8.1 469,609 6.5 (663,181) (18.4) 321,756 7.3 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทย่อย 
 

319,177 
 

3.6 
 

(204,413) 
 

(2.8) (136,953) (3.8) 293,267 6.6 
 1,036,008 11.7 265,196 3.7 (800,134) (22.2) 615,023 13.9 
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  หนา้ 7 
 

 งบกระแสเงนิสด 

รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 6 เดือนแรก ปี 2564 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไรก่อนภาษี 1,095,101 181,794 1,138,725  
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
จากกิจกรรมด าเนินงาน 

   

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 1,517,821 1,560,759 777,248  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (40,870) (40,692) (23,092)  

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (392,235) (366,702) (476,390) 
ขาดทุนจากการจ าหน่าย / ตัดจ าหน่ายอุปกรณ์และ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

3,847 
 

635 
 

(551) 
ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง (1,375) 653 (4,603)  

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน - (3,434) - 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทาง
การเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 
- 

 
(5) 

 
(1) 

ตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู ้

 
32,278 

 
25,143 

 
12,328 

ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตัด
จ าหน่าย 

 
521,284 

 
521,284 

 
260,642  

รายได้ทางการเงิน (385,752) (453,778) (217,546)  

ต้นทุนทางการเงิน 871,694 955,888 507,291  

ประมาณการหนี้สินส าหรับการร้ือถอน - - 124  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 14,330 25,135 9,220  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด าเนินงาน 

 
3,236,123 

 
2,406,679 

 
1,983,395 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง    

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น 22,564 237,630 (646,881)  

อะไหล่และวัสดุคงเหลือ (358) 616 (2,834)  

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 169,771 (149,415) (82,261)  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,967 4,174 1,691  

หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (58,968) (27,297) 226,852  

เงินประกันผลงาน 170 (331) 292  

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (1,282) (3,840) (19,106)  

จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (2,675) (4,655) - 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,369,312 2,463,561 1,461,148  
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  หนา้ 8 
 

รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 6 เดือนแรก ปี 2564 

จ่ายดอกเบี้ย (219,488) (215,088) -  

จ่ายภาษีเงินได้ (25,245) (3,207) (4,444)  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,124,578 2,245,266 1,456,704 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นลดลง 507,166 - - 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น) 575,194 (238) (69)  

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลง (เพิ่มขึ้น) 933,752 -  
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน 
หมุนเวียนอ่ืน 

 
- 

 
696,777 

 
- 

ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนและดอกเบี้ยค้างรับลดลง 432,000 373,340 - 

เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (3,000,000) -  

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพ่ิมขึ้น (681,464) - - 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (481,474) (12,825) (3,997,108)  

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

อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (74,635) (52,898) (18,071)  

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 6,141 3,502 555  

เงินสดรับจากดอกเบี้ย - 4,717 - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพ่ิมขึ้น (970) (2,523) (824)  

เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 16,800 27,600 10,500  
จ่ายต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของ

ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 
 

(4,123) 
 

(2,805) 
 

- 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,943,041) 986,791 (4,005,017)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น - - 1,800,000 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง (7,812,120) (522,494) (276,787)  

ช าระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า - (29,614) (15,787)  

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า - (9,330) (4,615)  

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ 6,000,000 5,600,000 4,000,000  

ช าระคืนหุ้นกู ้ (600,000) (2,100,000) (4,500,000)  

จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้ - - -  

จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ (39,460) (7,974) (4,678) 

จ่ายดอกเบี้ย (772,741) (703,298) (493,194)  

เงินปันผลจ่าย (206,360) (243,881) (284,525) 

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย (679,770) (530,036) (210,291)  

เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 4,556,292 4                           -  
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 445,841 1,453,376 10,123  
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  หนา้ 9 
 

รายการ 
งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 6 เดือนแรก ปี 2564 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

 
228 

 
(547) 

 
5,075 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 1,627,606 4,684,886 (2,533,115)  

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 4,214,184 8,899,071 6,365,956  

 

9.3 อัตราส่วนทางการเงนิ 
(1) อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคญั 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2563 
6 เดือนแรก ปี 

2564 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    
อัตราก าไรขั้นต้น (%) 25.6 16.5 31.7 
อัตราก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (%)(1)(2) 42.1 45.4 61.6 
อัตราก าไรสุทธิ (%)(1)(2) 2.2 5.6 18.7 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)(2) 0.025 0.050 0.101 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) 0.81 0.91 0.95 
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) 0.62 0.60 0.70 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)(2)/* 0.9 1.7 7.1 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)(2) /* 0.3 0.6 2.5 

 

(1) รวมส่วนแบ่งจากก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม 
(2) ไม่รวมการรับรู้ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียวในปี 2562 
* ก าไรสุทธิ ค านวณโดยใช้การปรับเป็นเต็มปีด้วยวิธี 12 เดือนย้อนหลังก่อนการค านวณอัตราส่วน 

 

(2) อัตราส่วนทางการเงินทีเ่ปดิเผยเพิม่เติมส าหรับบริษทัที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้ 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2563 
6 เดือนแรก ปี 

2564 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)(1) 1.95 1.68 2.10 
ความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า)(2) 3.20 3.27 4.88 
ความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า) (ค านวณตามนิยามของส านักงาน ก.ล.ต.)(3)  3.75 3.55 5.32 
ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน (เท่า)(4) 1.55 3.91 1.89 
ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน (เท่า) (ค านวณตามนิยามของส านักงาน ก.ล.ต.)(5) /* 1.42 0.58 1.49 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA (เท่า) (ค านวณตามนิยามของส านักงาน ก.ล.ต.)(6) /* 7.40 9.48 6.37 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า)(7) /* 5.95 6.49 4.93 
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)(8) 0.81 0.91 0.95 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2563 
6 เดือนแรก ปี 

2564 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (ตามนิยามในข้อก าหนดสิทธิ)(9) 0.62 0.60 0.70 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)(10) 0.77 0.87 0.90 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนดภายในหนึ่งปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (%)(11) 10% 18% 11% 
สัดส่วนการออกตราสารหนี้ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (%) 76% 79% 75% 
สัดส่วนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงนิ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (%) 24% 20% 24% 
สัดส่วนหนี้สินอื่นๆ ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (%)(11) - 1% 1% 

หมายเหตุ : EBITDA หมายถึง ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ทั้งนี้ ไม่รวมการรับรู้ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปี 2562 
 
   *      EBITDA ต้นทุนทางการเงิน และดอกเบี้ยจ่าย ค านวณโดยใช้การปรับเป็นเต็มปีด้วยวิธี 12 เดือนย้อนหลังก่อนการค านวณอัตราส่วน 
(1) อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน 

(2) ความสามารถในการช าระดอกเบี้ย = EBITDA / ต้นทุนทางการเงิน 

(3) ความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (ค านวณตามนิยามของส านักงาน ก.ล.ต.) = EBITDA / ดอกเบี้ยจ่าย 

(4) ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน = (เงินสดสุทธจิากการกิจกรรมด าเนินงาน + เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (ไม่ 

รวมการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้น) + เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ + เงินสดรับจากการใช้สิทธใิบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น 

สามัญ + เงินสดต้นงวด) / (ดอกเบี้ยจ่าย + เงินต้นของหนี้สินที่ครบก าหนด) 

(5) ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน (ค านวณตามนิยามของส านักงาน ก.ล.ต.) = EBITDA / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สนิ

ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี) 

(6) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA (เท่า) (ค านวณตามนิยามของส านักงาน ก.ล.ต.)  = หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / EBITDA 

(7) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินสัญญาเช่า) หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น เงินลงทุนชั่วคราว (ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนชั่วคราว และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน)  และ

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว / EBITDA 

(8) หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นกู้ = หนีส้ินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

(9) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามนิยามในข้อก าหนดสิทธิ) ค านวณตามนิยามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิดังนี ้

"หนี้สิน" หมายถึง หมายถึง หนี้สินในงบการเงินรวมที่มีภาระดอกเบี้ยหรือตกอยู่ภายใต้ส่วนลด รวมถึงภาระค้ า

ประกันและการอาวัลที่มีภาระดอกเบี้ยหรือตกอยู่ภายใต้ส่วนลด หักด้วยเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น เงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝากธนาคาร

ที่มีภาระผูกพันระยะยาว ทั้งนี้ หนี้สินไม่รวมถึงเงินมัดจ าจากลูกค้าตามงบการเงินรวมหนังสือค้ า

ประกันธนาคาร และหนี้สินตามสัญญาเช่า 

"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม 

(10) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินสัญญาเช่า) / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  

(11) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนดภายในหนึ่งปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย = (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินระยะยาวทีม่ี

ภาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี) / หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย 

(12) รวมส่วนแบ่งจากก าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม 

(13) สัดส่วนหนี้สินอ่ืนๆ ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย = (หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะสั้น + หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว) / 
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย 
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10. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
10.1 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการส าหรับผลการประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2564 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564 
บทสรุปผู้บริหาร 

รายได้รวม 

รายได้รวมไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3 และ 22.4 
YoY ตามล าดับ สาเหตุหลักมาจาก 

(1) รายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 ในไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนปี 2564 
เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ าไหลเข้าอ่าง
เก็บน้ ามากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีปริมาณน้ าสะสม ณ ต้นปีสูงกว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 

(2) รายได้ค่าบริหารโครงการเพิ่มขึ้นสาเหตุหลักมาจากการเริ่มรับรู้รายได้ค่า
บริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ า หลวงพระบาง ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2563 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนปี 
2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 845.0 และ 289.1 YoY ตามล าดับ โดยสาเหตุหลักของการ
เติบโตมาจาก: 

(1) รายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 ที่เพิ่มขึ้น YoY 

(2) การรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน XPCL เพิ่มขึ้น YoY จากปริมาณน้ า
ไหลผ่านโรงไฟฟ้าเฉลี่ยที่มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน และค่าใช้จ่ายทางการ
เงินที่ลดลง 

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

สินทรัพย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 จากส้ินปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนในบริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ ากัด (LPCL) การซ้ือหุ้น
เพิ่มเติมร้อยละ 5 ใน XPCL และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้จากการขายไฟฟ้า 

หนี้สิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากส้ินปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการเบิกเงินกู้ยืม
ระยะส้ันจ านวน 1,800 ล้านบาท เพื่อช าระค่าหุ้นของ XPCL ในเดือนมิถุนายน 
2564 
ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากส้ินปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักการรับรู้
ผลการด าเนินงานที่เพิ่มขึ้นในปี 2564 สุทธิกับการรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
จริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของ XPCL 
  
 

หน่วย: ล้านบาท 

รายได้รวม 

 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 
 

 
ฐานะการเงิน 

 

1,831 2,295 
3,593 

4,396 

Q2 
ปี 63

Q2 
ปี 64

6 เดือน
ปี 63

6 เดือน
ปี 64

(95)

707 

(434)

822 

(5.2%) 30.8% (12.1%) 18.7% 

Q2
ปี 63

Q2
ปี 64

6 เดือน
ปี 63

6 เดือน
ปี 64

อัตราก าไรสุทธิ

35,038 35,158 

32,001 33,271 

67,039 68,429 

ณ 31 ธ.ค. 63 ณ 30 มิ.ย. 64
ส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สิน

+25.3% 
YoY 

+289.1% 
YoY 

+2.1% 

+4.0% 

+0.3% 
YoY 

+22.4% 
YoY 

+845.0% 
YoY 
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เหตุการณ์ส าคัญในไตรมาส 2 ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน 

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
รวม 4,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบก าหนดในไตรมาส 2 ปี 2564 ซ้ือสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ แบ่งเป็น 

 หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.74 ต่อปี จ านวน 1,500 ล้านบาท 
 หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.45 ต่อปี จ านวน 1,000 ล้านบาท 
 หุ้นกูอ้ายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.02 ต่อปี จ านวน 1,500 ล้านบาท โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนด 

โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด จัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่อันดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัททกุ
ชุด รวมถึงชุดที่เสนอขายในครั้งนี้ที่อันดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” 
 
การช าระค่าซื้อหุ้นบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด (XPCL) 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 บริษัทช าระเงินค่าซ้ือหุ้น XPCL เพิ่มเติมร้อยละ 5 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2564 โดยบริษัทใช้วงเงินกู้ยืมระยะส้ันจ านวน 1,800 ล้านบาทในการช าระค่าหุ้นดังกล่าว 
 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

รายการ 

ไตรมาส 2 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 
งวด 6 เดือน 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 

Q2 2563 Q2 2564 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 6M 2563 6M 2564 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ า 1,670.4 2,105.6 435.2 26.1 3,265.7 4,020.0 754.3 23.1 
รายได้ค่าบริหารโครงการ 40.5 74.0 33.5 82.7 82.0 145.1 63.1 77.0 
ดอกเบ้ียรับจากสัญญาเช่าเงินทุน 86.2 84.3 (1.9) (2.2) 171.9 168.1 (3.8) (2.2) 
รายได้อื่น 34.1 31.3 (2.8) (8.2) 73.5 63.0 (10.5) (14.3) 
รวมรายได ้ 1,831.2 2,295.2 464.0 25.3 3,593.1 4,396.2 803.1 22.4 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (1,660.8) (1,670.8) 10.0 0.6 (3,266.7) (3,245.5) (21.2) (0.6) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการท่ี
ควบคมุร่วมกันและบริษัทร่วม 

 
(87.6) 

 
531.7 

 
619.3 

 
707.0 

 
(417.1) 

 
499.5 

 
916.6 

 
219.8 

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน (8.6) 7.0 15.6 181.4 4.4 17.8 13.4 304.5 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษ ี 74.2 1,163.1 1,088.9 - (86.3) 1,668.0 1,754.3 - 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (243.4) (267.3) 23.9 9.8 (497.0) (529.3) 32.3 6.5 
ภาษีเงินได ้ 6.0 (15.9) 21.9 365.0 12.0 (23.9) 35.9 299.2 
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทย่อย 

 
68.3 

 
(172.9) 

 
241.2 

 
353.1 

 
136.9 

 
(293.2) 

 
430.1 

 
314.2 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุน้ของ
บริษัทฯ 

 
(94.9) 

 
707.0 

 
801.9 

 
845.0 

 
(434.4) 

 
821.6 

 
1,256.0 

 
289.1 
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รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ า 

ไตรมาส 2 

 
ปริมาณการขายไฟฟ้า/ไอน้ า 

(ล้านหน่วย)/(ตัน) 
เปลี่ยนแปลง 

รายได ้
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 

Q2 2563 Q2 2564 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ Q2 2563 Q2 2564 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 
 NN2 209.4 509.1 299.7 143.1 392.6 956.1 563.5 143.5 
 BIC 394.7 371.8 (22.9) (5.8) 1,228.7 1,092.6 (136.1) (11.1) 
 BKC 5.3 5.9 0.6 11.3 36.3 45.9 9.5 26.4 
รวม 609.4 886.8 277.4 45.5 1,657.6 2,094.6 437.0 26.4 
 

รายได้จากการขายไอน้ า 
  BIC 18,698 17,650 (1,048) (5.6) 12.8 11.0 (1.8) (14.1) 
รวมท้ังหมด 1,670.4 2,105.6 435.2 26.1 

 
งวด 6 เดือน 

 
ปริมาณการขายไฟฟ้า/ไอน้ า 

(ล้านหน่วย)/(ตัน) 
เปลี่ยนแปลง 

รายได ้
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 

6M 2563 6M 2564 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 6M 2563 6M 2564 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 
 NN2 409.0 919.5 510.5 124.8 768.6 1,715.0 946.4 123.1 
 BIC 763.3 754.7 (8.6) (1.1) 2,393.4 2,184.4 (209.0) (8.7) 
 BKC 10.0 12.1 2.1 21.0 75.3 97.8 22.5 29.9 
รวม 1,182.3 1,686.3 504.0 42.6 3,237.3 3,997.2 759.9 23.5 
 

รายได้จากการขายไอน้ า 
  BIC 41,202 38,057 (3,145) (7.6) 28.4 22.8 (5.6) (19.7) 
รวมท้ังหมด 3,265.7 4,020.0 754.3 23.1 

 
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ าในไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1 และ 23.1 YoY ตามล าดับโดยมี
รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 
NN2: รายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 ในไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 143.5 และ 123.1 YoY ตามล าดับ ตาม
ปริมาณการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างเก็บน้ าในช่วงไตรมาส 2 และช่วง 6 เดือนของปี 2564 มากกว่าช่วง
เดียวกันของปีก่อน และมีปริมาณน้ าสะสม ณ ต้นปี 2564 สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 
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ปริมาณน้ าไหลเข้าและระดบัน้ าในอ่างเก็บน้ าของโรงไฟฟ้าพลังน้ า น้ างึม 2 

 
 

ปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ า น้ างมึ 2 

 
 

ประเภทไฟฟ้า 
ไตรมาส 2 (ล้านหน่วย) เปลี่ยนแปลง งวด 6 เดือน (ล้านหน่วย) เปลี่ยนแปลง 

Q2 2563 Q2 2564 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 6M 2563 6M 2564 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 
Primary Energy (PE) 209.4 509.1 299.7 143.1 409.0 919.5 510.5 124.8 
Secondary Energy (SE) - - - - - - - - 
Excess Energy (EE) - - - - - - - - 
Test Energy (TE) - - - - - - - - 
รวม 209.4 509.1 299.7 143.1 409.0 919.5 510.5 124.8 
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ปริมาณการขายไฟฟ้าปี 2563 ปริมาณการขายไฟฟ้าปี 2564

ปริมาณน้ าไหลเข้า 
Q2 2563:   628.4 ล้านลูกบาศก์เมตร 6M 2563:   867.1 ล้านลูกบาศก์เมตร 
Q2 2564:  1,156.7 ล้านลูกบาศก์เมตร 6M 2564: 1,435.8 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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BIC: รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ าของ BIC ในไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนปี 2564 ลดลงร้อยละ 11.1 และ 8.7 YoY ตามล าดับ 
เนื่องจาก (1) ราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยในไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนปี 2564 ต่ ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าใน
ส่วนของ Energy Payment ปรับลดลง และ (2) มีการซ่อมบ ารุงย่อย (Partial Overhaul) ของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน ที่ 2 
ตามแผนในไตรมาส 2 ปี 2564 ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าในช่วงดังกล่าวน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

ปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ าของโรงไฟฟ้า บางปะอนิ โคเจนเนอเรชั่น 

 
 

ผู้ซ้ือไฟฟ้า 
ไตรมาส 2 (ล้านหน่วย) เปลี่ยนแปลง งวด 6 เดือน (ล้านหน่วย) เปลี่ยนแปลง 

Q2 2563 Q2 2564 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 6M 2563 6M 2564 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 
กฟผ. 321.2 294.9 (26.3) (8.2) 612.3 603.4 (8.9) (1.5) 
ลูกค้าผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม 

 
73.5 

 
76.9 

 
3.5 

 
4.6 

 
151.0 

 
151.3 

 
0.3 

 
0.2 

รวม 394.7 371.8 (22.9) (5.8) 763.3 754.7 (8.6) (1.1) 

 
BKC: รายได้จากการขายไฟฟ้าของ BKC ในไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.4 และ 29.9 YoY ตามล าดับ 
เนื่องจาก โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย มีการเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์ ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ท าให้ประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟ้าโดยรวมดีขึ้น และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินภายใต้การลงทุนของ BKC ก าลังการผลิต 2.67 เมกะวัตต์ เริ่ม
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนเมื่อเดือนกันยายน 2563 ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าในไตรมาส 2 และงวด 
6 เดือนปี 2564 เพิ่มขึ้น YoY 
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ปริมาณการขายไฟฟ้าปี 2563 ปริมาณการขายไฟฟ้าปี 2564 ปริมาณการขายไอน้ า ปี 2563 ปริมาณการขายไอน้ า ปี 2564

ราคาก๊าซธรรมชาติเฉล่ีย 
Q2 2563: 261.4 บาท / MMBTU 6M 2563: 264.4 บาท / MMBTU 
Q2 2564: 236.1 บาท / MMBTU 6M 2564: 228.2 บาท / MMBTU 



ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หัวข้อท่ี 10 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

 

 

  หนา้ท่ี 6 

ปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ภายใตก้ารลงทุนของ BKC 

 
 

รายได้ค่าบริหารโครงการ 

บริษัทรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการในไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 82.7 และ 77.0 YoY ตามล าดับ สาเหตุหลัก
มาจากการเริ่มรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ า หลวงพระบาง ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2563 
 

ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าเงินทุน 

ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุนในไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนปี 2564 ลดลงร้อยละ 2.2 YoY ตามการลดลงของลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
เงินทุน จากการทยอยรับค่าเช่าตามสัญญาเช่าเงินทุนสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงระหว่างบริษัทกับรัฐบาลลาว 
 

รายได้อื่น 

รายได้อื่นในไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนปี 2564 ลดลงร้อยละ 8.2 และ 14.3 YoY ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากดอกเบี้ยรับจาก
การให้เงินกู้ยืมแก่ XPCL ลดลงตามอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง YoY 
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ปริมาณการขายไฟฟ้าปี 2563 ปริมาณการขายไฟฟ้าปี 2564

ปริมาณการขายไฟฟ้า 
Q2 2563: 5.3 ล้านหน่วย 6M 2563: 10.0 ล้านหน่วย 
Q2 2564: 5.9 ล้านหน่วย 6M 2564: 12.1 ล้านหน่วย 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

รายการ 

ไตรมาส 2 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 
งวด 6 เดือน 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 

Q2 2563 Q2 2564 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 6M 2563 6M 2564 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ า 1,405.4 1,390.6 (14.8) (1.1) 2,752.1 2,698.8 (53.3) (1.9) 

ค่าเชื้อเพลิง 812.3 686.8 (125.5) (15.4) 1,587.0 1,348.2 (238.8) (15.0) 
ค่าเส่ือมราคา 372.8 375.4 2.6 0.7 745.5 746.5 1.0 0.1 
ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุง 145.9 184.8 38.9 26.7 286.7 358.3 71.6 25.0 
ค่าผ่านสาย 32.9 76.5 43.6 132.5 53.5 118.0 64.5 120.6 
ค่าสัมปทาน 13.4 33.9 20.5 153.0 27.3 60.1 32.8 120.1 
อื่นๆ 28.1 33.2 5.1 18.1 52.1 67.7 15.6 29.9 

ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตัด
จ าหน่าย 

 
130.3 

 
130.3 

 
- 

 
- 

 
260.6 

 
260.6 

 
- 

 
- 

ต้นทุนบริหารโครงการ 24.0 22.5 (1.5) (6.3) 47.3 44.1 (3.2) (6.8) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 101.1 127.4 26.3 26.0 206.7 242.0 35.3 17.1 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 1,660.8 1,670.8 10.0 0.6 3,266.7 3,245.5 (21.2) (0.6) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 YoY โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 ค่าเช้ือเพลิงของ BIC ลดลงร้อยละ 15.4 YoY ตามราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยที่ลดลง 
 ค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 YoY ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้ค่าเส่ือมราคาของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน

พื้นดินภายใต้การลงทุนของ BKC ที่เริ่มผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในเดือนกันยายน 2563 
 ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุงเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 YoY ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงย่อย (Partial Overhaul) 

ของโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรช่ัน ที่ 2 เป็นหลัก 
 ค่าผ่านสาย (Wheeling Charge) เพิ่มขึ้นร้อยละ 132.5 YoY ตามปริมาณการส่งไฟฟ้าของ NN2 ที่เพิ่มขึ้น YoY 
 ค่าสัมปทานเพิ่มขึ้นร้อยละ 153.0 YoY ซ่ึงสอดคล้องกับรายได้ขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของ NN2 
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 YoY ส่วนใหญ่มาจากค่าเบี้ยประกันที่เพิ่มขึ้นของ BIC 
 ต้นทุนบริหารโครงการลดลงร้อยละ 6.3 YoY จากกิจกรรมการด าเนินงานที่ลดลงจากสถานการณ์ COVID-19 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.0 YoY ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ช่วยเหลือชุมชนในสถานการณ์ COVID-19 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในงวด 6 เดือนปี 2564 ลดลงร้อยละ 0.6 YoY โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 ค่าเช้ือเพลิงของ BIC ลดลงร้อยละ 15.0 YoY ตามราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยที่ลดลง 
 ค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 YoY ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้ค่าเส่ือมราคาของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน

พื้นดินภายใต้การลงทุนของ BKC ที่เริ่มผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในเดือนกันยายน 2563 
 ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุงเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.0 YoY ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงย่อย (Partial Overhaul) 

ของโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรช่ัน ที่ 2 และค่าซ่อมบ ารุง Gas Turbine ของโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรช่ัน ที่ 1 เป็น
หลัก 

 ค่าผ่านสาย (Wheeling Charge) เพิ่มขึ้นร้อยละ 120.6 YoY ตามปริมาณการส่งไฟฟ้าของ NN2 ที่เพิ่มขึ้น YoY 
 ค่าสัมปทานเพิ่มขึ้นร้อยละ 120.1 YoY ซ่ึงสอดคล้องกับรายได้ขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของ NN2 
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.9 YoY ส่วนใหญ่มาจากค่าเบี้ยประกันที่เพิ่มขึ้นของ BIC  
 ต้นทุนบริหารโครงการลดลงร้อยละ 6.8 YoY จากกิจกรรมการด าเนินงานที่ลดลงจากสถานการณ์ COVID-19 
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 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 YoY ส่วนใหญ่มาจากส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับงานโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนในสถานการณ์ COVID-19 

 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม 

รายการ 
ไตรมาส 2 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 
งวด 6 เดือน 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 

Q2 2563 Q2 2564 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 6M 2563 6M 2564 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
 

10.9 
 

13.3 
 

2.4 
 

22.0 
 

22.1 
 

23.1 
 

1.0 
 

4.5 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (98.5) 518.4 616.9 626.3 (439.2) 476.4 915.6 208.5 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม 

 
(87.6) 

 
531.7 

 
619.3 

 
707.0 

 
(417.1) 

 
499.5 

 
916.6 

 
219.8 

 
ในไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนปี 2564 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 
707.0 และ 219.8 YoY ตามล าดับ สาเหตุหลักมาจากโรงไฟฟ้าพลังน้ า ไซยะบุรี มีปริมาณน้ าไหลผ่านโรงไฟฟ้าเฉลี่ยมากกว่าช่วง
เดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลง YoY และ
การทยอยช าระคืนเงินต้น 
 

ปริมาณน้ าไหลผ่านเฉลี่ยต่อเดือน และปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ า ไซยะบรุี 
  

 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  

บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 และ 6.5 YoY ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นผลมา
จากการออกหุ้นกู้จ านวน 4,000 ล้านบาทของบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
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ปริมาณการขายไฟฟ้าปี 2563 ปริมาณการขายไฟฟ้าปี 2564
ปริมาณน้ าเฉลี่ยที่ไหลผ่านปี 2563 ปริมาณน้ าเฉลี่ยที่ไหลผ่านปี 2564

ปริมาณการขายไฟฟ้า 
Q2 2563: 1,342.8 ล้านหน่วย 6M 2563: 2,340.1 ล้านหน่วย 
Q2 2564: 2,042.3 ล้านหน่วย 6M 2564: 3,221.3 ล้านหน่วย 
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ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ในภาพรวม ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 845.0 และ 289.1 YoY 
ตามล าดับ โดยสาเหตุหลักมาจาก (1) รายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 เพิ่มขึ้น YoY จากปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างเก็บน้ าในช่วงไตรมาส 
2 และช่วง 6 เดือนของปี 2564 มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน และจากปริมาณน้ าสะสม ณ ต้นปีที่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 
(2) การรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน XPCL เพิ่มขึ้น YoY จากปริมาณน้ าไหลผ่านโรงไฟฟ้าเฉลี่ยที่มากกว่าช่วงเดียวกันของปี
ก่อน และจากค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลง 
 

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

รายการ 
ณ 31 ธ.ค. 2563 
(ล้านบาท) 

ณ 30 ม.ิย. 2564 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

สินทรัพย์ 67,038.5 68,429.1 1,390.6 2.1 
หนี้สิน 32,000.5 33,270.9 1,270.4 4.0 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 35,038.0 35,158.2 120.2 0.3 

 
สินทรัพย ์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สินทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 จากส้ินปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
จากการเพิ่มทุนตามสัดส่วนใน LPCL และการซ้ือหุ้นเพิ่มเติมร้อยละ 5 ใน XPCL และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้จากการขายไฟฟ้า 
 
หนี้สิน 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากส้ินปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะส้ันจ านวน 1,800 
ล้านบาท เพื่อช าระค่าซ้ือหุ้น XPCL เพิ่มเติมร้อยละ 5 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564  
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากส้ินปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักการรับรู้ผลการด าเนินงานที่เพิ่มขึ้นใน
ปี 2564 สุทธิกับการรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของ  XPCL จากเงินบาทที่อ่อนค่าลง
จากต้นงวด 

การวิเคราะห์กระแสเงินสด 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,366.0 ล้านบาทลดลง 2,533.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.5 
จากส้ินปี 2563 
 

งบกระแสเงินสด งวดหกเดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2564 ล้านบาท 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,456.7 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (4,005.0) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 10.1 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.1 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (2,533.1) 
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 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน ส่วนใหญ่มาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทร่วม LPCL และ XPCL 
 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน สุทธิ

กับการจ่ายดอกเบี้ย การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบก าหนดช าระ และการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
 

อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 

(1) ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า 
*        EBITDA และตน้ทุนทางการเงิน ค านวณโดยใช้การปรับเป็นเต็มปีด้วยวิธี 12 เดือนย้อนหลังก่อนการค านวณอัตราส่วน 
 

ในงวด 6 เดือนปี 2564 ความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึ้น YoY โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 และการ
รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน XPCL ที่เพิ่มขึ้น YoY 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และอัตราส่วนหนี้สินที่มภีาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นรวม เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2563 สาเหตุหลักมาจากการเบิกเงินกูย้ืมระยะส้ันจ านวน 1,800 ล้านบาท เพื่อช าระค่าซ้ือหุ้นของ XPCL 
เพิ่มเติมร้อยละ 5 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA และความสามารถในการช าระดอกเบี้ย ปรบัตัวดี
ขึ้นจากผลประกอบการที่ดขีึ้นในช่วง 12 เดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2564 เมื่อเทียบกับผลประกอบการปี 2563 ขณะทีค่วามสามารถใน
การช าระภาระผูกพันลดลงจากส้ินปี 2563 ส่วนใหญ่เกิดจากหุ้นกูข้องบรษิัท ที่ครบก าหนดเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 จ านวน 4,000 ลา้น
บาท ซ่ึงบรษิัทไดท้ าการไถ่ถอนเรียบร้อยแล้ว โดยอัตราส่วนสภาพคล่องปรบัตัวเพิ่มขึน้จากส้ินปี 2563 ส่วนใหญ่มาจากการไถ่ถอนหุ้น
กู้ของบรษิัทในเดือนมิถุนายน 2564  

ความสามารถในการท าก าไร 6M 2563 6M 2564 เปลี่ยนแปลง 
อัตราก าไรขั้นต้น (%) 14.8 31.7 16.9 
อัตราก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา 
   และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA Margin) (%) 

 
38.0 

 
50.2 

 
12.2 

อัตราก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา 
   และค่าตัดจ าหน่าย + ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม (EBITDA Margin including Share of Profit) (%) 

 
 

26.4 

 
 

61.6 

 
 

35.2 
อัตราก าไรสุทธิ (%) (12.1) 18.7 30.8 
   ก าไรต่อหุ้น (บาท) (0.053) 0.101 0.154 
ความสามารถในการช าระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 30 ม.ิย. 2564 เปลี่ยนแปลง 
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) 0.91 0.95 0.04 
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วน 
   ของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)(1) 

 
0.60 

 
0.70 

 
0.10 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA (เท่า) (ค านวณตามนิยามของส านักงาน 
ก.ล.ต.)* 

 
9.48 

 
6.37 

 
(3.11) 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า)(1)/ * 6.49 4.93 (1.56) 
ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน (เท่า) 3.91 1.89 (2.02) 
ความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า) 3.27 4.88 1.61 
ความเพียงพอของสภาพคล่อง ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 30 ม.ิย. 2564 เปลี่ยนแปลง 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.68 2.10 0.42 



ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หัวข้อท่ี 10 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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10.2 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการส าหรับผลการประกอบการปี 2563 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 
บทสรุปผู้บริหาร 
 

รายได้รวม 

รายได้รวมปี 2563 ลดลงร้อยละ 18.8 YoY สาเหตุหลักมาจาก 

(1) รายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 ลดลงร้อยละ 43.7 YoY เนื่องจากปริมาณน้ า
สะสม ณ ต้นปี 2563 มีปริมาณน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน และปริมาณน้ าไหล
เข้าอ่างเก็บน้ าระหว่างปี 2563 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย โดยโรงไฟฟ้าพลังน้ า น้ างึม 2 ประกาศ
ให้ปี 2563 เป็นปีแล้ง และประกาศความพร้อมจ่ายอย่างระมัดระวังตลอดปี 2563 
เพื่อรักษาระดับน้ าปลายปี 2563 ให้เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าในช่วงครึ่งปีแรกของป ี
2564  

(2) รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ าของ BIC ลดลงร้อยละ 7.3 เนื่องจากราคาก๊าซ
ธรรมชาติเฉลี่ยในปี 2563 ต่ ากว่าปีก่อนซ่ึงส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าในส่วนของ 
Energy Payment ปรับลดลง การหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมแซม Gas Turbine ของ
โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน ที่ 1 ในเดือนมกราคม 2563 และความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าและไอน้ าของลูกค้าอุตสาหกรรมบางส่วนลดลง  

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการด าเนินงานปกติ 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2563 เพิ่มขึ้น 212.7 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 110.8 YoY เมื่อเปรียบเทียบกับก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติของปี 
2562 ซ่ึงไม่รวมรายการรับรู้ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพียงครั้งเดียวของ XPCL ในไตร
มาส 4 ปี 2562 โดยสาเหตุหลักของการเติบโตของก าไรสุทธิในปี 2563 มาจากการรับรู้
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน XPCL ที่เพิ่มขึ้นจากผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเต็มปี ในปี 
2563 ภายหลังจากเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2562 
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 จากส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินสดรับจากการออก
หุ้นกู้จ านวน 4,000 ล้านบาทของบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เพื่อทดแทนหุ้นกู้
เดิมที่จะครบก าหนด รองรับแผนการซ้ือสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
หนี้สิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 จากส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการออกหุ้นกู้ของบรษิทั 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ที่เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงร้อยละ 1.4 จากส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อยจากการ รับรู้ผลการ
ด าเนินงานที่ลดลงและการจ่ายปันผลของ NN2 

 
 

หน่วย: ล้านบาท 

รายได้รวม 

 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ 

 

 
 

ฐานะการเงิน 
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เหตุการณ์ส าคัญในรอบปี 2563  
 

การขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ของ บริษัท ไฟฟ้าน้ างึม 2 จ ากัด (“NN2”) 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 NN2 ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดย
ขายให้กับผู้ลงทุนในวงจ ากัด (Private Placement) รวม 600 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบก าหนดและเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน 
โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด (“ทริสเรทติ้ง”) จัดอันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ที่อันดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” และจัดอันดับเครดิตหุ้น
กู้ของ NN2 ทุกชุด รวมถึงชุดที่เสนอขายในครั้งนี้ที่อันดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” 

การอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานปี 2562 
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2653 ออกไปอย่างไม่มี
ก าหนดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะส้ินสุดลง และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.0300 บาท แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี โดยจ่ายจากก าไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ 
รวมถึงก าหนดให้วันที่ 27 เมษายน 2563 เป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจ่ายเงินปันผล
แล้วในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 แล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 

การคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยทริสเรทติ้ง 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่อันดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” พร้อมทั้งคงอันดับ
เครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัทที่อันดับ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” 

การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (CKP-W1) ครั้งสุดท้าย ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 
ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 มีผู้มาใช้สิทธิตามใบส าคัญที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (CKP-W1) ซ่ึงเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
จ านวน 690 หุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 4,140 บาท โดยบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยเริ่ม
ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วบริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 8,129.4 ล้าน
บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ านวน 13,319.2 ล้านบาท 

การขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจ านวนเงินคงค้างไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 
ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีมติอนุมัติให้ขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจ านวนเงิน
คงค้างไม่เกิน 20,000 ล้านบาทจากวงเงินเดิมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับลงทุนขยายธุรกิจและเพิ่ม
ความสามารถในการบริหารจัดการสภาพคล่อง และการช าระคืนหนี้ของบริษัท 
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โรงไฟฟ้าพลังน้ า ไซยะบุรี ผลิตไฟฟ้าได้เต็มก าลังการผลิตเป็นครั้งแรก 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 โรงไฟฟ้าพลังน้ า ไซยะบุรี สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มก าลังการผลิตเป็นครั้งแรก จากปริมาณน้ าไหลผ่าน
โรงไฟฟ้าเฉลี่ยที่สูงขึ้นตามปริมาณฝนที่ตกเพิ่มขึ้นใน สปป.ลาว โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ใกล้เคียงก าลังการผลิตสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2563 

การขายหุน้กู้ครั้งที่ 2/2563 ของ NN2 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 NN2 ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2563 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
จ านวนรวม 1,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบก าหนด แบ่งเป็น 

 หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปี จ านวน 400 ล้านบาท 
 หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.60 ต่อปี จ านวน 600 ล้านบาท 

โดยทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ที่อันดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดที่เสนอขายในครั้งนี้ที่
อันดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” 

การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ ากัด (“LPCL”) 
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 บริษัทซื้อหุ้นของ LPCL ในสัดส่วนร้อยละ 42 ของทุนจดทะเบียน จากบริษัท พีที จ ากัดผู้เดียว เป็นมูลค่า
รวม 12.82 ล้านบาท เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ า หลวงพระบาง ที่แขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว 

การขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
จ านวนรวม 4,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่จะครบก าหนดในไตรมาส 2 ปี 2564 และซ้ือสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ แบ่งเป็น 

 หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.31 ต่อปี จ านวน 1,000 ล้านบาท 
 หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.62 ต่อปี จ านวน 1,500 ล้านบาท 
 หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.76 ต่อปี จ านวน 1,500 ล้านบาท 

โดยทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่อันดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดที่เสนอขายในครั้งนี้ที่
อันดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” 

การช าระเงินเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน LPCL 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 บริษัทได้ช าระเงินเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน LPCL จ านวน 2,170.56 ล้านบาท ตามมติอนุมัติของ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ าหลวงพระบาง 
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รางวัลในปี 2563 
 
การเข้าร่วมสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (United Nations Global Compact: UNGC) 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้เข้าร่วมสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (United Nations Global 
Compact: UNGC) เพื่อด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการของ UNGC ในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน ส่ิงแวดล้อม และการต่อต้าน
การทุจริต นอกจากนี้ บริษัทยังด าเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable 
Development Goals: UNSDGs) โดยในปัจจุบนัได้รวมเป้าหมายดังกล่าวจ านวน 8 เป้าหมายจากทั้งหมด 17 เป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของ
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

รางวัล Asian Power Awards 2020 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 บริษัทได้รับรางวัล Asian Power Awards 2020 ระดับ Silver ใน 2 ประเภท ได้แก่ 

 Natural Gas-fired Power Project of the Year 
 Environmental Upgrade of the Year – Thailand 

โดยบริษัทได้คิดค้นโครงการและนวัตกรรมที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม และลด
ค่าใช้จ่ายจากการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 

ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ประจ าปี 2563 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายช่ือหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ประจ าปี 
2563 โดยตลาดหลักทรัพย์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยค านึงถึงส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลของ
บริษัท 

ได้รับคะแนนการก ากับดูแลกิจการ (CG Score) ระดับดีเลิศ (Excellent) 
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนประจ าปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

รางวัล IR Magazine Awards 2020 สาขา Best Crisis Management 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 บริษัทได้รับรางวัล IR Magazine Awards 2020 สาขา Best Crisis Management ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้จากการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าและส่ิงแวดล้อมและการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ า ไซยะบุรี 

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
 
บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 อย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากมีคู่สัญญาซ้ือไฟฟ้าหลัก
คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยถึงแม้ว่าลูกค้าอื่น ๆ จะเป็นลูกค้าอุตสาหกรรม แต่ส่วนใหญ่
ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อย่างรุนแรง 

ด้านการด าเนินการผลิตไฟฟ้า บริษัทไม่มีการหยุดการผลิตไฟฟ้าจากสถานการณ์ COVID-19 แต่อย่างใด โดยบริษัทด าเนินการตาม
มาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด รวมถึงการงดให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าทุกโรงของบริษัทโดย
เด็ดขาด 
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ด้านสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี้ บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ส้ินปี 2563 จ านวน 8,899.1 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 4,684.9 ล้านบาทจากส้ินปี 2562 และมีอัตราส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.60 เท่า ซ่ึงต่ ากว่า
ข้อก าหนดของหุ้นกู้ที่ให้คงอัตราส่วนไม่ให้เกิน 3.00 เท่า สะท้อนถึงการมีกระแสเงินสดที่เพียงพอส าหรับการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายทางการเงิน รวมถึงการลงทุนในการขยายธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังมีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกใช้ กับ
สถาบันการเงินรวม 9.5 พันล้านบาท เพื่อรองรับการบริหารสภาพคล่องและการไถ่ถอนหุ้นกู้หากมีเหตุจ าเป็นอีกด้วย 
 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2563 

รายการ 
รายปี (ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง 

2562 2563 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ า 8,223.0 6,527.0 (1,696.0) (20.6) 
รายได้ค่าบริหารโครงการ 153.9 168.1 14.2 9.2 
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าเงินทุน 351.8 344.7 (7.1) (2.0) 
รายได้อ่ืน 111.5 137.7 26.2 23.5 
รวมรายได ้ 8,840.2 7,177.5 (1,662.7) (18.8) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (7,019.2) (6,417.5) (601.7) (8.6) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม (143.8) 407.4 551.2 383.3 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.3 10.8 8.5 369.6 
ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 1,679.5 1,178.2 (501.3) (29.8) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1,161.3) (996.4) (164.9) (14.2) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (12.3) 15.9 28.2 229.3 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย (313.9) 207.0 520.9 165.9 
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 192.0 404.7 212.7 110.8 
รายการรับรู้ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพียงครั้งเดียว (One-time) 576.9 - (576.9) (100.0) 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 768.9 404.7 (364.2) (47.4) 

 
  



ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หัวข้อท่ี 10 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

 

 

  หนา้ท่ี 16 

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ า 

 

ปริมาณการขายไฟฟ้า/ไอน้ า 
(ล้านหน่วย)/(ตัน) 

เปลี่ยนแปลง 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
เปลี่ยนแปลง 

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

 
รายได้จากการขายไอน้ 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) 

 
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ าในปี 2563 ลดลงร้อยละ 20.6 YoY โดยมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 
NN2: รายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 43.7 YoY ตามปริมาณการขายไฟฟ้าที่ลดลง เนื่องจากปริมาณน้ า
สะสม ณ ต้นปี 2563 มีปริมาณน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน และปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างเก็บน้ าระหว่างปี 2563 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย โดย
โรงไฟฟ้าพลังน้ า น้ างึม 2 ประกาศให้ปี 2563 เป็นปีแล้ง และประกาศความพร้อมจ่ายอย่างระมัดระวังตลอดปี 2563 เพื่อรักษาระดับน้ า
ปลายปี 2563 ให้เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 
 

ปริมาณน้ าไหลเข้าและระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าของโรงไฟฟ้าพลังน้ า น้ างึม 2 
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ปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ า น้ างึม 2 

 
 

ประเภทไฟฟ้า 
รายปี (ล้านหน่วย) เปลี่ยนแปลง 

2562 2563 เพ่ิม/(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: รายได้จากการขายไฟฟ้าของ BIC ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 7.3 YoY เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยในปี 2563 ต่ ากว่าปีก่อน 
ซ่ึงส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าในส่วนของ Energy Payment ปรับลดลง การหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมแซม Gas Turbine ของโรงไฟฟ้าบางปะ
อิน โคเจนเนอเรช่ัน ที่ 1 ในเดือนมกราคม 2563 และความต้องการใช้ไฟฟ้าบางส่วนของลูกค้าอุตสาหกรรมบางส่วนลดลง 
 

ปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ าของโรงไฟฟ้า บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 
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ผู้ซื้อไฟฟ้า 
รายปี (ล้านหน่วย) เปลี่ยนแปลง 

2562 2563 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

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

 
BKC: รายได้จากการขายไฟฟ้าของ BKC ในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 YoY เนื่องจาก (1) โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย มีการ
เปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์ ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าโดยรวมดีขึ้น (2) โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนหลังคาภายใต้การลงทุนของ BKC จ านวน 5 แห่ง ก าลังการผลิตรวม 4.1 เมกะวัตต์ เริ่มทยอยผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
ให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในระหว่างปี 2562 และ (3) โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินภายใต้การลงทุนของ BKC 
อีก 1 แห่ง ก าลังการผลิต 2.7 เมกะวัตต์ เริ่มผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในช่วงปลายไตรมาส 3 ปี 2563 
ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าในปี 2563 เพิ่มขึ้น YoY 
 

ปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ภายใต้การลงทุนของ BKC 

 
 
รายได้ค่าบริหารโครงการ 

บริษัทรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 YoY สาเหตุหลักมาจากการปรับเพิ่มอัตราค่าบริหารโครงการต่าง ๆ 
ตามสัญญา 

ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าเงินทุน 

ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุนในปี 2563 ลดลงร้อยละ 2.0 YoY ตามการลดลงของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน จากการทยอยรับค่า
เช่าตามสัญญาเช่าเงินทุนสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงระหว่างบริษัทกับรัฐบาลลาว 
 
รายได้อื่น 

รายได้อื่นในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.5 YoY ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยจากการให้เงินกู้ยืมแก่ XPCL ตามรายละเอียดเงื่อนไขเดิมที่
ก าหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Sponsors Support Agreement) โดยบริษัทเริ่มให้เงินกู้ยืมแก่ XPCL ในเดือนสิงหาคม 2562 
และในปี 2563 มีการรับรู้ดอกเบี้ยเต็มปี ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมจาก XPCL มียอดเงินต้นรวม 3,000 ล้านบาท 
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ปริมาณการขายไฟฟ้า 
ปี 2562: 15.5 ล้านหน่วย 
ปี 2563: 20.1 ล้านหน่วย 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

รายการ 

รายปี 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 

2562 2563 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 
ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ า 5,964.8 5,380.0 (584.8) (9.8) 
ค่าเชื้อเพลิง 3,334.2 2,948.4 (385.8) (11.6) 
ค่าเสื่อมราคา 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 าหน่ายไฟฟ้าตัดจ าหน่าย 521.3 521.3 - - 
ต้นทุนบริหารโครงการ 90.8 88.5 (2.3) (2.5) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 442.3 427.7 (14.6) (3.3) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 7,019.2 6,417.5 (601.7) (8.6) 

 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในปี 2563 ลดลงร้อยละ 8.6 YoY โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 ค่าเช้ือเพลิงของ BIC ลดลงร้อยละ 11.6 YoY ตามปริมาณการขายไฟฟ้าและราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยที่ลดลง 
 ค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 YoY จากการรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 16 ที่เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นหลัก 
 ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุงลดลงร้อยละ 11.0 YoY ส่วนใหญ่มาจากในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 มีค่าซ่อมบ ารุงใหญ่ (Major 

Overhaul) ของ BIC และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น ๆ ที่ลดลงในปี 2563 เป็นหลัก 
 ค่าผ่านสาย (Wheeling Charge) ลดลงร้อยละ 45.0 YoY ตามปริมาณการส่งไฟฟ้าของ NN2 ที่ลดลง YoY 
 ค่าสัมปทานลดลงร้อยละ 43.2 YoY ซ่ึงสอดคล้องกับรายได้ขายไฟฟ้าที่ลดลงของ NN2 
 ต้นทุนบริหารโครงการลดลงร้อยละ 2.5 YoY และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 3.3 YoY จากกิจกรรมการด าเนินงานที่

ลดลงจากสถานการณ์ COVID-19 และการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย 
 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม 

รายการ 
รายปี (ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง 

2562 2563 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

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

รายการรับรู้ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพียงครั้งเดียว (One-time)(1) 576.9 - (576.9) (100.0) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม 433.1 407.4 (25.7) (5.9) 

(1) ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพียงคร้ังเดียว (one-time) ของ XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท  
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ปี 2563 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมจ านวน 407.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 551.2 
ล้านบาท หรือร้อยละ 383.3 YoY สาเหตุหลักมาจากมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน XPCL ที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าเต็มปี ในปี 2563 ภายหลังจากเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2562 
 

ปริมาณน้ าไหลผ่านเฉลี่ยต่อเดือน และปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ า ไซยะบุรี 
 

  
 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2563 ลดลงร้อยละ 14.2 YoY ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการออกหุ้นกู้ของ NN2 เพื่อจ่ายคืนเงินกู้จาก
สถาบันการเงินทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2562 การทยอยช าระคืนเงินต้นของบริษัทย่อย และอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลง YoY 
 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ในภาพรวม ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2563 เพิ่มขึ้น 212.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 110.8 YoY เมื่อ
เปรียบเทียบกับก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติของปี 2562 ซ่ึงไม่รวมรายการรับรู้ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพียงครั้งเดียวของ 
XPCL ซ่ึงเกิดขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2562 โดยสาเหตุหลักของการเติบโตของก าไรสุทธิในปี 2563 มาจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงิน
ลงทุนใน XPCL ที่เพิ่มขึ้นจากผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเต็มปี ในปี 2563 ภายหลังจากเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อปลายเดือนตุลาคม 
2562 
 
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

รายการ 
ณ 31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 2563 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

สินทรัพย์ 64,190.9 67,038.5 2,847.6 4.4 
หนี้สิน 28,644.2 32,000.5 3,356.3 11.7 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 35,546.7 35,038.0 (508.7) (1.4) 
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ปริมาณการขายไฟฟ้าปี 2562 ปริมาณการขายไฟฟ้าปี 2563
ปริมาณน้ าเฉลี่ยที่ไหลผ่านปี 2562 ปริมาณน้ าเฉลี่ยที่ไหลผ่านปี 2563

ปริมาณการขายไฟฟ้า 
ปี 2562: 834.7 ล้านหน่วย 
ปี 2563:    6,301.4 ล้านหน่วย 
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สินทรัพย ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 จากส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้จ านวน 4,000 
ล้านบาทของบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่จะครบก าหนด รองรับแผนการซ้ือสินทรัพย์หรือลงทุนใน
กิจการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
 
หนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 จากส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการออกหุ้นกู้ของบริษัท เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2563 และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ที่เริ่มใช้ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2563 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 1.4 จากส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของส่วนของผู้มีส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อยจากการรับรู้ผลการด าเนินงานที่ลดลงและการจ่ายปันผลของ NN2  
 
การวิเคราะห์กระแสเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,899.1 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 4,684.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
111.2 จากส้ินปี 2562 
 
งบกระแสเงินสด ปี 2563 ล้านบาท 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,245.3 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 986.8 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,453.3 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (0.5) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 4,684.9 

 
 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน ส่วนใหญ่มาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่มาจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เงินสดรับจากสัญญาเช่า

เงินทุน และเงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ส่วนใหญ่เงินสดรับจากหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย สุทธิกับการจ่ายคืนเงินกู้และการไถ่

ถอนหุ้นกู้ที่ครบก าหนดช าระ รวมถึงการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

(3) ไม่รวมรายการ one-time 
(4) ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 
ปี 2563 อัตราก าไรขั้นต้น และ EBITDA Margin ลดลง YoY โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 ที่ลดลง ขณะที่
อัตราก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย รวมส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม (EBITDA Margin including Share of Profit) และอัตราก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้น YoY จากการรับรู้ส่วน
แบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน XPCL ที่เพิ่มขึ้นจากผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเต็มปี ในปี 2563 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2562 สาเหตุหลักมาจาก (1) การออกหุ้นกู้
ของบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และ (2) ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากการลดลงของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงเล็กน้อยจากส้ินปี 2562 สาเหตุ
หลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากเงินสดรับจากการด าเนินงาน 
 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA เพิ่มขึ้นจากปี 2562 สาเหตุหลักมาจาก EBITDA ที่
ลดลงในปี 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้าที่ลดลงของ NN2 จากการประกาศให้ปี 2563 เป็นปีแล้ง อย่างไรก็ตาม ผล

ความสามารถในการท าก าไร 
รายปี 

เปลี่ยนแปลง 
2562 2563 

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 25.6 16.5 (9.1) 
อัตราก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา 
   และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA Margin) (%) 

 
43.7 

 
39.7 

 
(4.0) 

อัตราก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา 
   และค่าตัดจ าหน่าย + ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม (EBITDA Margin including Share of Profit) (%)(3) 

 
 

42.1 

 
 

45.4 

 
 

3.3 
อัตราก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน (%)(3) 2.2 5.6 3.4 
อัตราก 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 าระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง 
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) 0.81 0.91 0.10 
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วน 
   ของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)(4) 

 
0.62 

 
0.60 

 
(0.02) 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA (เท่า) (ค านวณตามนิยามของส านักงาน 
ก.ล.ต.) 

 
7.40 

 
9.48 

 
2.08 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า)(4) 5.95 6.49 0.54 
ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน (เท่า) 1.55 3.91 2.36 
ความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า) 3.20 3.27 0.07 
ความเพียงพอของสภาพคล่อง ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.95 1.68 (0.27) 



ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หัวข้อท่ี 10 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

 

 

  หนา้ท่ี 23 

การด าเนินงานที่ลดลงของ NN2 ก็ได้รับการชดเชยบางส่วนจาก BIC ในขณะที่ ความสามารถในการช าระภาระผูกพันเพิ่มขึ้นจากปี 
2562 สาเหตุหลักมาจากการช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งหมด ของ NN2 ในปี 2562 และความสามารถในการช าระดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2562 จากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง YoY 
 
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า ซ่ึงต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก (Capital Intensive) 
มีระยะการลงทุนและระยะการคืนทุนที่ยาว จึงท าให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA ของบริษัทอยู่ในระดับที่สูงหาก
เปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมอื่น อย่างไรก็ตาม การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดได้
อย่างสม่ าเสมอ มีความแน่นอนสูง ซ่ึงจะสามารถใช้ช าระคืนภาระหนี้สินที่มีได้อย่างต่อเนื่องตามแผนการลงทุนของบริษัท 
 
อัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวลดลงจากสิ้นปี 2562 โดยส่วนใหญ่มาจากหุ้นกู้ที่จะถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 4,000 ล้านบาท
ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ประมาณ 2,000 ล้านบาทร่วมกับการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ใน
ระหว่างปี 2564 เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดดังกล่าว (Rollover) นอกจากนี้ บริษัทยังมีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกใช้กับสถาบันการเงินรวม
ประมาณ 9.5 พันล้านบาท เพื่อรองรับการบริหารสภาพคล่องและการไถ่ถอนหุ้นกู้หากมีเหตุจ าเป็นอีกด้วย 
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ส่วนที่ 3 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") มีช่ือภาษาอังกฤษว่า CK Power Public Company Limited  
มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ช้ัน 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
เลขทะเบียนบริษัท 0107556000167 เว็บไซต์ คือ http://www.ckpower.co.th/ ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ 
มีจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,000,000 (สองล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าหุ้นกูร้วมทั้งส้ินไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท 
และเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่  

โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายดังกล่าวมีลักษณะส าคัญตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ 

1.  รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย และสรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ค าและข้อความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 นี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ให้ค านิยามหรือค าจ ากัดความไว้ใน  
ร่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ส าหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้  ตามเอกสารแนบ 1 ของ
เอกสารฉบับนี้ ("ข้อก าหนดสิทธิ") เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในส่วนนี้ 

1.1 ลักษณะส าคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

"หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ 
มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้"  

ผู้ออกหุ้นกู ้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุน้กู ้ "หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบก าหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2574 ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู"้ 
("หุ้นกู้") 

ประเภทของหุ้นกู ้ หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ 
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

จ านวนหุน้กู้ที่เสนอขาย ไม่เกิน 2,000,000 (สองล้าน) หน่วย 

มูลค่ารวมของหุน้กู้ที่เสนอขาย ไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท 

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท 

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท 
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อายุหุ้นกู ้ 10 (สิบ) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ 

วันออกหุ้นกู ้ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

วันครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2574 

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู ้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.58 (สามจุดห้าแปด) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู ้

การช าระคืนเงินต้น ช าระคืนเงินต้นทั้งจ านวนในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  เว้นแต่จะมีการ 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

การช าระดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระดอกเบี้ยส าหรับหุ้นกู้ทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่  21 
เมษายน และวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้  โดยวันช าระ
ดอกเบี้ยงวดแรกคือ วันที่  21 เมษายน พ.ศ. 2565 และวันช าระดอกเบี้ย 
งวดสุดท้าย คือ วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด
ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้วันช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย คือ  
วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด 

การค านวณดอกเบี้ย จ านวนดอกเบี้ยที่จะต้องช าระส าหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยส าหรับงวดดอกเบี้ย
ใด ๆ  จะค านวณโดยน า (ก) ผลคูณของจ านวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้แต่ละหน่วย 
ณ วันแรกของงวดดอกเบี้ยนั้น กับอัตราดอกเบี้ยส าหรับงวดดอกเบี้ยนั้นไป
คูณกับ (ข) จ านวนวันส าหรับงวดดอกเบี้ยนั้น หารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า) 
โดยจ านวนดอกเบี้ยที่ได้ให้ปัดเศษให้ได้ค่าเป็นทศนิยม 6 (หก) ต าแหน่ง (ถ้า
ต าแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ให้ท าการปัดทศนิยม
ต าแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น นอกนั้นให้ปัดลง) 

วิธีการช าระหนี้ตามหุ้นกู้ (ก) กรณีทั่วไป  ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจ านวนอื่นใด (ถ้ามี) 
ตามหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้  โดยช าระเป็นเช็ค 
ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันท าการที่ต้อง
ช าระเงิน โดยให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ก่อน
วันถึงก าหนดช าระเงินนั้น ๆ  ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามช่ือและที่อยู่ที่ปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ใน 
ใบจองซ้ือหุ้นกูห้รือโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้
ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 
(สิบส่ี) วันท าการก่อนวันช าระเงินนั้น ๆ  หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกัน
ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จ าต้องน า
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ใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับช าระเงินตามหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้น าใบหุ้นกู ้
มาเวนคืนก็ได้ซ่ึงในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จ าต้องช าระเงินจนกว่า 
จะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว 

(ข)  กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้ 
จะช าระเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจ านวนอื่นใด (ถ้ามี) ตามหุ้นกู้ผ่านทาง 
นายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายัง 
ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จ านวน
ต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ โดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามของผู้ออกหุ้นกู้ 
ลงวันที่ตรงกับวันท าการที่ต้องช าระเงิน โดยให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งเช็ค
ดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณี
ที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ก่อนวันถึงก าหนดช าระเงินตามหุ้นกู้ 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามช่ือและที่อยู่ที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย 
ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้เมื่อท าการจองซ้ือหุ้นกู้โดยระบุไว้ใน
ใบจองซ้ือหุ้นกู้หรือโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน ทั้งนี้ ในกรณี
ที่รายละเอียดดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ตามรายละเอียดที่ 
ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือแจ้งให้ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ทราบทราบผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นนายหน้าซ้ือขาย
หลักทรัพย์ (broker) หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (custodian) ของผู้ถือหุ้นกู้
ล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบส่ี) วันท าการก่อนวันช าระเงินนั้น ๆ หรือ
โดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ 
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ช าระดอกเบี้ยงวด
สุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจาก 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซ่ึงศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะน าส่งใบหุ้นกู้หรือ
ใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงก าหนดช าระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้
จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน 

การเลื่อนวันช าระเงิน ในการช าระเงินตามข้อก าหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 
15.30 น. ของวันครบก าหนดช าระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบก าหนดช าระเงินตามหุ้นกู้ 
(ไม่ว่าจะเป็นเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจ านวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับ
วันท าการ ให้เลื่อนวันช าระเงินไปเป็นวันท าการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ ไม่จ าต้อง
จ่ายเงินเพิ่มใด ๆ ส าหรับการเลื่อนวันช าระเงินตามข้อ 8.3 ของข้อก าหนดสิทธิ 
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เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซ่ึงจะต้องน าจ านวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไป
จนถึง (แต่ไม่รวม) วันช าระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมค านวณดอกเบี้ยด้วย 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยการ
ช าระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้  เว้นแต่จะมีการซ้ือคืนหุ้นกู้ทั้งหมด
ตามข้อ 9.2 ของข้อก าหนดสิทธิ หรือกรณีผู้ออกหุน้กู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุน้กู้ทัง้หมด
ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อ 9.4 ของข้อก าหนดสิทธิแล้ว 

สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ณ  
วันครบรอบปีที่ 5 (ห้า) นับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือในวันก าหนดช าระดอกเบี้ยใด ๆ  
ภายหลังจากนั้น ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 9.4 ของข้อก าหนดสิทธิ 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน  
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้

การซ้ือคืนหุ้นกู ้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซ้ือคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ ในตลาดรองหรือแหล่ง
อื่น ๆ  ได้ไม่ว่าในเวลาใด  ๆแต่หากผู้ออกหุ้นกู้ท าค าเสนอซ้ือคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป 
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องประกาศซ้ือคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไป และ
จะต้องท าการซ้ือคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย  

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ท าการซ้ือคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลท าให้หนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าว
ระงับลงเนื่องจากหนี้เกล่ือนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะน าหุ้นกู้
ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้
ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซ้ือมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซ้ือคืนหุ้นกู้ให้
ตลาดรองที่มีการซ้ือขายหุ้นกู้และส านักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สถานะของหุน้กู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซ่ึงมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และ
เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับช าระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิ
ในการได้รับช าระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครอง
ให้ได้รับช าระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ท าการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 
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ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ 
ท าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน 

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งของผู้ออกหุ้นกู้  

นายทะเบียนหุ้นกู ้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ 
ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน 

ผู้จัดการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู ้ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)   

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ 

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด 

การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่ เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันออกหุ้นกู้ 
และจะคงสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาด  
ตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู ้

การซ้ือขายหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด
อายุของหุ้นกู้ 

ผู้ลงทุนสามารถขายหุ้นกูใ้ห้แก่บุคคลใด ๆ ในตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ทั้งนี้ 
ผู้ลงทุนอาจติดต่อขายหุ้นกู้ได้ที่ผู้ค้าตราสารหนี้ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ 
อันเป็นตราสารแห่งหนี ้ซ่ึงส่วนใหญ่ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์และบริษทัหลักทรพัย์ 

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือของ 
หุ้นกู ้

หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" 
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 อนึ่ง ภายหลัง 
วันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้โดย
สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ และจะจัดให้มีการทบทวนผลการจัดอันดับ
ความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้ ซ่ึงอันดับความน่าเช่ือถือนี้มิได้จัดขึ้น
เพื่อเป็นข้อแนะน าให้ผู้ลงทนุท าการซ้ือขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการ
เพิกถอนหรือ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้  (รายงานการจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบับนี้) 
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สัญลักษณ์ที่ก าหนดในการจัดอนัดับตราสารหนีร้ะยะยาวส าหรับประเทศไทย 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด หรือ ทริสเรทติ้ง ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ระยะกลางและ
ระยะยาว ที่มีอายุตั้งแต่ 1 (หนึ่ง) ปีขึ้นไป จ านวน 9 (เก้า) อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็น
อันดับต่ าสุด ซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 

AAA : อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงต่ าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ 

AA : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงต่ ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ 
มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  

A : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในระดับต่ า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ 
มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่
ในระดับสูงกว่า 

BB : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่ รุนแรง (Adverse 
changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ ซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการช าระหนี้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ า และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการช าระหนี้ได้ตามการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ 

C : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในการผิดนัดชาระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถใน
การช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามก าหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออานวยทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการช าระหนี้ได้ 

SD : องค์กรที่ภาระหนี้บางส่วนอยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ แต่ยังคงสามารถช าระหนี้ให้กับภาระหนี้อื่น ๆ 
ต่อไปได้ 
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D : องค์กรที่ภาระหนี้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ หรือตราสารหนี้ที่อยู่ในสภาวะผิดนัด
ช าระหนี้ อันดับเครดิตที่ระดับ D จะให้ต่อเมื่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพันมิได้เกิดขึ้น ณ วันที่ครบก าหนด 
นอกเสียจากว่าทริสเรทติ้งจะเช่ือว่าการช าระหนี้นั้นจะเกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาผ่อนผันที่มีการตกลงกันไว้ 
ทั้งนี้ อันดับเครดิต D จะรวมถึงกรณีที่มีการยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายล้มละลายหรือขอเข้า
กระบวนการล้มละลาย หรือการด าเนนิการในลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่ส่งผลให้เกิดการผิดนัดช าระหนี้อย่างแน่นอน 

หมายเหตุ อันดับเครดิตจาก AA ถึง B อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจ าแนกความแตกต่าง
ของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

อันดับเครดิตจากทริสเรทติ้งสะท้อนความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวม
ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 

นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังก าหนด "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไป
ได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้ง
จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ 

ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กร  
ผู้ออกตราสารนั้น ๆ หรือองค์กรซ่ึงรับภาระผูกพันในการช าระหนี้ของตราสารนั้น ๆ 

ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก ่
แนวโน้มบวก (Positive) หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 
แนวโน้มคงที่ (Stable) หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
แนวโน้มลบ (Negative) หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
แนวโน้มไม่ชัดเจน (Developing) หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ "เครดิตพินิจ" (CreditAlert) ซ่ึงเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิต
ที่ทริสเรทติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้ว ในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์ส าคัญซ่ึงทริสเรทติ้งพิจารณาแล้ว
เห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงนิขององค์กรที่ทริสเรทติ้งจดัอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไมชั่ดเจน 
หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน
หรือแผนงานต่าง ๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือน
ให้ผู้ลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย 
เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ "เครดิตพินิจ" (CreditAlert Designation) 
ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook) 

เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซ่ึงมี 3 รูปแบบ คือ  
(1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
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ในกรณีที่มีเหตุการณ์ส าคัญซ่ึงมีผลกระทบต่อองค์กร และมีข้อมูลเพียงพอที่จะปรับอันดับเครดิตเดิม 
หรือเมื่อมีการออกตราสารหนี้ใหม่หรือยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรทติ้งจะมีการประกาศ "เครดิตวาระ" 
(Credit Update) โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิ่มขึ้น" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม" 
(Affirmed) หรือ "ยกเลิก" (Cancelled) 

ที่มา : บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด 

1.2  สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดสิทธิ 

ค ารับรองและค ารับประกันของ 
ผู้ออกหุ้นกู ้

ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องช าระภายใต้ข้อก าหนดสิทธิ 
ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้ค ารับรองและให้การรับประกันดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ออกหุ้นกู ้

(ก) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย 

(ข) เป็นผู้มีอ านาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่
ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนของหุ้นกู้ และ 

(ค) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตน
ด าเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

2. ผู้ออกหุ้นกู้มีอ านาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระท าการ
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้ 

(ข) เข้าท าและลงนามในข้อก าหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ 
และ 

(ค) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 6.1(ข)(1) และ 
ข้อ 6.1(ข)(2) ของข้อก าหนดสิทธิ 

โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จ าเป็น และ
ได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 
ผู้ออกหุ้นกู้ ทุกประการส าหรับการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
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3. ภาระหนี้และหน้าทีต่่าง ๆ  ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อก าหนดสิทธิ สัญญา
แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใด 
ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) 

(ก) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมาย
และสามารถใช้บังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ 

(ข) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน  
ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าท าไว้
กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อก าหนดสิทธิ 
และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซ่ึงอาจจะถูกจ ากัดโดยบทบัญญัติ
ของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป 

4. ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อก าหนดสิทธิมีสาระส าคัญสอดคล้องถูกต้องและ 
ไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือ
แนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้
รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติ ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระท าการ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบธุรกิจให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และค าส่ังต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย รวมไปถึงจะ
ปฏิบัติตามข้อผูกพันและเงื่อนไขต่าง ๆ ของข้อก าหนดสิทธิโดย
เคร่งครัดตลอดอายุหุ้นกู้หรือจนกว่าหุ้นกู้จะได้รับการไถ่ถอน 

2. ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่
ก าลังด าเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึง
กิจการอืน่นอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย 

3. ผู้ออกหุ้นกู้จะบ ารุงรักษาทรัพย์สินหลักที่ส าคัญซ่ึงจ าเป็นต้องมีเพื่อการ
ประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ 
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ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สิน
ดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าจะท าให้สามารถประกอบ
กิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิ 
ผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน หาก 
ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบ
กิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง 

4. ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและด ารงรักษาไว้ซ่ึงใบอนุญาต 
หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซ่ึง
ต่อไปนี้รวมเรียกว่า "ใบอนุญาต") ที่จ าเป็นในการประกอบกิจการหลัก
ของตน และ (2) ด าเนินการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขประกอบ
ใบอนุญาตและด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับ
ได้ตามกฎหมาย 

5. ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องหรือจะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ 
ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนของตน หรือหลักฐานที่ เกี่ยวกับการ 
ออกหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ (ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้เอง) และ /หรือ 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด 

6. ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดท า และ/หรือ จัดให้มีการท าบัญชีและงบการเงิน
ของผู้ออกหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ ซ่ึงบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสม
และถูกต้องตามหลักการทางบัญชี 

7. ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
โดยจะจัดส่งภายในก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ และตามวิธีการที่
ก าหนดไว้ในข้อ 16.2 ของข้อก าหนดสิทธิ  หรือโดยทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) 
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 13.1 ของข้อก าหนดสิทธิ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้
วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้ว ให้ถือว่า
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจาก
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัด
ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้
สามารถตรวจสอบได้ ณ ส านักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและ
เวลาท าการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้เอง (หากมี) 
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(ก) คู่ฉบับข้อก าหนดสิทธิ โดยจะส่งภายในวันออกหุ้นกู้  เว้นแต่
ข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะส่งให้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในข้อ 14.2 ของข้อก าหนดสิทธิ 

(ข) ส าเนางบการเงินประจ ารอบปีบัญชีล่าสุดของผู้ออกหุ้นกู้ที่ผ่านการ
ตรวจสอบแล้วที่ส่งให้ส านักงาน ก.ล.ต. โดยจะส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) 
วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งส าเนางบการเงินประจ ารอบปีบัญชี
ดังกล่าวให้กับส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
และในกรณีที่งบการเงินประจ ารอบปีบัญชีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติม  
ให้น าส่งงบการเงินประจ ารอบปีบัญชีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรอง
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย 

(ค) ส าเนางบการเงินรายไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ที่ผ่านการสอบทานที่
ส่งให้ส านักงาน ก.ล.ต. โดยจะส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่
วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งส าเนางบการเงินรายไตรมาสดังกล่าว
ให้กับส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ 

(ง) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีที่ส่งให้ส านักงาน ก.ล.ต. โดยส่ง
ให้ภายในภายในวันเดียวกันกับวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้กับส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ 

(จ) ส าเนาเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ 
อย่างมีนัยส าคัญ โดยจะจัดส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่
เผยแพร่ส าเนาเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลดังกล่าว 
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(ฉ) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซ้ือหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ 
โดยจะจัดส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่
นายทะเบียนหุ้นกู้ (ถ้ามี) 

(ช) รายงานผลการค านวณอัตราส่วนทางการเงิน ตามที่ระบุไว้ใน  
ข้อ 6.2(ฒ) ของข้อก าหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งงบการเงินรวม
ที่สอบทานแล้วให้กับส านักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานดังกล่าวจะต้อง
แสดงรายละเอียดและวิธีการค านวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของ
ตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน 

(ซ) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้ (Credit 
Update) ที่จัดท าขึ้นโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

ทั้งนี้ รายการตามข้อ 6.2(ช)(2) และข้อ 6.2(ช)(3) ของข้อก าหนดสิทธิ  ให้
ผู้ออกหุ้นกู้น าส่งส าเนางบการเงินรวมด้วย 

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยซ่ึงมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว 
หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปในแหล่งอื่น ๆ  เช่น 
เว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. เว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
เว็บไซต์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ หรือเว็บไซต์ของผู้ออกหุ้นกู้ 
ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว 
ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือแหล่งเผยแพร่ข้อมูลอื่น ๆ 
ดังกล่าว ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน 

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้
จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือ
มีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจ าเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่ง
เพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
อย่างมีนัยส าคัญ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือ
พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือค าช้ีแจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้
จะต้องส่งข้อมูลหรือค าช้ีแจงเพิ่มเติมตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ 

8. ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระ หรือปลดเปลื้องภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บ
หรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซ่ึงรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก 
ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตาม
กฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
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ก าหนดให้ต้องช าระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
ก าลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต 

9. ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการ  
ผู้มีอ านาจกระท าการ หรือผู้รับมอบอ านาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ภายใน 30 (สามสิบ) นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   
เพื่อรับรองว่า 

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการด าเนินการของตนเองในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิแล้ว และ 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อก าหนดสิทธิอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรอง
ตามข้อ 6.2(ฌ) ของข้อก าหนดสิทธิ ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิด
เหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ 
ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิ และไม่มีคดีความ
หรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจ าเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาซ่ึง
อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจง้ให้
ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏ
ว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหาก 
ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิประการใด ให้
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะ
ของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย  

10. ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการ 
ผู้มีอ านาจกระท าการ หรือผู้รับมอบอ านาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ 
ไม่สามารถช าระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดสิทธิได้ 

(ข) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระส าคัญในการ
ประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมด
หรือบางส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 
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(ค) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรอง
ของผู้ออกหุ้นกูอ้ันอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักช าระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับ
เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์
ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติ 
การช าระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้อันเนื่องมาจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้จะ 
ไม่สามารถช าระเงินตามหุ้นกู้ได้ตามก าหนด 

(จ) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด  
ทั้งนี้  ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระท าใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้
ด าเนินการหรือเสนอที่จะด าเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมา
พร้อมกันด้วย 

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกด าเนินคดีเป็นจ าเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็น
ฝ่ายรับผิดในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง 

11. ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งรายช่ือ ที่อยู่  และ
จ านวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้มี
หรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันท าการถัดจากวันที่
ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อมีเหตุอันสมควร ทั้งนี้ ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ 
ที่นายทะเบียนหุ้นกู้มีอยู่เมื่อส้ินเวลาท าการในวันท าการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ร้องขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ 
ณ จุดเวลาอื่นซ่ึงนานกว่านั้น 

12. หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้  
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือ 
นายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ต้อง  
ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่เกิดกรณีที่จะต้องท าการเปลี่ยนตัว
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) และจะ
ด าเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายเดิม (แล้วแต่กรณี) 
แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งช่ือและที่อยู่
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ภายใน 



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ หน้าที่ 15 

30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ 
รายใหม่ได้รับการแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) 

13. ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันออกหุ้นกู้ และ
จะคงสถานะให้หุ้นกู้ เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาด 
ตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้ 

14. ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้จากสถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดอายุหุ้นกู้ ซ่ึงอันดับความน่าเชื่อถือนี้มิได้
จัดท าขึ้นเพื่อเป็นขอ้แนะน า ให้ผู้ลงทุนท าการซ้ือ ขาย หรือถือหุ้นกู้ และ
อาจมีการเพกิถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

15. ผู้ออกหุ้นกู้จะด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to 
Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 
3:1 (สามต่อหนึ่ง) ณ วันส้ินงวดบัญชีของไตรมาสที่สองและ ณ วันส้ินสุด
รอบปีบัญชีของแต่ละปี 

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาค าจ ากัดความของ "หนี้สิน" "ส่วนของผู้ถือหุ้น" 
และ "งบการเงินรวม" รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 6.2(ฒ) ของ
ข้อก าหนดสิทธิ 

หน้าที่งดเว้นกระท าการ ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระท าการ 
ดังต่อไปนี้ 

1. นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้
หรือท าขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ านอง จ าน า ก่อภาระ
หลักประกัน โอนสิทธิเรียกร้อง หรือภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สิน  
และ/หรือ รายได้ส่วนที่ส าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้
ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้
ค้างช าระอยู่  เว้นแต่การจ านอง จ าน า ก่อภาระหลักประกัน โอนสิทธิ
เรียกร้อง หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

(ก) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกิดขึ้น
ด้วยอ านาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดหน่วง สิทธิในทางจ าเป็น 
เป็นต้น 
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(ข) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซ่ึงก่อขึ้นบนทรัพย์สินใดที่ 
ผู้ออกหุ้นกู้จ าเป็นต้องจัดหามา เพื่อใช้ในการด าเนินกิจการหลัก
ของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซ้ือทรัพย์ที่จ าเป็น
ในการด าเนินกิจการ โดยตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธ์ิจนกว่า
จะช าระราคาเสร็จส้ิน (Retention of title) เป็นต้น หรือการก่อหลักประกนั
บนทรัพย์สินให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อเป็นประกัน
ส าหรบัสินเช่ือเพื่อให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สินถาวรเหล่านั้น 

(ค) การจ าน าบัญชีรับฝากเงินหรือโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝาก หรือ
สิทธิการรับเงิน หรือการโอนสิทธิเรียกร้องในเอกสารสัญญา
เกี่ยวกับโครงการ (Project Documents) ภายใต้สินเช่ือโครงการ 
(Project Financing) 

(ง) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดขึ้น
ประกอบการขอหรือการได้รับสัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต  
การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกัน หรือการร่วมทุนหรือ 
ร่วมลงทุนที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าท ากับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ 

(จ) การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความ
ยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้มีการ
จัดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นในล าดับเท่าเทียมกัน 
และมีสิทธิได้รับช าระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกัน
กับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น 

(ฉ) การก่อหลักประกันที่ก่อขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจ
ตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเป็นการด าเนินการโดยผลของ
กฎหมายหรือจะไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง 

2. ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ขาย จ าหน่าย จ่าย หรือโอนทรัพย์สินหรือสินทรัพย์
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่ส าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ 
เว้นแต่การกระท าดังกล่าวข้างต้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างร้ายแรง หรือเป็นการกระท าอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจ
ตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเป็นการกระท าเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitization) หรือเป็นธุรกรรมที่เข้าท า
หรือเกี่ยวเนื่องกับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
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และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการระดมทุนในตลาดทุน 

3. ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ด าเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบรวมกิจการ แยกกิจการ 
หรือจ าหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ ยกเว้นกรณีเป็นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นและด ารงอยู่ และ (2) 
ผู้ออกหุ้นกู้ยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซ่ึงคงด ารงอยู่ต่อไป หรือมี
การโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ 
โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้
หุ้นกู้ และ (3) การด าเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างร้ายแรง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งการด าเนินการดังกล่าวให้กับ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนด าเนินการใด ๆ 

4. ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่น าเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์
การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซ่ึงมี
ลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือช้ีชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์  
การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้  

(ก) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยส าคัญ 

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่มีนัยส าคัญ ได้แก่ 

(1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้
แล้วในหนังสือช้ีชวน 

(2) การเปลี่ยนแปลงก าหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้
แล้วในหนังสือช้ีชวน 

(3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือช้ีชวนซ่ึง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

(3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผย
ไว้ในหนังสือช้ีชวนมูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้อง



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ หน้าที่ 18 

ไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจ านวนเงินที่ได้จากการ
เสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น 

(3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (3.1) ข้างต้น มูลค่าการใช้
เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) 
ของจ านวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ 

(ข) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ 

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

5. ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผูอ้อกหุ้นกู้ไม่ช าระหนี้
เงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ ผิดนัดช าระหนี้ใด ๆ ตามหุ้นกู้นี้  และการ 
ไม่ช าระหนี้เงินหรือการผิดนัดดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข เว้นแต่ 
จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อน 

การผิดนัดและผลของการผิดนัด 1.  กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามหุ้นกู้และข้อก าหนดสิทธิ 

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินไม่ว่าเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจ านวน
อื่นใดในวันถึงก าหนดช าระตามเงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธิ 
อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ช าระ
เงินต้นหรือดอกเบี้ย ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือ 
ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงินซ่ึงอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้น าเงินต้น ดอกเบี้ย หรือ
เงินจ านวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อช าระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วัน
ครบก าหนดช าระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับช าระโดยเหตุอันจะโทษ 
ผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ 
ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ด าเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้
ได้รับช าระเงินต้น ดอกเบี้ยหรือเงินจ านวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 3 
(สาม) วันท าการนับจากวันครบก าหนดช าระเงินนั้น ๆ   

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 6.2(ฒ) ของข้อก าหนดสิทธิ 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิในข้ออื่น  ๆนอกจากการผิดนัด
ไม่ช าระเงินตามข้อ 10.1(ก) ของข้อก าหนดสิทธิ และเหตุผิดเงื่อนไข
เช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 30 (สามสิบ) วันขึ้นไป นับจาก
วันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผดิเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุน้กู้
แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่า
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ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อย ผิดนัดช าระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ  
อันเป็นความผิดที่เกิดจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ 
(ไม่ว่ามูลหนี้รายเดียวหรือหลายราย) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เป็น
จ านวนเงินรวมกันเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือ
เงินสกุลอื่นที่มีจ านวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ 
บริษัทย่อย ไม่ช าระหนี้ดังกล่าวภายในก าหนดช าระหนี้เดิมหรือ
ภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้
เรียกให้ช าระคืนก่อนก าหนดอันเป็นผลจากการผิดนัด เว้นแต่การ
เกิดการผิดนัดนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต และได้มีการ
เริ่มกระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวในศาลที่มีเขตอ านาจ (ในกรณี
ดังกล่าว ให้ถือว่าเหตุดังกล่าวมิได้เป็นเหตุผิดนัด ตราบเท่าที ่
ข้อโต้แย้งดังกล่าวยังไม่มีการตัดสินช้ีขาดจนถึงที่สุดให้เป็นความผิด
ของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อย) 

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยต้องค าพิพากษาถึงที่สุด หรือค าช้ีขาด
ของอนุญาโตตุลาการ ให้ช าระเงิน ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน 
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ค านวณรวมกันแล้วเป็นจ านวนเกินกว่า 
500,000,000 (ห้าร้อยล้าน ) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจ านวน
เทียบเท่า เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถช าระหนี้ 
ทั้งจ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษาหรือค าช้ีขาดนั้น
โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง 

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายก าหนด หรือ 
มีการเริ่มด าเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเพื่อขอให้
ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็น 
ผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการด าเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการ 
ปลดเปลื้องภายใน 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ 
ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นค าฟ้องหรือค าร้อง
ต่อศาลเพื่อด าเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี  

(ช) เมื่อปรากฏว่ามีค าส่ังยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของ 
ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต 
และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการด าเนินการทางกฎหมาย
อื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซ่ึงค าส่ัง
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หรือการถูกด าเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเอากับกิจการ 
ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ 
บริษัทย่อย ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องค าส่ังยึดหรืออายัดหรือ
การด าเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต 
ซ่ึงในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้  
ตราบเท่าที่คดีหรือการด าเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีการ
ตัดสินเป็นที่สุด  

(ซ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 
ไม่ว่าจะเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างร้ายแรง หรือ (2) มีค าส่ังหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ 
(3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้
เข้าสู่กระบวนการช าระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้
เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้
หรือการควบรวมบริษัท ซ่ึงตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของการ
ด าเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สิน
หรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้โดยชัดเจน 
และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนั้นจะไม่ท าให้โอกาสที่จะได้รับ
ช าระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้เสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม 

(ฌ) เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง งดเว้น หรือยกเลิกใบอนุญาต หนังสือรับรอง 
หนังสือยินยอม สิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับจาก
หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้
จ าเป็นต้องมีไว้หรือใช้ในการประกอบธุรกิจหลักของผู้ออกหุ้นกู้ 
ซ่ึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การงดเว้น หรือยกเลิกเช่นว่านั้น อาจก่อให้เกดิ
ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง 

(ญ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระท าตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระส าคัญ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ออกหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้
หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อก าหนดสิทธิ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย 

(ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการ
เงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการช าระหนี้ของตน
เป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้
ประเภทใด ๆ  หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าท าสัญญาใด ๆ  กับเจ้าหนี้
รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนอันเนื่องมาจากการที่
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ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติการช าระหนี้ทางการเงินของตนได้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการ
ผ่อนผันการช าระหนี้ดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้ ซ่ึงรวมถึงการเลื่อน
หรือเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาช าระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่าง
ใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ใน
บางส่วนซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถช าระได้เมื่อหนี้นั้นถึง
ก าหนดช าระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือท าความตกลง หรือท าขึ้น
ซ่ึงการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์
ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนีใ้ด ๆ  ของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ใน
การผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินที่ตนอาจไม่สามารถ
ช าระได้ 

2. ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 ของข้อก าหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวด าเนินการเรียกร้องให้ 
ผู้ออกหุ้นกู้ช าระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือด าเนินการฟ้องร้องเอากับผู้ออกหุ้นกู้  
หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (ส่ีสิบ
ห้า) วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการด าเนินการ
เรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ช าระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือด าเนินการฟ้องร้องเอากับ 
ผู้ออกหุ้นกู ้

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องด าเนินการเรียกร้อง
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่
วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้ 

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ช าระหนี้ 
("หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ช าระหนี้") ภายใน 45 (ส่ีสิบห้า) วัน นับแต่วันที่
ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ 

3. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 10.2 ของข้อก าหนดสิทธิ 

(ก) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 10.1(ฉ) ข้อ 10.1(ซ)(2)  
ข้อ 10.1(ซ)(3) ข้อ 10.1(ซ)(4) หรือข้อ 10.1(ญ) ของข้อก าหนดสิทธิ หรือ 

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 ของข้อก าหนดสิทธิ ซ่ึงเป็นกรณีอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 10.3(ก) ของข้อก าหนดสิทธิ ซ่ึง 

(1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 
15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
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จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 10.3(ข)(3) ของ
ข้อก าหนดสิทธิ ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด 
หรือ  

(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู ้
ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกัน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด 
หรือ 

(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้  ซ่ึงผู้แทน 
ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวภายใน 45 (ส่ีสิบ
ห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ท าการช าระ
หนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซ่ึงยังไม่ถึงก าหนดช าระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัด
ที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ("หนังสือเรียกให้ช าระหนี้โดยพลัน") ภายใน 5 (ห้า) 
วันท าการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 10.3(ก) ของ
ข้อก าหนดสิทธิ หรือนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 10.3(ข)(1) 
ของข้อก าหนดสิทธิ หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 10.3(ข)(2) 
ของข้อก าหนดสิทธิ  หรือนับแต่ว ันที ่ที ่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตาม 
ข้อ 10.3(ข)(3) ของข้อก าหนดสิทธิ แล้วแต่กรณี 

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงด ารงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ช าระหนี้
โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้
ทั้งหมดซ่ึงยังไม่ถึงก าหนดช าระเป็นอันถึงก าหนดช าระโดยพลันและ 
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องช าระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้  พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยตามข้อก าหนดสิทธิที่ค านวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
ภายในก าหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้
ให้ท าการช าระดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดช าระเงินไม่ว่า
จ านวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายใด หากไม่มีการแสดงหรือพิสูจน์
ให้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือไว้ก่อนว่ามีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้น
ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด 

4. เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ช าระหนี้ตามข้อ 10.2 
ของข้อก าหนดสิทธิ  หรือส่งหนังสือเรียกให้ช าระหนี้โดยพลันไปยัง 
ผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.3 ของข้อก าหนดสิทธิแล้ว 
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(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องด าเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ช าระหนี้ที่ค้าง
ช าระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้ ซ่ึง
รวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถ
กระท าได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย 

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับช าระหนี้ตามหุ้นกู้ที่
ค้างช าระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อส้ินสุด
ระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ช าระหนี้
ไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.2 หรือได้มีหนังสือเรียกให้ช าระหนี้โดย
พลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.3 แล้ว ยังไม่มีการช าระหนี้ที่ค้าง
ช าระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้
ด าเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ช าระหนี้ที่ค้างช าระ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิต้องได้รับความเห็นชอบจาก  
ผู้ออกหุ้นกูแ้ละที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีตามข้อ 3.5(ข) ข้อ 12.2(ข)(1) 
หรือข้อ 12.2(ข)(2) ของข้อก าหนดสิทธิ 

2. ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อก าหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ผู้แทน 
ผู้ถือหุ้นกู ้นายทะเบียนหุ้นกู้ และส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน 
นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
เมื่อได้รับการร้องขอ 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

1. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง เว้นแต่บรรดา
ความเสียหายซ่ึงเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติ
หน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้  
ความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิด
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบ
ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระท าที่กระท าลง
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

2. นอกเหนือจากบรรดาอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินการต่าง ๆ  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 12.2 ของข้อก าหนดสิทธิ และ
ข้ออื่น ๆ ของข้อก าหนดสิทธิ ซ่ึงในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิ
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ใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อก าหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถ
ใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
เป็นหลัก 

(ข) ท าความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู ้

(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่
เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นซ่ึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ท าให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
ด้อยลง 

(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้อง
กับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานทีม่ี
หน้าที่ก ากับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับ
กับหุ้นกู้  

(3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ้นตามข้อ 10.1 ของ
ข้อก าหนดสิทธิ ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้อง
ด าเนินการตามข้อ 10.2 ข้อ 10.3 และ ข้อ 10.4 ของข้อก าหนดสิทธิ 
หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็น
เรื่องที่เหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก 

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) 
ซ่ึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อก าหนดสิทธิ 
และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ 

(ง) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธิและเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและ
เสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะด าเนินการอย่างไร
ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ 
ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยส าคัญ 

(จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้
กระท าการฝ่าฝืนข้อก าหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้น
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หรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ทีร่ะบุ
ไว้ในข้อก าหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยเร็วหากเกิด
เหตุผิดนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงจัดท ารายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับ
เรื่องส าคัญที่ได้ด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
โดยไม่ชักช้า 

(ฉ) อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล 
และรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม
ข้อก าหนดสิทธิ ณ ส านักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและ
เวลาท าการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้

(ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถด าเนินการ
แก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจาก
วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้
ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้
เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับท าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน 
และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.1(ค) ของข้อก าหนดสิทธิ 
โดยไม่ชักช้า 

3. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่จะพึงคาดหมายได้
จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเช่ือถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการ 
ผู้มีอ านาจหรือผู้รับมอบอ านาจของผูอ้อกหุ้นกู้ หรือความเห็น ค าแนะน า 
หรือข้อมูลที่จัดท าโดยผู้เช่ียวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง 
หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึง
คาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผูแ้ทนผู้ถือหุน้กู้ แม้จะปรากฏ
ในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น ค าแนะน า หรือข้อมูลดังกล่าว
จะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง 

4. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกใช้ไปเนื่องจากด าเนินการตามข้อก าหนดสิทธิ
หรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทางกฎหมาย
และค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญด้วย 
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กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อก าหนดสิทธิและหุ้นกู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย 

1.3 สรุปสาระส าคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ช่ือสัญญา สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

คู่สัญญา บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และ 
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ("ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้") 

วันที่มีผลใช้บังคับ วันออกหุ้นกู้เป็นต้นไป 

วัตถุประสงค์ ผู้ออกหุ้นกู้โดยความยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ตกลงแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมี
อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อก าหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ 
ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถด าเนินการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ในนามของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อก าหนด
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อก าหนดสิทธิ 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

อ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุน้กู ้ 1. ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อก าหนดสิทธิ และเอกสาร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมทั้งมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า  นอกจากนี้ 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยสุจริต 
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะพึงกระท า ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้
จะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการด าเนินการใด ๆ  ตามที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอตามความจ าเป็นและมีเหตุผลอันสมควร ซ่ึงรวมถึง 
(แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) การจัดส่งส าเนางบการเงิน รายงานอัตราส่วนที่มี
นัยส าคัญทางการเงิน (Key Financial Ratio) และรายงานหรือเอกสาร
อื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ที่จะต้องจัดส่งให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลอื่นใด หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอตามวิธีการ
และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

2. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายซ่ึง
เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จงใจปฏิบัติหน้าที่โดย 
มิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
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อย่างร้ายแรง แต่ทั้งนี้  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน
โดยเช่ือถือหนังสือรับรองที่ออกโดยผู้มีอ านาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการ 
ผู้มีอ านาจกระท าการ หรือผู้รับมอบอ านาจ) ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือความเห็น 
ค าแนะน า หรือข้อมูลที่จัดท าโดยผู้เช่ียวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หาก
เป็นการเช่ือถือด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคล 
ที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้ว่าจะปรากฏในภายหลังว่า
หนังสือรับรอง ความเห็น ค าแนะน า หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่อง
หรือไม่เป็นความจริง เว้นแต่เป็นความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จงใจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

3. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) อ านาจและหน้าที่
ดังต่อไปนี้  

(ก) กระท าการใด ๆ ในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) การรับและเก็บ
รักษาต้นฉบับเอกสารสัญญาต่าง ๆ รวมถึง สัญญาจ านอง โฉนดที่ดิน
ที่เป็นหลักประกัน และทรัพย์สินใด ๆ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ 
การรับจ าน า การรับจ านอง การรับการค้ าประกัน  หรือการรับ
หลักประกันอื่นใด (ถ้ามี) และการใช้สิทธิไถ่ถอนจ านอง ปลดจ านอง 
ปลอดหลักประกันที่จ านองไว้ตามสัญญาหลักประกัน เมื่อถึง 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ รวมทั้งใช้สิทธิบังคับช าระหนี้กับ 
ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จ าน า ผู้จ านอง ผู้ค้ าประกัน และ/หรือ ผู้ให้หลักประกัน
อื่นใด (ถ้าม)ี เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย 

(ข) ด าเนินการใด ๆ  ให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธิ ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) การด าเนินการตาม
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และการเรียกค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้
แทนผู้ถือหุ้นกู ้

(ค) ด าเนินการใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่
ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการด าเนินการตามมติของที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นกู้ และการให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาตามสมควร และ
การเรียกค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย 
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(ง) ด าเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซ่ึงรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 
ผู้ถือหุ้นกู้และเป็นผู้ด าเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้  ตาม
วิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

(จ) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้ง และเสนอความเห็นต่อที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องที่ก าหนดไว้ตามข้อก าหนดสิทธิ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(ฉ) ใช้ดุลยพินิจ กระท าการแทนผู้ถือหุ้นกู้ หากจ าเป็นและสมควรใน
กรณีต่าง ๆ 

(ช) ด าเนินการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
พร้อมทั้งช่ือและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ 

(ซ) ใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดยีวในการพิจารณาเหตุการณ์
อันเป็นหรืออาจเป็นเหตุผิดนัด และ/หรือ การไม่ด าเนินการหรือ
การด าเนินการใด ๆ เพื่อเรียกร้องเอากับผู้ออกหุ้นกู้ ตามข้อก าหนด
และเงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธิ 

(ฌ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู้
ได้กระท าการฝ่าฝืนข้อก าหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใด
เกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบ
โดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา 
หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงจัดท ารายงานส่งให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องส าคัญที่ได้ด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า 

(ญ) อ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบเอกสาร 
ข้อมูล และ/หรือ รายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ตามข้อก าหนดสิทธิ ณ ส านักงานของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและ
เวลาท าการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

(ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงและยอมรับว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่นใด 
เพื่อให้ค าปรึกษาในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องปฏิบัติหน้าที่ ตาม
สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อก าหนดสิทธิ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่
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เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) การบังคับช าระ
หนี้ตามหุ้นกู้ หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อก าหนดสิทธิหรือขอ
ผ่อนผันเรื่องใด ๆ  หรือการให้ความยินยอมที่ เกี่ ยวข้องกับ
ข้อก าหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุผิดนัดหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น
อันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือข้อก าหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าถึงค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่นใดดังกล่าว พร้อมทั้งได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ออกหุ้นกู้ก่อนจึงจะสามารถ 
ทดรองค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ และหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ให้ความยินยอม
ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือให้ความยินยอมล่าช้าไม่ทัน
ต่อสถานการณ์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถ
แต่งตั้งและทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าว
ได้ทันที และผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องช าระเงินดังกล่าวคืนให้แก่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จ่ายเงินดังกล่าวไป 

4. เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะ
ด าเนินการแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบในทุกครั้งว่าได้มีการช าระ
ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้น ตามหุ้นกู้แล้ว ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจาก
วันที่ได้รับการร้องขอดังกล่าว 

5. ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะด าเนินการต่าง ๆ เพื่อท าให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิ
ด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ด าเนินการต่าง ๆ  ได้ตามข้อก าหนดสิทธิ
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวงเสมือนผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้ด าเนินการ 
และโดยค่าใช้จ่ายของผู้ออกหุ้นกู้ 

การส้ินสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกูแ้ละการเปลี่ยนแปลง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้

1. ให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส้ินสุดลงทันที เมื่อเกิดกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) เมื่อครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้ท าการช าระหนี้
ดอกเบี้ย เงินต้น และหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้ทั้งหมดครบถ้วนแล้ว และ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วน
ตามข้อก าหนดสิทธิแล้ว หรือ 

(ข) เมื่อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดแล้วก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หรือเมื่อมีการซ้ือคืนหุ้นกู้ทั้งหมดโดยผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้
ได้ท าการยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดแล้ว 
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2. ให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส้ินสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ดังต่อไปนี้ และให้การส้ินสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีผลต่อเมื่อ
ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้อง
ส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ
หุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน 
นับจากวันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง
ด าเนินการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธิโดยไม่ชักช้า 

(ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติหรือกลายเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และไม่สามารถแก้ไขการขาดคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องได้
ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น 

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้มีมติในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
เนื่องจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่อง
ต่อหน้าที่ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

(ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อก าหนดหรือเงื่อนไขของ
สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุน้กู้ ข้อก าหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับ
การแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่
ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ท าการแก้ไข 

(ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกการท าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณี
ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อก าหนดสิทธิ 
หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซ่ึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้บอก
กล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 (สามสิบ) วันแล้ว และผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ท าการแก้ไข หรือผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้มีหนังสือลาออกจากการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยมีเหตุผล
อันสมควร และได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 
(สามสิบ) วันแล้ว 

(จ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
หรือถูกเจ้าพนักงานยึด หรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมาย ว่าด้วย
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ล้มละลาย หรือถูกร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วย
ล้มละลาย 

3. ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จะต้องท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 
(หกสิบ) วัน พร้อมทั้งแจ้งรายช่ือของบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทน 
ผู้ถือหุ้นกู้ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องให้ 
ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ด าเนินการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
รายใหม่ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ได้
ภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วันดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ยังคงต้องรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ
จะต้องด าเนินการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง
ด าเนินการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธิโดยไม่ชักช้า 

4. นอกเหนือไปจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 7.1 ข้อ 7.2 และข้อ 7.3 ของ
สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

5. หากในที่สุดแล้วไม่มีการออกหุ้นกู้ ให้ถือว่าสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ส้ินสุดลง 

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา การแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องได้รับมติ
เห็นชอบโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อก าหนดสิทธิ ทั้งนี้ 
ในหนังสือเชิญประชุมจะต้องระบุถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขสัญญาแต่งตั้ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผลกระทบที่เกิดกับผู้ถือหุ้นกู้ อย่างชัดเจน เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่ กรณีการแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องที่มิใช่สาระส าคัญอันจะมีผลกระทบตอ่
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือในประเด็นซ่ึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ท าให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง 
หรือในประเด็นที่ เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ เห็นโดยชัดแจ้ง หรือใน
ประเด็นที่ เป็นการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  
ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถท าความตกลงเห็นชอบร่วมกันได้
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลกระทบต่ออ านาจ หน้าที่ และความรับผิดของ
คู่สัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด
หรือเงื่อนไขใด ๆ ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้สอดคล้องหรือ
เป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย 

1.4 การก าหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
ของเอกสารฉบับนี้ โดยหลักการก าหนดอัตราดอกเบี้ยส าหรับหุ้นกู้มาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
อายุ 10 (สิบ) ปี ของ ThaiBMA (yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เท่ากับอัตราร้อยละ 1.98 (หนึ่งจุดเก้า
แปด) ปรับด้วยค่าชดเชยความเส่ียงด้านเครดิต และมูลค่าการเสนอขาย และอัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และการส ารวจความต้องการของผู้ลงทุน และภาวะสภาพคล่อง
ของตลาดและสภาวะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.60 (หนึ่งจุดหกศูนย์) เป็นอัตราดอกเบี้ย
ส าหรับหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.58 (สามจุดห้าแปด) ต่อปี 

1.5 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนช าระเงิน 

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้บริการเป็นตัวแทนช าระเงิน
และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนช าระเงินส าหรับหุ้นกู้ โดยตัวแทนช าระเงินมี
ขอบเขตและหน้าที่ที่ส าคัญภายใต้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนช าระเงิน ดังต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการคิดค านวณจ านวนเงินค่าดอกเบี้ย  เงินต้น และ/หรือ ค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) 

(2) ลงนามในเอกสารเปิดหรือปิดบัญชีและส่ังจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากซ่ึงเปิดที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อจ่ายเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ 

(3) ลงนามแทนผู้ออกหุ้นกู้บนเช็คเพื่อการช าระดอกเบี้ย เงินต้น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ แก่ ผู้ถือหุ้นกู้
และจัดส่งเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ หรือโอนเงินเพื่อการช าระดอกเบี้ย เงินต้นหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู ้

(4) แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบโดยทันที หากตรวจสอบแล้วพบว่าเงินที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่เพียงพอส าหรับ
การช าระดอกเบี้ย เงินต้น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ภายในวันก าหนดช าระดอกเบี้ย 



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ หน้าที่ 33 

เงินต้น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ หรือตามวันที่  
ผู้ออกหุ้นกู้ก าหนดแล้วแต่กรณี (ถ้าม)ี 

(5) ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็น เพื่อมิให้เกิดความล่าช้า หรือผิดพลาดในการช าระดอกเบี้ย และเงินต้นเมื่อ
ครบก าหนดช าระ และ /หรือ ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู ้ถือหุ้นกู้ตามความใน
ข้อก าหนดสิทธิ 

(6) ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามหน้าที่ของตัวแทนช าระเงินที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธิ 

(7) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่จะได้ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับตัวแทนช าระเงินเป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นคราว ๆ ไป 

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดต่อตัวแทนช าระเงินได้ที่ 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการช าระเงิน หน่วยงานนายทะเบียนและตัวแทนช าระเงิน ช้ัน 15 
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 0-2626-7506 และ 0-2626-7511 

2. ข้อจ ากัดการโอนของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

เนื่องจากหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ 
และผู้ออกหุ้นกู้ได้จดข้อจ ากัดการโอนไว้กับส านักงาน ก.ล.ต. ให้จ ากัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน 
และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามค านิยามที่ระบุไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการ
ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

3.  การจอง การจัดจ าหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ 

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในครั้งนี้ผ่านผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน 
และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 3 นี้ 
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ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซ้ือหุ้นกู้ และวิธีช าระเงิน
ค่าจองซ้ือหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดใน
การด าเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความส าเร็จสูงสุด 

 เพื่อประโยชนข์องส่วนนี ้

 "ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง 

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(2) ธนาคารพาณิชย์ 

(3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  

(4) บริษัทเงินทุน 

(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(6) บริษัทหลักทรัพย์ 

(7) บริษัทประกันวินาศภัย 

(8) บริษัทประกันชีวิต 

(9) กองทุนรวม 

(10) กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือ  
ผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25) 

(11) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

(12) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(13) กองทุนประกันสังคม 

(14) กองทุนการออมแห่งชาติ 

(15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

(16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(17) -ยกเลิก- (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2562 เรื่อง การก าหนด
บทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562) 

(18) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  

(19) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

(20) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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(21) นิติบุคคลประเภทบรรษัท 

(22) นิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 

(23) ผู้ลงทุนต่างประเทศซ่ึงมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22)  

(24) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

(25) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

"ผู้ลงทุนรายใหญ่" หมายถึง 

(1) นิติบคุคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดงันี้ 

(ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100,000,000  
(หนึ่งร้อยล้าน) บาทขึ้นไป 

(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) บาท
ขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40,000,000 
(ส่ีสิบล้าน) บาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

(2) บุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

(ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) บาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ซ่ึงใช้เป็นที่พักอาศัยประจ าของบุคคลนั้น 

(ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4,000,000 (ส่ีล้านบาท) ขึ้นไป 

(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10,000,000 (สิบล้าน) บาท
ขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20,000,000 
(ยี่สิบล้าน) บาทขึ้นไป 

3.2 ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 35 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์  0-2208-4845 - 4849 (ส าหรบัผู้ลงทุนสถาบัน) 
 0-2208-3072 - 3075 (ส าหรบัผู้ลงทุนรายใหญ่) 

3.3  เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ตกลงมอบหมายใหผู้้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุน้กู้ 
ซ่ึงจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามจ านวนและราคาที่ระบุในข้อ 1 ทั้งนี้ เงื่อนไขใน
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การจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ให้เป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  
โดยผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายตราสารหนี้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้เป็น
จ านวนเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 1,600,000 (หนึ่งล้านหกแสน) บาท โดยเมื่อหักค่าตอบแทนผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้แล้ว  
ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับเงินค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นจ านวนเงินทั้งส้ินประมาณ 1,998,400,000 (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบ
แปดล้านสี่แสน) บาท 

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้จะคิดตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกจริง ดังนั้น จ านวนที่แสดงไว้จึงเป็นเพียง
ประมาณการสูงสุดหากสามารถจ าหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจ านวนที่เสนอขาย 

3.4  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเสนอขายหุ้นกู้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ 10,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
ส าหรับการเสนอขายหุ้นกู ้

50,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการน าหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  390,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ(1) โดยประมาณ 3,235,000 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดโดยประมาณ 3,685,000 บาท 
หมายเหตุ (1) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หมายถึง ค่าธรรมเนียมการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้   
คา่จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดพิมพ์ใบหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์ใบจองซื้อหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์หนังสือ
ช้ีชวน เป็นต้น 

ประมาณการจ านวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ 

ประมาณการจ านวนเงินค่าหุ้นกู้สูงสุดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ จ านวนรวม
ไม่เกิน 2,000,000 หน่วย ในราคาเสนอขาย หน่วยละ 1,000 บาท 

2,000,000,000 บาท 

หัก ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเสนอขายหุ้นกู้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 1,600,000 บาท 
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายตราสารหนี้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 3,685,000 บาท 
จ านวนเงินท่ีผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1,994,715,000 บาท 

3.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ 

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซ้ือหุ้นกู้ สามารถติดต่อขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุ้นกู้ได้ที่ส านักงานของผู้จัดการ
การจัดจ าหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ในระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างวันและ
เวลาท าการของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือช้ีชวนที่ยื่นต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ ก่อนท าการจองซ้ือหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th 

http://www.sec.or.th/
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3.6 วันและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ 

(1) จ านวนการจองซ้ือขั้นต่ า  

(ก) ส าหรับผู้จองซ้ือที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซ้ือหุ้นกู้จะต้องจองซ้ือหุ้นกู้ขั้นต่ า 100 
(หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 10 (สิบ) หน่วย หรือ 10,000 
(หนึ่งหมื่น) บาท 

(ข) ส าหรับผู้จองซ้ือที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซ้ือจะต้องจองซ้ือหุ้นกู้ขั้นต่ า 100 (หนึ่งร้อย) 
หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 
(หนึ่งแสน) บาท 

(2)  เอกสารประกอบการจองซ้ือ 

ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นกู้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อม  
ลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสามารถน าส่งใบจองซื้อได้ที่ส านักงานของ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 โดยมีเอกสารประกอบการจองซ้ือ ดังนี้ 

(ก) ผู้จองซ้ือที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวประชาชนหมดอายุ  
ให้แนบส าเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 
พร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) ผู้จองซ้ือที่เป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ค) ผู้จองซ้ือที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบส าเนา
หนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้
ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล และ
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว 
หรอืส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

(ง) ผู้จองซ้ือที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบส าเนา
หนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
พร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
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(จ) ในกรณีที่ผู้จองซ้ือหุ้นกู้รายใดไม่มีประวัติการเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) 
ผู้จองซ้ือหุ้นกู้รายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: 
KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) 

(ฉ) ในกรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์ทีจ่ะรับช าระดอกเบีย้และเงินต้นของหุ้นกู้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร 
ผู้ลงทุนต้องแนบภาพถ่ายด้านหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมกับใบจองซ้ือหุ้นกู้ โดยช่ือบัญชีธนาคาร
จะต้องเป็นช่ือเดียวกันกับชื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้จองซ้ือหุ้นกู้ และเป็นบัญชีที่เปิดในประเทศไทย 

(ช) ในกรณีที่นิติบุคคลตาม (ก) และ (ข) ได้มอบอ านาจให้บุคคลใด ๆ  เป็นผู้จองซ้ือหุ้นกู้ ต้องแนบต้นฉบับ
ของหนังสือมอบอ านาจลงนาม โดยทั้งผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และโดยผู้รับมอบอ านาจ
พร้อมปิดอากรแสตมป์ไทย 30 บาท 

(ซ) ในกรณีที่มีการมอบอ านาจตาม (ช) ให้แก่ผู้รับมอบอ านาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้รับมอบอ านาจ 

(ฌ) ในกรณีที่มีการมอบอ านาจตาม (ช) ให้แก่ผู้รับมอบอ านาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติต่างด้าว
ต้องแนบส าเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวของผู้รับมอบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้รับมอบอ านาจ 

(3)  วัน เวลา และการช าระค่าจองซ้ือ 

ผู้ประสงค์จะจองซ้ือต้องจัดส่งเอกสารตามที่ก าหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซ้ือครั้งเดียวเต็มจ านวน  
ที่จองซ้ือไปที่ส านักงานของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขา
ของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวที่มีบริการรับจองซ้ือ โดยสามารถช าระค่าจองซื้อได้ดังนี้ 

(3.1) ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน  

ส าหรับผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะช าระเงินค่าจองซ้ือเป็นเงินสด เงินโอนหรือโดยการโอนเงินผ่านระบบ 
BAHTNET สามารถจองซ้ือได้ที่ส านักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 3.2 ที่เกี่ยวข้องที่มีบริการรับจองซ้ือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของส านักงานหรือ
หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดท าการของส านักงานหรือหน่วยงานขาย
หรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยในกรณีที่ช าระเป็นเงินโอนหรือโดย
การโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET ต้องโอนเข้าบัญชีตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 
21 ตุลาคมพ.ศ. 2564 

"บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ ครั้งที่ 2/2564" 

ส าหรับผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะช าระเงินค่าจองซ้ือเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") 
หรือดร๊าฟท์ สามารถจองซ้ือได้ที่ส านักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้
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ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ที่เกี่ยวข้องที่มีบริการรับจองซ้ือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของส านักงาน
หรือหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดท าการของส านักงานหรือ
หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่  21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และสามารถเรียกเก็บช าระเงินได้จาก
ส านักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้ 

"บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ ครั้งที่ 2/2564" 

(3.2) ส าหรับผู้ลงทุนรายใหญ่  

ส าหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะช าระเงินค่าจองซ้ือเป็นเงินสด เงินโอน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบ 
BAHTNET สามารถจองซ้ือได้ที่ส านักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ที่เกี่ยวข้องที่มีบริการรับจองซ้ือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของ
ส านักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดท าการของ
ส านักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดย
ในกรณีที่ช าระเป็นเงินโอนหรือโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET ต้องโอนเข้าบัญชีตามที่ระบุไว้
ข้างล่างนี้ 

"บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ ครั้งที่ 2/2564" 

ส าหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะช าระเงินค่าจองซ้ือเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") 
หรือดร๊าฟท์ สามารถจองซ้ือได้ที่ส านักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ที่เกี่ยวข้องที่มีบริการรับจองซ้ือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของ
ส านักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดท าการของ
ส านักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ของวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และตั้งแต่เวลา 
8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของส านักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ถึงเวลา 12.00 น. 
หรือเวลาปิดรับเช็คของส านักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ของวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และสามารถเรียกเก็บ
ช าระเงินได้จากส านักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซ้ือเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายบัญชี
ดังต่อไปนี้ 

"บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ ครั้งที่ 2/2564" 

(4) การจองซ้ือผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ("บมจ. ธนาคารกรุงไทย") (เฉพาะกรณี
ผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น) 

ผู้ลงทุนรายใหญ่ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยทีป่ระสงค์จะจองซ้ือหุ้นกู้สามารถจองซ้ือหุน้กู้ผ่านระบบออนไลน์
ของบมจ. ธนาคารกรุงไทยได้ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้อง (ก) มีบัญชี KTB netbank หรือ Krungthai NEXT  
(ข) มีอายุตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ค) เป็นผู้ลงทุนที่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเปราะบางของบมจ. ธนาคารกรุงไทย 
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(ง) เป็นผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่ให้ความยินยอมในการลงทุนและรับทราบ
ความเส่ียง และ (จ) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) 
ตามวิธีการที่บมจ. ธนาคารกรุงไทยก าหนดก่อนท าการจองซ้ือหุ้นกู้แล้ว  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซ้ือไม่เหมาะสมกับการจองซ้ือหุ้นกู้
ในครั้งนี้ ผู้จองซ้ือจะต้องยืนยันความประสงค์ทีจ่ะจองซ้ือหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซ้ือว่า หากเกิดความเสียหาย
ใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้นี้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้และบมจ. ธนาคารกรุงไทยไม่มีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน และผู้ลงทุนรายใหญ่ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซ้ือหุ้นกู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ของบมจ. ธนาคารกรุงไทยจะต้องยืนยันการท าธุรกรรมว่า  (ก) ตนได้รับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
การเสนอขายหุ้นกู้ในสรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือช้ีชวน และยอมรับความเส่ียง
ในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อก าหนดสิทธิ รวมถึงข้อก าหนดสิทธิดังกล่าวซ่ึงอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ต่อไปในภายหน้า และ (ข) ตนยินยอมแต่งตั้งธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงาน ก.ล.ต. ให้ท าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกูไ้ด้เสนอแต่งตั้ง 

ในการจองซ้ือและช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ ให้ผู้ลงทุนรายใหญ่ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ประสงค์  
จะจองซ้ือหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบมจ. ธนาคารกรุงไทยจะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซ้ือหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซ้ือได้ที่ระบบออนไลน์ของ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซ้ือให้ครบถ้วน และยืนยันการลงทุน
ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้จองซ้ือไม่ต้องด าเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซ้ือ รวมถึงไม่ต้องแนบ
เอกสารประกอบการจองซ้ือ รวมทั้งไม่ต้องด าเนินการแนบภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากส าหรับบัญชี
เงินฝากของผู้ลงทุนดังกล่าวที่เปิดไว้กับบมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยบมจ. ธนาคารกรุงไทย จะด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

1. บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะจัดให้มีสรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ใน
ระบบออนไลน์ของบมจ. ธนาคารกรุงไทย 

2. ในระบบออนไลน์ของบมจ. ธนาคารกรุงไทยจะระบุราคาเสนอขายต่อหน่วย จ านวนจองซ้ือขั้นต่ า 
และจ านวนทวีคูณในการจองซ้ือหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซ้ือสามารถดาวน์โหลด (Download) 
หนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือช้ีชวนที่ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษา
รายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนท าการจองซ้ือหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของส านักงาน 
ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th 

3. บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจดูข้อก าหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์
ของส านักงาน ก.ล.ต. และส านักงานใหญ่ของบริษัท และ/หรือ สถานที่อื่นใด (ถ้ามี) 

http://www.sec.or.th/
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(ข) ผู้ลงทุนลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซ้ือหุ้นกู้สามารถจองซ้ือหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
โดยช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้เป็นเงินโอนผ่าน KTB netbank หรือ Krungthai NEXT เท่านั้น 

(ค) ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซ้ือหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบมจ. ธนาคารกรุงไทยจะได้รับ
ช าระเงินต้น ดอกเบี้ย เงินจ านวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทยที่เปิดไว้กับบมจ. ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น 

(ง) บมจ. ธนาคารกรุงไทย ขอสงวนสิทธ์ิในการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับผู้ที่จองซ้ือ
ผ่านระบบออนไลน์ของบมจ. ธนาคารกรุงไทย ซ่ึงจะเป็นไปตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. และ
ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้  

"กลุ่มลูกค้าเปราะบางของบมจ. ธนาคารกรุงไทย" หมายถึง (ก) ผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการ
ลงทุนเฉพาะในเงินฝากธนาคาร หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีความเส่ียง อาทิ พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวม
พันธบัตรรัฐบาล หรือ (ข) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุน
เฉพาะในเงินฝากธนาคาร หรือในสินทรัพย์ที่ไม่มีความเส่ียง อาทิ พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตร
รัฐบาล ทั้งนี้ หากกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กลุ่ม (ก) และ (ข) ประสงค์จะจองซ้ือหุ้นกู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบจองซ้ือหลักทรัพย์ออนไลน์ ลูกค้าต้องให้ความยินยอมในการลงทุนและยอมรับความเส่ียง
ดังกล่าว และศึกษาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเองก่อนจองซ้ือหลักทรัพย์ 

(5) การด าเนินการจองซ้ือจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้
ก าหนดไว้ในแต่ละสถานที่รับจองซ้ือหุ้นกู้ 

(6) ผู้จองซ้ือที่แสดงความจ านงในการจองซ้ือ และได้ด าเนินการจองซ้ือดังกล่าวข้างต้นแล้วจะขอยกเลิกการจองซ้ือและ
ขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้น กรณีที่ระบุในข้อ 3.9(2)) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกหรือ
ปฏิเสธการจองซ้ือของผู้จองซ้ือที่ด าเนินการไม่ครบถ้วนดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  

(7) ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธ์ิในการปิดรับจองซ้ือหุ้นกู้ก่อนก าหนด หากจ านวนหุ้นกู้มีผู้จองซ้ือ
เข้ามาครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว 

(8) เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ผู้จัดการ
การจัดจ าหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายขอสงวนสิทธ์ิในการใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขั้นตอนการรับจองซ้ือ
และการช าระเงินตามความเหมาะสม ภายใต้แผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) 
ของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้รายนั้น ๆ ทั ้งนี ้ เป็นไปตามหนังสือเวียนของส านักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 
ก.ล.ต.นธ.(ว) 8/2563 เรื่อง การซักซ้อมการด าเนินการตามแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของ
ผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
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3.7 การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ 

การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวทั้งจ านวนให้เฉพาะแก่  
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยในการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้รวมถึงการจัดสรรหุ้นกู้นั้น ผู้จัดการ
การจัดจ าหน่ายหุ้นกู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
มาตรฐาน การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อก าหนดตาม
ประกาศดังกล่าวตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ และ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิทีจ่ะปฏิเสธการจองซ้ือของผู้ลงทุนรายใด ๆ  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่
จะเห็นสมควรเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความส าเร็จสูงสุด 

3.8 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้กรณีที่มีผู้จองซื้อเกินกว่าจ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

ในกรณีที่มีผู้จองซ้ือหุ้นกู้เกินกว่าจ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ตามแต่
จะเห็นสมควร โดยอาจท าการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซ้ือรายใดในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรร
ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ตามแต่ที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้จัดการ
การจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นกู้จากผู้เยาว ์

3.9 การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ 

(1) ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผู้จองซ้ือที่ด าเนินการไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 และ/หรือ ในกรณีที่มิได้รับการช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ครบถ้วนจากผู้จองซ้ือ ณ 
เวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.6 (ขึ้นอยู่กับวิธีการช าระเงินในแต่ละช่องทาง) 

(2) ผู้จองซ้ือหุ้นกู้มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู้ภายในวันท าการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ทราบว่า มีเหตุที่ท าให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ 
หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นกู้ได้ โดยผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้
ผู้จองซ้ือหุ้นกู้ทราบถึงเหตุดังกล่าว ภายในวันท าการเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซ้ือหุ้นกู้วันสุดท้าย ให้ผู้จองซ้ือหุ้นกู้ที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ต้อง
ด าเนินการยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู้ภายในวันดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้จองซ้ือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้
จากการยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น ตามวิธีการและรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.11 

3.10 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบจ านวนท่ีจองซื้อหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ ในกรณีที่มีผู้จองซ้ือหุ้นกู้ 
ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้หรือได้รับการจัดสรรไม่เต็มตามจ านวนที่จองซ้ือ ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการให้ผู้จัดการ
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การจัดจ าหน่ายหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้โดยไม่มีดอกเบี้ย  และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะส่ังจ่ายผู้จองซ้ือหุ้นกู้ ตามช่ือที่ระบุในขณะท าการจองซ้ือและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุ
ในขณะท าการจองซ้ือ ภายใน 10 (สิบ) วันท าการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของผู้จองซื้อ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ก าหนด ภายใน 7 (เจ็ด) วันท าการนับจาก
วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นกู้ได้ภายในก าหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้
ดังกล่าว ผู้จองซ้ือหุ้นกู้ดังกล่าวมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินคา่จอง
ซ้ือที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นก าหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ได้ช าระคืนเงินคา่จองซื้อหุ้นกู้ดงักล่าวให้แก่ผู้จองซ้ือแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
หากได้มีการคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ตามวิธีที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ได้ช าระคืนเงิน
ค่าจองซ้ือแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซ้ือหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จาก
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกูอ้ีกต่อไป 

3.11 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ 

ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการ
เสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการใหผู้้จดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู้ส่งคนืเงนิ
ค่าจองซ้ือหุ้นกู้ดังกล่าว โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ  โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายผู้จองซ้ือหุ้นกู้ 
ตามช่ือที่ระบุในขณะท าการจองซ้ือและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในขณะท าการจองซ้ือภายใน 7 
(เจ็ด) วันท าการนับจากวันที่ส้ินสุดระยะเวลายกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการ
ยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซ้ือ ตามรายละเอียดและวิธีการที่
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ก าหนด ภายใน 10 (สิบ) วันท าการนับจากวันที่ส้ินสุดระยะเวลายกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู้ 
หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นกู้ได้ภายในระยะก าหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้
ดังกล่าว ผู้จองซ้ือหุ้นกู้ดังกล่าวมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงิน 
ค่าจองซ้ือหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นกู้นั้น นับจากวันที่พ้นก าหนดก าหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ดังกล่าว 
จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการช าระคืน อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ตามวิธี 
ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซ้ือหุ้นกู้ได้รับคืนเงินค่าจองซ้ือแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซ้ือหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้อีกต่อไป 

3.12 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้ 

นายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดท าใบหุ้นกู้และส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันท าการ
นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยู่ใน 
ขณะท าการจองซ้ือหุ้นกู้ หรือด าเนินการน าหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ หน้าที่ 44 

จ ากัด เพื่อผู้ฝาก" ภายใน 7 (เจ็ด) วันท าการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ส าหรับผู้จองซ้ือที่ได้แจ้งความประสงค์
ให้ด าเนินการดังกล่าว 

3.13 ภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้ 

สรุปภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้นี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปส าหรับผู้ลงทุนเท่านั้น และมิใช่ค าแนะน าทาง
ภาษีอากรแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรปรึกษาที่ปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีที่เกี่ยวข้องในการ
ลงทุนในหุ้นกู้ของตน  

สรุปภาระภาษีอากรนี้จัดท าขึ้นโดยอิงกับกฎหมายภาษีอากรที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่มีการจัดท าเอกสารนี้ ซ่ึงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลังได้ 

อนึ่ง สรุปภาระภาษีอากรต่อไปนี้มิได้มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ถึงภาระภาษีอากร  
ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แต่อย่างใด 

ภาระภาษีอากรของผู้ลงทุนและอัตราภาษีอากรที่ต้องช าระจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ  เช่น ผู้ลงทุนเป็นนิติบุคคล ผู้ลงทุนเป็น 
ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นผู้ที่ถูกถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือไม่ หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศที่มีความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือไม่ และสถานะของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน
แต่ละประเภท นอกจากนี้ ผลตอบแทนอื่นที่ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ เช่น ผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ 
อาจจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้ลงทุนดังกล่าวอาจจะต้องช าระภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ/หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและเหตุในการจ่ายผลตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุน ซ่ึงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี 

(1) ภาษีเงินได้ 

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

(ก) ดอกเบี้ย  

ดอกเบี้ยซ่ึงผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 15 (สิบห้า)  

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้  

ผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) 

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม (ก) หรือ (ข ) ข้างต้น 
โดยไม่ต้องน าดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อค านวณภาษีเงินได้บุคคล
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ธรรมดา แต่หากผู้ลงทุนเลือกที่จะน าดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้นั้นไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อค านวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ผู้ลงทุนสามารถน าภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาถือเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคลซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย ซ่ึงรวมถึง
กองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายของต่างประเทศแต่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซ่ึงมีรายได้ แต่ไม่รวมถึง
มูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศก าหนดใหเ้ปน็องคก์าร หรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร 
ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีดังต่อไปนี้ 

(ก) ดอกเบี้ย 

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทบริษทัหรือห้างหุน้ส่วนนิติบคุคล แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิ สมาคม หรือกองทุนรวม
ที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) และต้องน าดอกเบี้ยไปรวมค านวณ
เป็นรายได้เพื่อเสียภาษเีงนิไดน้ิติบคุคล โดยสามารถน าภาษหีัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาถือเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทมูลนิธิ หรือสมาคมที่ไม่ใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลได้รับจะ
ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) และต้องน าดอกเบี้ยไปรวมค านวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดย
สามารถน าภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาถือเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยได้รับจะถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) โดยกองทุนรวมจะได้รับยกเว้นไม่ต้องน าดอกเบี้ยไปรวมค านวณเป็นรายได้เพื่อเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืน หรือไม่ขอเครดิตเงินภาษี  ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน 

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ 

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนได้รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องน า
ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ลงทุนเพื่อค านวณภาษี
เงินได้นิติบุคคล เว้นแต่กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นกองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่ต้องน าผลประโยชน์จาก
การโอนหุ้นกู้ที่ได้รับมารวมเป็นรายได้ในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่นั้น กฎหมายไทยจะไม่ค านึงถึง
สัญชาติของผู้ลงทุน แต่ใช้หลักเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทุนนั้นอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึ่งหรือหลายคราวรวมกัน
ตั้งแต่ 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน ในปีปฏิทินเดียวกันให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ หน้าที่ 46 

(ก) ดอกเบี้ย  

เว้นแต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ท าขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่  
ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยซ่ึงผู้ลงทุนได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)  

(ข) ผลประโยชนจ์ากการโอนหุ้นกู ้

เว้นแต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ท าขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่  
ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้รับจากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเงินได้เกินกว่าที่
ลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) 

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ 
ซ่ึงรวมถึงกองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมิได้ประกอบกิจการหรือถือว่าประกอบการใน
ประเทศไทยหรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบี้ย ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจ าหน่าย
หุ้นกู้ หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซ่ึงจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังนี้ 

(ก) ดอกเบี้ย  

เว้นแต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ท าขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศ 
ที่ผู้ลงทุนมีถ่ินที่อยู่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยซ่ึงผู้ลงทุนได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) 

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ 

เว้นแต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ท าขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศ  
ที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้รับจากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเงินได้เกินกว่าที่
ลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) 

(2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ผู้ลงทุนซ่ึงประกอบกิจการในประเทศไทยอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 0.01 (ศูนย์จุดศูนย์
หนึ่ง) (ซึ่งยังไม่ได้รวมถึงภาษีส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของภาษีธุรกิจเฉพาะ) จากยอดดอกเบี้ยรับและก าไรก่อน 
หักรายจ่ายใด ๆ จากการโอนขายหุ้นกู้ หากดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ถือเป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจ
โดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ 

(3) อากรแสตมป์ 

การโอนใบหุ้นกู้ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ 

ทั้งนี้ หลักการเกี่ยวกับภาษีดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย 
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ร่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผูถ้ือหุ้นกู้ หน้า 1  

(ร่าง) ขอ้ก าหนดว่าด้วยสิทธแิละหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุน้กู้ 
ส าหรับ 

"หุ้นกูข้องบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574  
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก้่อนวันครบก าหนดไถถ่อนหุน้กู"้ 

ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ฉบับนี้ ("ข้อก าหนดสิทธิ") ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป
ทั้งหมดที่ใช้บังคบักับ "หุ้นกูข้องบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2574 ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้
มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้" ("หุ้นกู้") ซ่ึงออกโดยบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") 
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของผู้ออกหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และมีธนาคารเกียรตินาคินภัทร 
จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อก าหนดสิทธิ
ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อก าหนดต่าง ๆ  ในข้อก าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ 
ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ รวมทั้งข้อก าหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ
สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิ ส าเนาสัญญาแต่งตั้ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และส าเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ณ ส านักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ ส านักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
และส านักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนดสิทธิ ส าเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
และส าเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ในวันและเวลาท าการของผู้ออกหุ้นกู้  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ 
(แล้วแตก่รณี) 

1. ค าจ ากัดความ 

ค าและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อก าหนดสิทธิให้มคีวามหมายดงัต่อไปนี ้

"ข้อก าหนดสิทธ"ิ หมายถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
ส าหรับหุ้นกู้ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมี) 

"งวดดอกเบี้ย" หมายถึง  

(ก) ส าหรับงวดดอกเบีย้งวดแรก ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต ่(โดยรวมถงึ) 
วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันก าหนดช าระดอกเบี้ย
งวดแรก และ 

(ข) ส าหรับงวดดอกเบี้ยงวดถัดไป ระยะเวลาที่ เริ่มตั้งแต่  
(โดยรวมถึง) วันก าหนดช าระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อน
หน้านี้จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันก าหนดช าระดอกเบี้ย
ส าหรับงวดดอกเบี้ยถัดไป หรือวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 
(แล้วแต่กรณี) 
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"นายทะเบียนหุ้นกู้" หมายถึง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน 

"บรษิัทย่อย" ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามใน
ประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท 

"ใบหุ้นกู้" หมายถึง ใบหุ้นกู้ซ่ึงออกตามข้อ 3.1 ตามแนบที่ระบุไว้ในเอกสาร
หมายเลข 2 แนบท้ายข้อก าหนดสิทธิ 

"ใบอนุญาต" ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 6.2(ง) 

"ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง" หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การด าเนิน
ธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือ
แผนทางธุรกิจของผู ้ออกหุ ้นกู ้ ซ่ึงเป็นการพิจารณาผลกระทบจาก
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซ่ึ ง 
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการช าระหนี้ 
ใด ๆ  หรือการปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ 

"ผู้ถือหุน้กู้" หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจ านวนตามข้อ 3.3 

"ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้" หมายถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน  

"ผู้ออกหุน้กู้" หมายถึง บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

"วันก าหนดช าระดอกเบี้ย" หมายถึง วันที่ 21 เมษายน และวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีตลอด
อายุหุ้นกู้ โดยวันช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดแรก คือวันที่ 21 เมษายน 
พ.ศ. 2565 และวันช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย คือ วันครบก าหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดก่อนวันครบก าหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้วันช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย คือ วันไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบก าหนด 

"วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้" หมายถึง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2574 

"วันไถถ่อนหุ้นกูก้่อนครบก าหนด" ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 9.4(ก) 
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"วันท าการ" หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดท าการในกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงมิใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศให้เป็นวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ 

"วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้กู้" ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 3.3(ก) 

"วันออกหุ้นกู้" หมายถึง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

"ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์" หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ
บุคคลอื่นที่ด าเนินกิจการรับฝากทรัพย์ได้ตามกฎหมายซ่ึงเข้ารับ 
ท าหน้าที่แทน 

"สมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นกู"้ หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซ่ึงบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ช่ือและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ 
การโอน การจ าน า การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

"สัญญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู"้ หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้  หรือสัญญาแต่งตั้ ง 
นายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อท าหน้าที่แทน (ถ้ามี) 

"สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้" หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
รายใหมเ่พื่อท าหน้าที่แทน (ถ้าม)ี 

"ส านักงาน ก.ล.ต." หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

"สิทธิในหุ้นกู้" หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) สิทธิใน
การได้รับช าระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

"สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ" หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ 

"หุ้นกู"้  หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  
มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และผู้ ออกหุ้นกู้ มี สิท ธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ ก่ อน 
ครบก าหนดไถ่ถอน ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ โดยใช้ช่ือหุ้นกู้ว่า "หุ้นกู ้
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ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบก าหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2574 ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู"้ 

"เหตุการณ์ที่อาจกลายเปน็เหตุผิดนดั" หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถ
แก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

"เหตุผิดนัด" หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 10.1 

"หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ช าระหนี้" ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 10.2 

"หนังสอืเรียกให้ช าระหนี้โดยพลนั" ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 10.3 

"หนังสือชี้ชวน" หมายถึง หนังสือช้ีชวนส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

"อัตราดอกเบี้ยผิดนัด" หมายถึง อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 บวกด้วย
อัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี 

ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัด
สูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้อัตราดอกเบี้ย
ผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียก
เก็บได้  

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าท่ีตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้  

 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้มีอายุ 10 (สิบ) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 
3.58 (สามจุดห้าแปด) ต่อปี 

 ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 2,000,000 (สองล้าน) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  
คดิเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท  

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู ้

3.1 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ตามแบบที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อก าหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์นั้น นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงช่ือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นั้น 
นายทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนดให้แก่
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
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3.2 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดท าและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้
จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน  

3.3 (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ไม่ได้ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่
ปรากฏช่ือเป็นเจ้าของหุ้นกู้จ านวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อส้ินเวลาท าการในวันท าการก่อน
วันแรกของการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้พักการโอนหุ้นกู้ เพื่อก าหนดรายช่ือผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้   
("วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้") เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ ซ่ึงสามารถใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตาม 
ข้อ 4.1(ก) เกิดขึ้นแล้วก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ซ่ึงสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้ 

(ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่
นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จ านวน
ดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ในวันท าการก่อน
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย 

3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญา
แต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ
ลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้รายดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจ านวนที่ได้รับแจ้งจาก
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจ านวนรวม
ของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจ านวนหุ้นกู้ที่ได้แยก
ไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วนจ านวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อ
ใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนหุ้นกู้ไม่ได้ท าการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ก็ตาม) ให้ถือว่ามีจ านวนลดลงตามจ านวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิ
ในหุ้นกู้ดังกล่าว 

3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื ่นในข้อก าหนดสิทธินี ้ หรือเว้นแต่ข ้อบังคับหรือระเบียบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะก าหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้  
ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  
วันก าหนดช าระดอกเบี้ยแต่ละงวด วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด วันก าหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ 
วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ หรือตามที่  
ผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  นายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้  (แล้วแต่กรณี)  
เพื่อก าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ถ้า  
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันท าการให้เลื่อนเป็นวันท าการถัดไป (ซ่ึงในกรณีดังกล่าว
ระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบส่ี) วัน) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งหรือ 
จะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน
ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ 
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อนึ่ง ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ 

(ข) นายทะเบียนหุ้นกู้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนดได้โดยไม่ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้ง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อน
การแก้ไข 

4. การโอนหุ้นกู้ 

4.1 การโอนหุ้นกู้ที่มิได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ที่
สมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นกู้ระบุชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้ตามจ านวนที่จะท าการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมี
การสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏช่ือดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้
ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือช่ือสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วยแล้ว 

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้  การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ตอ่เมื่อ
ผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้
รับค าขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนใน
ด้านหลังของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว 

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้
ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระท า ณ ส านักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลา
ท าการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องท าตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด โดย  
ผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1(ก) พร้อมทั้ง
หลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่ 
นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซ่ึงนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันท าการ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับค าขอ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  

4.2 ส าหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

4.3 เนื่องจากหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และ 
ผู้ออกหุ้นกู้ได้จดข้อจ ากัดการโอนไว้กับส านักงาน ก.ล.ต. ให้จ ากัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน 
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และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามค านิยามที่ระบุไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการ
ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

4.4 นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อก าหนดสิทธิฉบับนี้หรือบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายหรือค าส่ังศาลใด ๆ  

5. สถานะของหุ้นกู ้

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซ่ึงมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู ้
จะมีสิทธิได้รับช าระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับช าระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับช าระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้
มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ท าการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

6. ค ารับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ 

6.1 ค ารับรองและการรับประกัน 

ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องช าระภายใต้ข้อก าหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้ค ารับรองและ
ให้การรับประกันดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้  

(1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย 

(2) เป็นผู้มีอ านาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน
ของหุ้นกู้ และ 

(3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนด าเนินการทั้งภายในประเทศ
และในต่างประเทศ (ถ้ามี)  

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอ านาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระท าการดังต่อไปนี้ 

(1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้ 

(2) เข้าท าและลงนามในข้อก าหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ 
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และ 

(3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 6.1(ข)(1) และข้อ 6.1(ข)(2) 
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โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จ าเป็น และได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ทุกประการส าหรับการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว 

(ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อก าหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) 

(1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้บังคับ
กับผู้ออกหุ้นกู้ได้ 

(2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ  
ที ่ผู ้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าท าไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้  
ข้อก าหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซ่ึงอาจจะถูกจ ากัดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
ว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้
สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป 

(ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อก าหนดสิทธิมีสาระส าคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้
รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

6.2 หน้าที่กระท าการ 

 ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระท าการ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ออกหุ้นกูจ้ะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และค าส่ังต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย รวมไปถึงจะปฏิบัติตามข้อผูกพันและเงื่อนไข
ต่าง ๆ ของข้อก าหนดสิทธิฉบับนี้โดยเคร่งครัดตลอดอายุหุ้นกู้หรือจนกว่าหุ้นกู้จะได้รับการไถ่ถอน 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ด าเนินการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลัก
ของตนที่ก าลังด าเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือ
ขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบ ารุงรักษาทรัพย์สินหลักที่ส าคัญซ่ึงจ าเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้
อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สิน
ดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าจะท าให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม 
อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
หากผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง 
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(ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและด ารงรักษาไว้ซ่ึงใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม 
และสิทธิประโยชน์ใด ๆ  (ซ่ึงต่อไปนี้รวมเรียกว่า "ใบอนุญาต") ที่จ าเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน 
และ (2) ด าเนินการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้
ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย 

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องหรือจะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ในส่วนของตน หรือ
หลักฐานที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ (ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้เอง) และ/หรือ ผู้แทน 
ผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด 

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดท า และ/หรือ จัดให้มีการท าบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ 
ซ่ึงบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี 

(ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะจัดส่งภายในก าหนดเวลาที่
ระบุไว้ในข้อนี้ และตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.2 หรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
ไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 13.1 ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการ
จัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้ว ให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อ
ได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ ส านักงานใหญ่
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาท าการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้เอง (หากมี) 

(1) คู่ฉบับข้อก าหนดสิทธิ โดยจะส่งภายในวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยจะส่งให้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 14.2 

(2) ส าเนางบการเงินประจ ารอบปีบัญชีล่าสุดของผู้ออกหุ้นกู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วที่ส่งให้
ส านักงาน ก.ล.ต. โดยจะส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งส าเนา 
งบการเงินประจ ารอบปีบัญชีดังกล่าวให้กับส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และในกรณีที่งบการเงินประจ ารอบปีบัญชี
ดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้น าส่งงบการเงินประจ ารอบปีบัญชทีี่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรอง
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย  

(3) ส าเนางบการเงินรายไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ที่ผ่านการสอบทานที่ส่งให้ส านักงาน ก.ล.ต. โดย
จะส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จดัส่งส าเนางบการเงินรายไตรมาสดงักล่าว
ให้กับส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท  
ที่ออกหลักทรัพย์  

(4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีที่ส่งให้ส านักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ ภายในวันเดียวกัน 
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กับวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่ง เอกสารดังกล่าวให้กับส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  

(5) ส าเนาเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ  ที่ผู้ออกหุ้นกู้เผยแพร่ต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้อย่างมีนัยส าคัญ โดยจะจัดส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่
วันที่เผยแพร่ส าเนาเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลดังกล่าว 

(6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซ้ือหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะจัดส่งให้ภายใน 
วันเดียวกันกับวันที่ส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ (ถ้ามี) 

(7) รายงานผลการค านวณอัตราส่วนทางการเงิน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2(ฒ) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วให้กับ
ส านักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการค านวณ พร้อมทั้ง
แหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน 

(8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (Credit Update) ที่จัดท าขึ้นโดย
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

ทั้งนี้ รายการตามข้อ 6.2(ช)(2) และข้อ 6.2(ช)(3) ให้ผู้ออกหุ้นกู้น าส่งส าเนางบการเงินรวมด้วย 

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซ่ึงมี
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป
ในแหล่งอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. เว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เว็บไซต์
ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือเว็บไซต์ของผู้ออกหุ้นกู้ ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือ
ข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือแหล่งเผยแพร่ข้อมูลอื่น ๆ 
ดังกล่าว ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน 

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
หรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจ าเป็นให้ 
ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยส าคัญ 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือค าช้ีแจง
เพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือค าช้ีแจงเพิ่มเติมตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ 

(ซ) ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระ หรือปลดเปลื้องภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจาก
ทรัพย์สินของตน (ซ่ึงรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมี
บุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดให้ต้องช าระ เว้นแต่
ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวก าลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต  
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(ฌ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอ านาจกระท าการ หรือผู้รับมอบอ านาจ) 
ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 30 (สามสิบ) นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อรับรองว่า 

(1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการด าเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดสิทธิแล้ว และ 

(2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อก าหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจาก 
วันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 6.2(ฌ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด 
หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจ าเลยหรือ  
ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้  
ผู ้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือ
เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิ
ประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุ 
ที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย 

(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอ านาจกระท าการ หรือผู้รับมอบอ านาจ) 
ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิได้ 

(2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระส าคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ซ่ึง
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการ
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 

(3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ อันอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง 

(4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักช าระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือ  
หลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผัน
การปฏิบัติการช าระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้อันเนื่องมาจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถช าระเงิน
ตามหุ้นกู้ได้ตามก าหนด 

(5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึง
การกระท าใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ด าเนินการหรือเสนอที่จะด าเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว
มาพร้อมกันด้วย 
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(6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกด าเนินคดีเป็นจ าเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดในกรณีพิพาทที่
อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง 

(ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งรายช่ือ ที่อยู่ และจ านวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตาม
ข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้
ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันท าการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจาก
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อมีเหตุอันสมควร ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏใน 
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่นายทะเบียนหุ้นกู้มีอยู่เมื่อส้ินเวลาท าการในวันท าการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ 
เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซ่ึงนานกว่านั้น  

(ฏ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ต้อง 
ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่เกิดกรณีที่จะต้องท าการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้
ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) และจะด าเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายเดิม (แล้วแต่กรณี) 
แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งช่ือและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือ  
นายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือ 
นายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ได้รับการแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) 

(ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันออกหุ้นกู้ และจะคงสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู ้

(ฑ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือตลอดอายุ
หุ้นกู้ ซ่ึงอันดับความน่าเช่ือถือนี้มิได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะน า ให้ผู้ลงทุนท าการซ้ือ ขาย หรือถือหุ้นกู้ 
และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ  

(ฒ) ผู้ออกหุ้นกู้จะด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมของ
ผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 3:1 (สามต่อหนึ่ง) ณ วันส้ินงวดบัญชีของไตรมาสที่สองและ ณ  
วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น 

"หนี้สิน" หมายถึง หมายถึง หนี้สินในงบการเงินรวมที่มีภาระดอกเบี้ยหรือตกอยู่ภายใต้
ส่วนลด รวมถึงภาระค้ าประกันและการอาวัลที่มีภาระดอกเบี้ยหรือตกอยู่
ภายใต้ส่วนลด หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที่มี
ภาระผูกพันระยะส้ัน สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น และเงินฝากธนาคาร
ที่มีภาระผูกพันระยะยาว ทั้งนี้ หนี้สินไม่รวมถึงเงินมัดจ าจากลูกค้าตาม 
งบการเงินรวม หนังสือค้ าประกันธนาคาร และหนี้สินตามสัญญาเช่า 
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"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม 

"งบการเงินรวม" หมายถึง หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย ตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดท างบการเงินรวม
ที่ได้มีการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และผู้ออกหุ้นกู้ได้
จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

6.3 หน้าที่งดเว้นกระท าการ 

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุน้กู้มีภาระหนีต้ามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระท าการ ดังต่อไปนี ้

(ก) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือท าขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ 
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ านอง จ าน า ก่อภาระหลักประกัน โอนสิทธิเรียกร้อง หรือภาระผูกพันใด ๆ เหนือ
ทรัพย์สิน และ/หรือ รายได้ส่วนที่ส าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่จะมีในอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้ค้างช าระอยู่ เว้นแต่การจ านอง จ าน า ก่อภาระหลักประกัน 
โอนสิทธิเรียกร้อง หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอ านาจแห่งกฎหมาย  เช่น 
สิทธิยึดหน่วง สิทธิในทางจ าเป็น เป็นต้น 

(2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซ่ึงก่อขึ้นบนทรัพย์สินใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จ าเป็นต้องจัดหามา 
เพื่อใช้ในการด าเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซ้ือทรัพย์ที่
จ าเป็นในการด าเนินกิจการ โดยตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธ์ิจนกว่าจะช าระราคาเสร็จส้ิน 
(Retention of title) เป็นต้น หรือการก่อหลักประกันบนทรัพย์สินให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
เพื่อเป็นประกันส าหรับสินเช่ือเพื่อให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สินถาวรเหล่านั้น 

(3)  การจ าน าบัญชีรับฝากเงินหรือโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝาก หรือสิทธิการรับเงิน หรือการโอน
สิทธิเรียกร้องในเอกสารสัญญาเกี่ยวกับโครงการ (Project Documents) ภายใต้สินเชื่อโครงการ 
(Project Financing) 

(4) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ  ตามเงื่อนไขที่ก าหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับ
สัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกัน หรือการร่วมทุนหรือ
ร่วมลงทุนที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าท ากับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

(5)  การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นใน
ล าดับเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับช าระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกันกับบุคคล
ผู้รับหลักประกันรายอื่น 
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(6) การก่อหลักประกันที่ก่อขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ 
หรือเป็นการด าเนินการโดยผลของกฎหมายหรือจะไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ขาย จ าหน่าย จ่าย หรือโอนทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่ส าคัญ  
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่การกระท าดังกล่าวข้างต้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างร้ายแรง หรือเป็นการกระท าอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ 
หรือเป็นการกระท าเพื่อวัตถุประสงค์ในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitization) หรือเป็นธุรกรรม
ที่เข้าท าหรือเกี่ยวเนื่องกับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการระดมทุน  
ในตลาดทุน 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ด าเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจ าหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือ
ทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ ยกเว้นกรณีเป็นไปตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นและด ารงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ยังคงมี
สถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซ่ึงคงด ารงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจาก
การควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ 
(3) การด าเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งการ
ด าเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนด าเนินการใด ๆ 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่น าเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซ่ึงมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือช้ีชวน 
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยส าคัญ  

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่าน  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยส าคัญ ได้แก่ 

(1.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือช้ีชวน 

(1.2) การเปลี่ยนแปลงก าหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือช้ีชวน 

(1.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือช้ีชวนซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้ 

(1.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือช้ีชวน
มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของ
จ านวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น 
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(1.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้อง
ไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจ านวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ 

(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ 

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ช าระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ  
ผิดนัดช าระหนี้ใด ๆ ตามหุ้นกู้นี้ และการไม่ช าระหนี้เงินหรือการผิดนัดดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อน 

7. ดอกเบี้ย 

7.1 อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู ้

ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการช าระดอกเบี้ยส าหรับหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 โดยช าระทุก ๆ 6 (หก) 
เดือน ในวันก าหนดช าระดอกเบี้ย 

7.2 การค านวณดอกเบี้ยหุน้กู้  

จ านวนดอกเบี้ยที่จะต้องช าระส าหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยส าหรับงวดดอกเบี้ยใด ๆ จะค านวณโดยน า (ก) ผลคูณของ
จ านวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้แต่ละหน่วย ณ วันแรกของงวดดอกเบี้ยนั้น กับอัตราดอกเบี้ยส าหรับงวดดอกเบี้ยนั้น
ไปคูณกับ (ข) จ านวนวันส าหรับงวดดอกเบี้ยนั้น หารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า) โดยจ านวนดอกเบี้ยที่ได้ให้ปัดเศษ
ให้ได้ค่าเป็นทศนิยม 6 (หก) ต าแหน่ง (ถ้าต าแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ให้ท าการปัดทศนิยม
ต าแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น นอกนั้นให้ปัดลง) 

7.3 ดอกเบี้ยผดินัด และการหยดุช าระดอกเบี้ย 

ผู้ออกหุ้นกู้จะหยุดช าระดอกเบี้ยส าหรับหุ้นกู้เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบก าหนด เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินต้นที่ถึงก าหนดช าระส าหรับหุ้นกู้ในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 
หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด ในกรณีนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ยังคงมีหน้าที่ช าระดอกเบี้ยต่อไป โดยดอกเบี้ยส าหรับ
จ านวนเงินต้นที่ค้างช าระนับจากวันถึงก าหนดจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ช าระหนี้ครบถ้วน ให้คิดในอัตรา
ดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ด าเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ช าระหนี้ตามหุ้นกู้หรือฟ้องร้อง
เอากับผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ช าระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.3 แล้วหรือ 
ไม่ก็ตาม 
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8. วิธีการ เวลา และสถานที่ส าหรับการช าระหนี้ตามหุน้กู ้

8.1 การช าระเงินต้น 

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยช าระเป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันท าการที่ต้องช าระเงิน โดยให้นายทะเบียนหุ้นกู้
จัดส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ใน
ต่างประเทศ) ก่อนวันถึงก าหนดช าระเงินต้นตามหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามช่ือและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบยีน
ผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่
ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซ้ือหุ้นกู้หรือโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้
แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  14 (สิบสี่) วันท าการก่อน
วันช าระเงินนั้น ๆ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้  
ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จ าต้องน าใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับช าระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้
หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้น าใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซ่ึงในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จ าต้อง
ช าระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว 

(ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระเงินต้นตามหุ้นกูผ้่านทางนายทะเบียนหุน้กู้
ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ ว่าเป็น 
ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จ านวนต่าง ๆ  ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
โดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันท าการที่ต้องช าระเงิน 
โดยให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่
ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ก่อนวันถึงก าหนดช าระเงินต้นตามหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามช่ือและที่อยู่ที่
ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศ
ไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้เมื่อท าการจองซื้อหุ้นกู้โดยระบุไว้ในใบจองซ้ือหุ้นกู้หรือโดย
วิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่รายละเอียดดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง 
ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือแจ้งให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ทราบทราบผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ซ่ึงเปน็นายหนา้ซ้ือขายหลักทรัพย์ (broker) หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน 
(custodian) ของผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบส่ี) วันท าการก่อนวันช าระเงินนั้น ๆ หรือโดย
วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุอันควรสงสัย 
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ช าระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะน าส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อน
วันถึงก าหนดช าระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน 

8.2 การช าระดอกเบี้ย หรือเงินจ านวนอื่นใด (ถ้ามี) 

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระดอกเบี้ย หรือเงินจ านวนอื่นใด (ถ้ามี) ตามหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้
ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันท าการที่
ต้องช าระเงิน โดยให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) 
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(ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ก่อนวันถึงก าหนดช าระเงินนั้น ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามช่ือและที่
อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ใน
ประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซ้ือหุ้นกู้หรือโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือช้ีชวน หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
14 (สิบส่ี) วันท าการก่อนวันช าระเงินนั้น ๆ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และ
นายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จ าต้องน าใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับช าระเงินตามหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณี
ที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้น าใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซ่ึง
ในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จ าต้องช าระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว 

(ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เปน็ผูถ้ือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระดอกเบี้ย หรือเงินจ านวนอื่นใด (ถ้ามี) ตาม
หุ้นกูผ้่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ 
นายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จ านวนต่าง ๆ  ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในช่ือของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามของผู้ออกหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันท าการ
ที่ต้องช าระเงิน โดยให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ 
(Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ก่อนวันถึงก าหนดช าระเงินตามหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
ตามช่ือและที่อยู่ที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้เมื่อท าการจองซ้ือหุ้นกู้โดยระบุไว้ใน
ใบจองซ้ือหุ้นกู้หรือโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่รายละเอียดดังกล่าวมีการ
เปลี่ยนแปลงในภายหลัง ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือแจ้ง
ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบทราบผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 
(broker) หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (custodian) ของผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบส่ี) วันท าการ
ก่อนวันช าระเงินนั้น ๆ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้  
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้
หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซ่ึงศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะน าส่งใบหุ้นกู้
หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงก าหนดช าระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน 

8.3 วันและเวลาในการช าระเงิน 

ในการช าระเงินตามข้อก าหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 15.30 น. ของวันครบก าหนดช าระ
เงินตามหุ้นกู ้หากวันครบก าหนดช าระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินตน้ ดอกเบี้ย หรือเงินจ านวนอื่นใด) ให้แกผู่้ถือหุ้นกู้
ไม่ตรงกับวันท าการ ให้เลื่อนวันช าระเงินไปเป็นวันท าการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จ าต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ  ส าหรับการ
เลื่อนวันช าระเงินตามข้อ 8.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซ่ึงจะต้องน าจ านวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไป
จนถึง (แต่ไม่รวม) วันช าระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมค านวณดอกเบี้ยด้วย 
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8.4 ล าดับในการช าระเงิน 

ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ช าระเงินตามหุ้นกู้ การจัดสรรเงินที่ได้รับช าระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามล าดับ
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ล ำดับที่หนึ่ง ช าระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทดรองจ่ายไปเพื่อด าเนินการเพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นกู้ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับช าระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ 

(ข) ล ำดับที่สอง ช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คงค้างและยังไม่ได้ช าระภายใต้หุ้นกู้ตามที่ค านวณจนถึงวันที่มีการช าระ 

(ค) ล ำดับที่สำม ช าระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ 

(ง) ล ำดับที่ส่ี จ านวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ช าระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า 

9. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ 

9.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการช าระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ 
เว้นแต่จะมีการซ้ือคืนหุ้นกู้ทั้งหมดตามข้อ 9.2 หรือกรณีผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดก่อนวันครบก าหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อ 9.4 แล้ว 

9.2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซ้ือคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ ในตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หาก 
ผู้ออกหุ้นกู้ท าค าเสนอซ้ือคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องประกาศซ้ือคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็น
การทั่วไป และจะต้องท าการซ้ือคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตาม
สัดส่วนที่เสนอขาย 

9.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ท าการซ้ือคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลท าให้หนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เกลื่อนกลืนกันตาม
กฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะน าหุ้นกู้ดั งกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้  ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้  
นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ตลาดรองที่มีการ ซ้ือ
ขายหุ้นกู้และส านักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

9.4 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ณ วันครบรอบปีที่ 5 (ห้า) นับแต ่
วันออกหุ้นกู้ หรือในวันก าหนดช าระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น ("วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด") 
โดยการช าระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุ ไว้ใน 
ข้อ 9.4(ค)  

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องจัดส่งหรือด าเนินการให้มีการจัดส่ง หนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย (โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail)  
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(ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามรายช่ือและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้) ล่วงหน้าเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด 

(ค) ในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด ผู้ออกหุ้นกู้ต้องช าระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง ในอัตราร้อยละ 
0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของเงินต้นของหุ้นกู ้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอน 

(ง) ในกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 (ห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด และให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นกู้ซ่ึงยัง
ไม่ได้ไถ่ถอนที่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายถือครองอยู่ ถ้าผลการค านวณมีเศษส่วน (น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) หน่วย) ให้ถือว่า
เศษส่วนดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 1 (หนึ่ง) หน่วย 

(จ) หากผู้ออกหุ้นกู้ได้แสดงเจตนาใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดโดยการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวตาม  
ข้อ 9.4(ข) แล้วจะถอนการแสดงเจตนาไม่ได้ (irrevocable) 

9.5 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธเิรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

10. การผิดนัดและผลของการผิดนัด 

10.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามหุ้นกู้และข้อก าหนดสิทธินี้ 

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินไม่ว่าเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจ านวนอื่นใดในวันถึงก าหนดช าระตาม
เงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ช าระเงินต้น
หรือดอกเบี้ย ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือ ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงินซ่ึง
อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้น าเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจ านวนอื่นใดเข้าบัญชี
เพื่อช าระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบก าหนดช าระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับช าระโดยเหตุอันจะโทษผูอ้อกหุ้นกู้
มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ด าเนินการ
ให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับช าระเงินต้น ดอกเบี้ยหรือเงินจ านวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 3 (สาม) วันท าการนับจาก 
วันครบก าหนดช าระเงินนั้น ๆ   

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 6.2(ฒ)  

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ช าระเงินตามข้อ 10.1(ก) และ
เหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 30 (สามสิบ) วันขึ้นไป นับจากวันที่ได้มีการส่ง
หนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หรือผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) 
ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยผิดนัดช าระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ อันเป็นความผิดที่เกิดจากผู้ออกหุ้นกู้ 
และ/หรือ บริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ (ไม่ว่ามูลหนี้รายเดียวหรือหลายราย) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เป็น
จ านวนเงินรวมกันเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจ านวนเทียบเท่า จากการที่ 
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(1) ผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ช าระหนี้ดังกล่าวภายในก าหนดช าระหนี้เดิมหรือภายใน
ระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ช าระคืนก่อนก าหนดอันเป็นผลจาก
การผิดนัด เว้นแต่การเกิดการผิดนัดนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต และได้มีการเริ่มกระบวนการ
พิจารณาคดีดังกล่าวในศาลที่มีเขตอ านาจ (ในกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าเหตุดังกล่าวมิได้เป็นเหตุผิดนัด 
ตราบเท่าที่ข้อโต้แย้งดังกล่าวยังไม่มีการตัดสินช้ีขาดจนถึงที่สุดให้เป็นความผิดของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ 
บริษัทย่อย) 

(จ) ผู้ออกหุ้นกู ้และ/หรือ บริษัทย่อยต้องค าพิพากษาถึงที่สุด หรือค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ช าระเงนิ 
ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ค านวณรวมกันแล้วเป็นจ านวนเกินกว่า 500,000,000 
(ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจ านวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถช าระหนี้ทั้งจ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในค าพิพากษาหรือค าช้ีขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง 

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายก าหนด หรือมีการเริ่มด าเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการ
ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว หรือการด าเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดเปลื้องภายใน 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วันนับแต่วันที ่
ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นค าฟ้องหรือค าร้องต่อศาลเพื่อด าเนินการ
เช่นนั้น แล้วแต่กรณี 

(ช) เมื่อปรากฏว่ามีค าส่ังยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ว่าใน
ปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการด าเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการ
แต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซ่ึงค าส่ังหรือการถูกด าเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเอากับ
กิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อย ซ่ึงการด าเนินการ
ดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องค าส่ังยึดหรืออายัดหรือการ
ด าเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซ่ึงในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัด
ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการด าเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีการตัดสินเป็นที่สุด 

(ซ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร  
 อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีค าส่ังหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ  
(3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการช าระบัญชี 
เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้
หรือการควบรวมบริษัท ซ่ึงตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของการด าเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่
ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้โดยชัดเจน และการเลิกกิจการ
เนื่องจากเหตุดังกล่าวนั้นจะไม่ท าให้โอกาสที่จะได้รับช าระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้เสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม 

(ฌ) เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง งดเว้น หรือยกเลิกใบอนุญาต หนังสือรับรอง หนังสือยินยอม สิทธิประโยชน์ใด ๆ  
ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ  ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้จ าเป็นต้องมี
ไว้หรือใช้ในการประกอบธุรกิจหลักของผู้ออกหุ้นกู้ ซ่ึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การงดเว้น หรือยกเลิก
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เช่นว่านั้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง 

(ญ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระท าตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระส าคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของ  
ผู้ออกหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อก าหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย 

(ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือ
หยุดพักการช าระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด  ๆ  
หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าท าสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนอัน
เนื่องมาจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติการช าระหนี้ทางการเงินของตนได้เพื่อ วัตถุประสงค์ใน
การปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการช าระหนี้ดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้ ซ่ึงรวมถึงการเลื่อน
หรือเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาช าระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ 
ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถช าระได้เมื่อหนี้นั้นถึงก าหนดช าระ) 
หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือท าความตกลง หรือท าขึ้นซ่ึงการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม 
เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการปฏิบัติ
ตามภาระหนี้ทางการเงินที่ตนอาจไม่สามารถช าระได้ 

10.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวด าเนินการ
เรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ช าระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือด าเนินการฟ้องร้องเอากับผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจจัด
ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (ส่ีสิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการด าเนินการ
เรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ช าระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ด าเนินการฟ้องร้องเอากับผู้ออกหุ้นกู้ 

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 
90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้ 

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ช าระหนี้ ("หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ช าระหนี้") 
ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ 

10.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 10.2  

(ก) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 10.1(ฉ) ข้อ 10.1(ซ)(2) ข้อ 10.1(ซ)(3) ข้อ 10.1(ซ)(4) หรือ
ข้อ 10.1(ญ) หรือ 

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 ซ่ึงเป็นกรณีอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 10.3(ก) ซ่ึง 

(1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึง
เหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 10.3(ข)(3) 
ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ 
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(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือ
หุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด 
หรือ 

(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซ่ึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ดังกล่าวภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ท าการช าระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซ่ึงยังไม่ถึงก าหนด
ช าระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นดว้ย ("หนังสือเรียกให้ช าระหนี้โดยพลัน") ภายใน 5 (ห้า) วันท าการ 
นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 10.3(ก) หรือนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 10.3 (ข)(1) หรือ
นับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 10.3(ข)(2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 10.3(ข)(3) 
แล้วแต่กรณี 

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงด ารงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ช าระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้
แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซ่ึงยังไม่ถึงก าหนดช าระเป็นอันถึงก าหนดช าระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง
ช าระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อก าหนดสิทธิที่ค านวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
ภายในก าหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ท าการช าระดังกล่าว  ทั้งนี้ ในกรณีที่
ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดช าระเงินไม่ว่าจ านวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายใด หากไม่มีการแสดงหรือพิสูจน์ให้เห็น
เป็นอย่างอื่น ให้ถือไว้ก่อนว่ามีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด 

10.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ช าระหนี้ตามข้อ 10.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ช าระหนี้โดยพลัน
ไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.3 แล้ว 

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องด าเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ช าระหนี้ที่ค้างช าระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุด
เท่าที่จะสามารถกระท าได้ ซ่ึงรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระท าได้
โดยถูกต้องตามกฎหมาย 

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับช าระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างช าระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้
ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อส้ินสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ช าระหนี้ไปยัง 
ผู้ออกหุ้นกูต้ามข้อ 10.2 หรือได้มีหนังสือเรียกให้ช าระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.3 แล้ว ยัง
ไม่มีการช าระหนี้ที่ค้างช าระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ด าเนินการ
ฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ช าระหนี้ที่ค้างช าระ 

11. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

11.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด  ๆแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซ่ึงจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือ
ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด มีค าขอเป็นหนังสือโดยมีเหตุ
อันสมควรให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 10.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้
ส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ช าระหนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 10.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ช าระหนี้
โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ท าการช าระหนี้หุ้นกู้ค้างช าระตามข้อ 10.3 เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการผ่อนผัน
หรือยกเว้นให้แล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 12.2(ข)(3) 

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิในสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 14.1 

(ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการ
ออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม ข้อ 13.3(ข) 

(ง) หากมีเหตุการณ์ส าคัญซ่ึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยมีหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) 
เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดสิทธิ 

11.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชุมและด าเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย
ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 
แนบท้ายข้อก าหนดสิทธิ   

11.3 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นกู้เพียงรายเดียวให้ถือว่ามติที่ท าเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นมติ
โดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

11.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งที่เรียกประชุมโดย
ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู ้เว้นแต่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ถือหุ้นกู้ 

12. อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

12.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง 
เว้นแต่บรรดาความเสียหายซ่ึงเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระท าที่กระท าลงตามมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นกู้ 

12.2 นอกเหนือจากบรรดาอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอ านาจ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 12.2 นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อก าหนดสิทธิ ซ่ึงในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อก าหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก 
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(ข) ท าความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นซ่ึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ท าให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง  

(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้อง
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่
มีหน้าที่ก ากับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้ 

(3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ้นตามข้อ 10.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้อง
ด าเนินการตามข้อ 10.2 ข้อ 10.3 และข้อ 10.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้น
ดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก 

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซ่ึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ตามข้อก าหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ 

(ง) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิและเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะด าเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยส าคัญ 

(จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับว่า ผู้ออกหุ้นกู้ได้กระท าการฝ่าฝืนข้อก าหนดสิทธิ
หรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา 
หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงจัดท ารายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องส าคัญที่ได้ด าเนินการ
ไปตามอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า 

(ฉ) อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดไว้
ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อก าหนดสิทธิ ณ ส านักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาท าการของ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

(ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถด าเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 
60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือ
ทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับท าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน 
และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.1(ค) โดยไม่ชักช้า 

12.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่
จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคล
ใด ๆ ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเช่ือถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการ 
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ผู้มีอ านาจหรือผู้รับมอบอ านาจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือความเห็น ค าแนะน า หรือข้อมูลที่จัดท าโดยผู้เช่ียวชาญให้แก่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเช่ือถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมาย
ได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น ค าแนะน า 
หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง 

12.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกใช้ไปเนื่องจากด าเนินการ
ตามข้อก าหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของ  
ผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญด้วย 

13. การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

13.1 ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์บี ช้ัน 24 
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail 
address) sbo_agencyservices@kkpfg.com ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ 
ให้ท าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย
ยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้งธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

13.2 กรณีที่จะต้องท าการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัต ิและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบตัิหน้าที่เป็นผูแ้ทนผู้ถือหุ้นกู้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้ส านักงาน ก.ล.ต. ส่ังให้งดเว้นการ  
ท าหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือส่ังพักหรือเพิกถอนรายช่ือออกจากบัญชีรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ การเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน ก.ล.ต.  

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ 

(ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อก าหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อก าหนดสิทธิ 
และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้
มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ท าการแก้ไข 

(ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกการท าหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

13.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องท าการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดย
ผู้ออกหุ้นกู้เข้าท าหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ 
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(ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าท าหน้าที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซ่ึงหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 
(สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้
ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติ การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่
ผู้ออกหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว  

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อก าหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
รายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อก าหนดสิทธิ 

13.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
รายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้น ภายใน 30 (สามสิบ) วัน และ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องท าการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เก่ียวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้
การด าเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย 

14. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ 

14.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นกรณี
ตามข้อ 3.5(ข) ข้อ 12.2(ข)(1) หรือข้อ 12.2(ข)(2) 

14.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และส านักงาน ก.ล.ต. 
โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมมี 
ผลใช้บังคับ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ 

15. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ 

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือช ารุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏช่ือในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ 
มีสิทธิยื่นค าขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควร
ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 20 
(ยี่สิบ) วันท าการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับค าขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที ่
นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้
ฉบับเก่าด้วย 

16. การติดต่อและการบอกกล่าว 

16.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ ค าบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์
อากาศ (Air Mail) (กรณีส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อส่ือสารใด ๆ 
ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อก าหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ 
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(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้ 

(ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ใน
ต่างประเทศ) ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง 

16.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(ก) ค าบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ยกเว้นการส่งเอกสารหรือข้อมูลตามข้อ 6.2(ช)) จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หาก
ได้ส่งไปยังที่ตั้งส านักงานของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 13.1 

(ข) ค าบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้
ดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  
ส านักงานใหญ่ตั้งอยูท่ี่อาคารวิริยะถาวร ช้ัน 19 เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  
แขวงรัชดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
หมายเลขโทรสาร 0-2691-9723 
บุคคลติดต่อ  คุณอลิสา วุฒิจักร ์

16.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(ก) ค าบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ (ยกเว้นหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ) จะถือว่าได้ส่งโดย
ชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ 
(Air Mail) (กรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุโดยศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ซ่ึงจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันที่ 3 (สาม) นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยงั
ที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 (เจ็ด) นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ใน
ต่างประเทศ 

(ข) กรณีมิได้ส่งค าบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ  ในค าบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นกู้
รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งค าบอกกล่าวหรือเอกสารใด  ๆอันเกี่ยวเนื่องกับ 
ผู้ถือหุ้นกู้รายอื่น 

17. ข้อตกลงอื่น ๆ 

(ก) หากมีข้อความใด ๆ ในข้อก าหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มี
ผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ซ่ึงรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้
ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของก าหนดสิทธิเฉพาะในส่วน
ที่ขัดหรือแย้งกันนั้น 
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(ข) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ 
หรือท าให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น 

(ค) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้เพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อก าหนดสิทธิ
ประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระท าโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้กระท าโดยชอบ
แล้ว ให้ถือว่ามีผลเป็นการผ่อนผันหรือยกเว้น นับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้บอกกล่าวไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตาม
วิธีการบอกกล่าวที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิหรือเมื่อมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้ถือเสมือนว่า  
เหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อก าหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผนัหรือยกเว้น
นั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ออกหุ้นกู้อีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธ์ิ หรือมีการก าหนดเงื่อนไขหรือ
เงื่อนเวลาส าหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบไปพร้อมกับการ
บอกกล่าวข้างต้นหรือเมื่อมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แล้ว 

18. ผลบังคับของข้อก าหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อก าหนดสิทธิจะมีผลใช้บังคับในวันออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการช าระหนี้ตามหุ้นกู้และข้อก าหนดสิทธิ
ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อก าหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย  

ผู้ออกหุ้นกู ้
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ลงช่ือ       
(นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย)์ 

ผู้มีอ านาจลงนาม 

 

ลงช่ือ       
(นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์) 

ผู้มีอ านาจลงนาม 
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เอกสารหมายเลข 1 

หลักเกณฑ์ในการประชมุผู้ถือหุน้กู้ 

1. การเรียกประชุม 

ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) จะต้องด าเนินการให้ 
นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซ่ึงมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) 
และผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้
ในต่างประเทศ) ตามรายช่ือและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 7  (เจ็ด) วัน 
(ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ 
วัน เวลา สถานที่ส าหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่ง
หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายช่ือและที่อยู่ซ่ึงปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ 
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ 

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นกู้รายอื่นหรือบุคคลใด ๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดท าหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนดหรือตามที ่
นายทะเบียนหุ้นกู้ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมกับหนังสือเรียกประชุม ซ่ึงผู้ถือหุ้นกู้ขอรับได้ ณ ส านักงานใหญ่
ของนายทะเบียนหุ้นกู้) 

(ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซ่ึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาซ่ึง
ได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อท าการช้ีแจงและแสดง
ความเห็นต่อที่ประชุม 

(ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ 

3. องค์ประชุม 

3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.3 และข้อ 6.4 จะต้อง
มีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยัง
ไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่
เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุม
ส าหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นกู้
รวมกันเป็นจ านวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม 
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3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 
(สอง) รายขึ้นไปซ่ึงถือหุ้นกู้เป็นจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด
เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจาก
การประชุมครั้งก่อนซ่ึงไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมส าหรับการ
ประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซ่ึงถือหุ้นกู้เป็นจ านวนรวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม  

3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 
(สอง) รายขึ้นไปซ่ึงถือหุ้นกู้เป็นจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน
ทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อน
มาจากการประชุมครั้งก่อนซ่ึงไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมส าหรับ
การประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซ่ึงถือหุ้นกู้เป็นจ านวน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม 

3.4 ข้อก าหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมในข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.3 ข้างต้นไม่ใช้บังคับกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นกู้ 
เพียงรายเดียว 

4. ประธานในที่ประชุม 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณี
ที่ผู้ที่จะท าหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (ส่ีสิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นกู้
รายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

5. การเลื่อนประชุม 

5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (ส่ีสิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย  

(ก)  ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุม  
ผู้ถือหุ้นกู้ไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซ่ึงประธานก าหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบส่ี) วันนับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ 
ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและ
ลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น  

(ข)  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.1(ก) 

(ค) ในกรณีที่การประชุมซ่ึงขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อน
ขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.1(ก) 
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5.2 นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมส าหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุม
ครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ตามรายช่ือและที่อยู่ซ่ึงได้เคยจัดส่ง
หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกราย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน 
ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่(ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้
จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่ส าหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการส าหรับการประชุมครั้งใหม่  

6. มติของที่ประชุม 

6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ตัดสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานใน  
ที่ประชุมก าหนด ซ่ึงผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 (หนึ่ง) 
หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงช้ีขาด (ทั้งกรณีการลงมติ
โดยการชูมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ 
หรือผู้รับมอบฉันทะ 

6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.3 และข้อ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียง
ข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 
(หกสิบหก) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.4 

(ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีนัยส าคัญตามข้อ 6.3(ง) ของข้อก าหนดสิทธิ และ 

(ค) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ 

6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงขา้งมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบ
ห้า) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การช าระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรือ
บุคคลใด ๆ 

(ข) การแก้ไขวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันครบก าหนดช าระเงินไม่ว่าจ านวนใด ๆ ตามหุ้นกู้  

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจ านวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจ านวนอื่นใดที่ค้างช าระ
หรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้นกู้ 

(ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจ านวนใด ๆ ที่จะต้องช าระตามหุ้นกู้ 
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(จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3) และมติของ 
ที่ประชุม (ข้อ 6) 

(ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิเพื่อให้สามารถด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ 6.4(ก) ถึง
ข้อ 6.4(จ) ข้างต้น 

6.5 ผู้ถือหุ้นกู้รายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ  

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 
(สิบส่ี) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้ รวมทั้งจัดให้มีส าเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบได้ ณ 
ส านักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาท าการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

8. การลงมติเป็นหนังสือแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

ยกเว้นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 10.1 ของข้อก าหนดสิทธิ ในกรณีที่จะต้องมีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อลงมติไม่ว่าในเรื่องใดตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าไม่มีผลกระทบ
ต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยส าคัญ ผู้ออกหุ้นกู้อาจขอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จัดให้ผู้ถือหุ้นกู้ลงมติในเรื่องดังกล่าว
โดยท าความตกลงกันเป็นหนังสือแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แต่มติดังกล่าวจะต้องได้รับการลงนามจากผู้ถือหุ้นกู้
ที่ยังมิได้ไถ่ถอนตามจ านวนที่ระบุไว้ในข้อ 6 ข้างต้นไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้ 
เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการ
นับคะแนนเสียงจากจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด โดยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เก็บรักษามติดังกล่าวไว้  

ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติที่มีการลงนาม
โดยผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ก าหนดไว้ในวรรคก่อน 



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารหมายเลข 2 

แบบของใบหุ้นกู ้
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(แบบของใบหุ้นกู้) 
(Form of Debenture Certificate) 

ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ 
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ /  
Unsubordinated and Unsecured Debentures with a Debentureholders' Representative in the 
Name-Registered Certificate and with the Issuer's Right to Early Redemption 
ช าระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up 

 

เลขทะเบียนบริษัท  0107556000167 
Company Registration No.  0107556000167 
จดทะเบียนเมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
Registered on  6 February 2013 

บริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED  

หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 
DEBENTURES OF CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 2/2564 DUE B.E. 2574 WITH THE ISSUER'S RIGHT TO EARLY REDEMPTION 

วันออกหุ้นกู้ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  21 ตุลาคม พ.ศ. 2574 อายุ 10 ปี     มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาท/หน่วย จ านวนที่ออก  2,000,000 หน่วย มูลค่าเงินต้นรวม 2,000,000,000 บาท 
Issue Date  21 October 2021 Maturity Date 21 October 2031 Term 10 Years    Face Value 1,000 Baht/Unit Total Issued Amount 2,000,000 Units Total Amount  Baht 2,000,000,000 
อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ ร้อยละ 3.58 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้  ช าระปีละ 2 ครั้ง  
Interest Rate is 3.58 percent per annum throughout the term of Debentures Semi-annually  
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู"้) จะด าเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2574 โดยรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านหลังของใบหุ้นกูน้ี้ /  
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED (the "Issuer") will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 21 October 2031 in accordance with the details specified in the back of this Debenture Certificate. 
ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ / Name of Debentureholder   [●] 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / Debentureholder Registration No. [●] จ านวนหน่วยหุ้นกู้ / No. of Debentures [●] หน่วย / Units 
เลขที่ใบหุ้นกู้ / Certificate No.     [●] 
วันที่ออกใบหุ้นกู้ / Issue Date of the Debenture Certificate [●] จ านวนเงินต้น / Total Principal Amount [●] บาท / Baht 
ใบหุ้นกู้นี้อยู่ภายใต้ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ส าหรับหุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กู้กอ่นวันครบก าหนดไถถ่อนหุ้นกู้ (ตามที่
อาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ตามที่ได้ย่ืนไว้กับส านักงาน ก.ล.ต. (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อก าหนดสิทธ"ิ) / This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions in relation to Debentures of CK Power Public Company Limited No. 2/2564 Due B.E. 2574 
with the Issuer's Right to Early Redemption (as maybe amended) submitted to the Office of the SEC (the "Terms and Conditions"). 
หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิได้รับช าระหนี้ตามหุ้นกู้ของตน ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับช าระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับช าระหนี้ก่อน / 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. 
เนือ่งจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามความหมายในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอ
ขายตราสารหนี้ทุกประเภท ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก / 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/นายทะเบียนหุ้นกู้ 
Director/Register 
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เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นกู้น้ี ค านิยามที่ใช้ในใบหุ้นกู้น้ี ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในข้อก 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 าคัญของการช าระเงินตามข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ / Summary of Key Payment Terms under the Terms and Conditions of the Debentures 
1. หุ้นกู้น้ีเป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้/ 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. 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ / Debentureholders' Representative: ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) / Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited 
นายทะเบียนหุ้นกู้ / Registrar: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) / CIMB Thai Bank Public Company Limited 

2. ระยะเวลาในการค านวณดอกเบ้ียและวิธีการในการช าระดอกเบ้ียและการไถ่ถอนหุ้นกู้ / Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures 
2.1 การก าหนดวันช าระดอกเบ้ีย มีการก าหนดช าระดอกเบ้ียปีละ 2 (สอง) คร้ัง ทุกวันท่ี 21 เมษายน และวันท่ี 21 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะท าการช าระดอกเบ้ียงวดแรกในวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยหากวันช าระดอกเบ้ียไม่ตรงกับวันท าการ จะเล่ือน 

วันช าระดอกเบ้ียเป็นวันท าการถัดไป / Interest shall be payable semi-annually and shall be paid on 21 April and 21 October of each year throughout the terms of the Debentures and the first payment of interest shall be made on 21 April 2022. If the Interest Payment Date 
is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day.  

2.2 เว้นแต่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ท้ังหมดก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามรายละเอียดและเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการช าระเงินต้นท้ังหมดภายใต้หุ้นกู้ ท้ังน้ี ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อก 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 ผูอ้อกหุ้นกู้จะช าระดอกเบ้ียตาม 2.1 แต่ละงวดและช าระคืนเงินต้นตามข้อ 2.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยจัดท าเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันท่ีตรงกับวันท าการท่ีต้องช าระดอกเบ้ียหรือเงินต้นตามข้อก าหนดสิทธิ โดยจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้า
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดท่ีผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซ้ือหุ้นกู้หรือท่ีผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบส่ี) วันท าการ ก่อนวันช าระเงินน้ัน ๆ หรือตามวิธีการท่ีจะได้มีการตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ / 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. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / The Closure of the Register Book 
 นายทะเบียนหุ้นกู้จะท าการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้ เป็นระยะเวลา 14 (สิบส่ี) วันล่วงหน้าก่อนวันก าหนดช าระดอกเบ้ียแต่ละงวด วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด วันก าหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

หรือวันอ่ืนใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ หรือตามท่ีผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อก าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณี
ท่ีวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันท าการ ให้เล่ือนเป็นวันท าการถัดไป (ซ่ึงในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบส่ี) วัน) / 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. ข้อก าหนดอื่น ๆ เป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิ/Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions. 
โปรดอ่าน 
Please read 

(1) ให้ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ท าแบบค าขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทุกคร้ังท่ียื่นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ /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) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ท่ีปรากฏชื่อท่ีด้านหน้าของใบหุ้นกู้ ให้แนบภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาหนังสือรับรองบริษัทท่ีกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจ
ไปพร้อมกับใบหุ้นกู้ฉบับน้ีด้วย / 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) ในกรณีท่ีผู้รับโอนหุ้นกู้จะท าการโอนหุ้นกู้จะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อท่ีเคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ ในกรณีเปล่ียนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (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. 

ลงลายมือช่ือผู้โอน Signature of transferor 

ลงลายมือช่ือผู้รับโอน (ผู้ท่ีต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้) 
Signature of transferee (who wishes to have his/her name entered in the register book) นายทะเบียนหุ้นกู้ลงลายมือช่ือผู้มีอ านาจพร้อมประทับตราของ 

นายทะเบียนหุ้นกู้ (ถ้ามี) / Authorized Signature of the Registrar 
with the seal of Registrar (if any) ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง)/ Full Name of Transferee in Block Letters 

1 ลงลายมือช่ือผู้โอน Signature of transferor ลงลายมือช่ือผู้รับโอน/ (Signature of transferee) 
 

 

 ตัวบรรจง/ (Block letters) 
 

2 ลงลายมือช่ือผู้โอน Signature of transferor ลงลายมือช่ือผู้รับโอน/ (Signature of transferee) 
 

 

 ตัวบรรจง/ (Block letters) 
 

 



 

 

[Confidential] 

(ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถอืหุน้กู้ 
 

หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574  
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

 

ระหว่าง 

 
บริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

กับ 

 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากัด (มหาชน) 

 

วันที ่[●] ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 



 

(รา่ง) สญัญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้- หุน้กูข้องบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2564 หนา้ที่ 1 

(ร่าง) สัญญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้ถอืหุน้กู้ 

สัญญาฉบับนีท้  าขึน้เมื่อวันที่ [●] ตุลาคม พ.ศ. 2564 ระหว่าง บริษัท ซีเค พาวเวอร์ 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 ทาวเวอร ์อาคารบี ชัน้ 24 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 ซึง่ตอ่ไปในสญัญาฉบบันี ้เรยีกวา่ "ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้" อีกฝ่ายหนึง่ 

โดยที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์("ส านักงาน ก.ล.ต.") 
ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ มีช่ือเฉพาะของหุ้นกู้ว่า "หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ า กัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2564  
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 ซึ่งผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู"้ (เรียกว่า "หุ้นกู้") ทัง้นี ้
หุน้กูม้ีจ  านวนรวมทัง้หมดไม่เกิน [●] ([●]) หน่วย มลูค่าที่ตราไวห้น่วยละ 1,000 (หนึ่งพนั) บาท มลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
[●] ([●]) บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทนุรายใหญ่  ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที่ 
ทจ. 17/2561 เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2561 
(รวมถึงที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทจ. 17/2561") และประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดของหุน้กู้
ปรากฏตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้ตามเอกสารแนบทา้ยของสญัญาฉบบันี ้รวมทัง้
ที่จะไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมตอ่ไปในภายหนา้ (ถา้มี) (เรยีกวา่ "ข้อก าหนดสิทธิ") และใหถื้อเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาฉบบันีด้ว้ย 

โดยที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดใ้หค้  ารบัรองว่า ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูม้ีคณุสมบตัิในการท าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ครบถว้น
ตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบตัิของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละการ
กระท าตามอ านาจหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ฉบบัลงวนัที่ 3 สงิหาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ 
ทจ. 37/2552") และประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ 
ใหท้ าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

โดยที่ผูอ้อกหุน้กูม้ีความประสงคจ์ะแตง่ตัง้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูท้  าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูข้องหุน้กู ้และผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
มีความประสงคจ์ะท าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูข้องหุน้กู ้โดยใหม้ีอ  านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามทีก่  าหนด
ไวใ้นสญัญาฉบบันี ้ขอ้ก าหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัหุน้กู ้ พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่ ทจ. 17/2561 และประกาศที่ ทจ. 37/2552 ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ กฎ ขอ้บงัคบั หรือค าสั่งต่าง ๆ ของส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ (ตอ่ไปนีใ้นสญัญารวมเรยีกวา่ "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง") 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญัติในกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และโดยความประสงคข์องคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย คู่สญัญา 
ทัง้สองฝ่ายจึงตกลงท าสญัญาฉบบันี ้โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้



 

(รา่ง) สญัญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้- หุน้กูข้องบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2564 หนา้ที่ 2 

1. ค านิยาม 

เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในสญัญาฉบับนี ้ ค  าและขอ้ความตามที่ปรากฏในสญัญาฉบับนีใ้ห้มี
ความหมายเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิ 

2. การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ 

ผูอ้อกหุน้กูโ้ดยความยินยอมของผูถื้อหุน้กูต้กลงแตง่ตัง้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูท้  าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และผูแ้ทน
ผูถื้อหุน้กูต้กลงท าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยมีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามที่
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 [●] ([●]) ต่อปี ของจ านวนเงินตน้คงคา้งทัง้หมดภายใตหุ้น้กู ้
(Outstanding Amount) โดยมีค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า [30,000 (สามหมื่น)] บาท ต่อปี บวกดว้ยภาษีมลูค่าเพิ่มใน
อตัราตามที่กฎหมายก าหนด โดยผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูภ้ายใน 14 (สิบสี่) วนัท าการ 
นบัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัช าระคา่ตอบแทนการใหบ้รกิาร
ดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการของผูอ้อกหุน้กูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้หเ้ลื่อนไปช าระค่าตอบแทนการใหบ้ริการใน  
วนัท าการถดัไป  

 อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะยงัคงตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ของตนต่อไปภายหลงัวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู้
หรือวนัไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนดแลว้ ผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูจ้ะด าเนินการตกลงค่าตอบแทนการ
ใหบ้ริการและวิธีการช าระค่าตอบแทนการใหบ้ริการท่ีผูอ้อกหุ้นกู้จะต้องช าระใหผู้้แทนผูถื้อหุ้นกู้ โดยจะท าเป็น 
ลายลกัษณอ์กัษรก่อนที่จะถึงวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูห้รือวนัไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด (แลว้แตก่รณี) 

3.2. ผูอ้อกหุน้กูต้กลงที่จะช าระใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูซ้ึง่เงินทดรองจ่ายที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดจ้่ายไปตามที่จ่ายจริงเทา่ที่
จ  าเป็นและสมควรอนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามสญัญาฉบบันี ้ขอ้ก าหนดสิทธิ และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัหุน้กู้ โดยผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคืนใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูภ้ายใน 14 (สิบสี่) วนัท าการ 
นบัจากวนัที่ไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้พรอ้มแสดงรายละเอียดตลอดจนหลกัฐานใน
การจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักลา่ว  

ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัช าระคืนเงินทดรองจ่ายดงักลา่วไมต่รงกบัวนัท าการของผูอ้อกหุน้กูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ใหเ้ลือ่นไป
ช าระเงินทดรองจ่ายในวนัท าการถดัไป 



 

(รา่ง) สญัญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้- หุน้กูข้องบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2564 หนา้ที่ 3 

3.3. ผูอ้อกหุน้กูต้กลงรบัผิดชอบในคา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม ที่อาจเกิดขึน้จากการกระท าและด าเนินการใด ๆ ตามความใน
สญัญาฉบบันี ้

3.4. หากผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ช าระค่าตอบแทนการใหบ้ริการ และ/หรือ เงินทดรองจ่ายใด ๆ ใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูภ้ายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี ้ผูอ้อกหุน้กูย้ินยอมใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูม้ีสิทธิเรียกเก็บดอกเบีย้ผิดนดับน 
เงินดงักลา่วในอตัราดอกเบีย้ผิดนดัรอ้ยละ 7.5 (เจ็ดจดุหา้) ตอ่ปี ("อัตราดอกเบีย้ผิดนัด") โดยใหค้  านวณดอกเบีย้ผิดนดั
บนเงินดงักลา่วตัง้แตว่นัครบก าหนดช าระเงินจ านวนดงักลา่วจนถึง (แตไ่มร่วม) วนัที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ดช้  าระเงินดงักลา่ว
คืนใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้นเสรจ็สิน้ครบถว้น 

3.5. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้นระหว่างอายุของหุน้กูต้ามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 7.2 ขอ้ 7.3 หรือ 
ขอ้ 7.4 (แลว้แต่กรณี) ของสญัญาฉบบันี ้ผูอ้อกหุน้กูต้กลงช าระค่าตอบแทนการใหบ้ริการใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
ตามสว่นของระยะเวลาที่ผ่านพน้ไปจริงที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูไ้ดป้ฏิบตัิหนา้ที่จนกว่าจะสิน้สดุการท าหนา้ที่เป็น
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละไดม้ีการสง่มอบบรรดาทรพัยส์ิน เอกสาร และหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดใหก้บัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
รายใหม่ที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ตามเง่ือนไขที่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ โดยหากผูอ้อกหุน้กูไ้ดช้  าระเงิน
ค่าตอบแทนการใหบ้ริการใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูล้ว่งหนา้ไปแลว้เป็นจ านวนเงินเกินกว่าระยะเวลาที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
ไดป้ฏิบัติหนา้ที่จริง ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้จะตอ้งคืนเงินค่าตอบแทนการใหบ้ริการส่วนเกินดังกล่าว ค านวณตาม
จ านวนวนัคงเหลอืใหผู้อ้อกหุน้กู ้โดยไมม่ีการคิดดอกเบีย้ใด ๆ ภายใน 14 (สบิสี)่ วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูไ้ม่ไดท้  าการคืนเงินคา่ตอบแทนการใหบ้ริการ
สว่นเกินดงักลา่วภายในเวลาที่ก าหนดไวข้า้งตน้ ผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิที่จะเรียกเก็บดอกเบีย้ผิดนดับนจ านวน  
เงินค่าตอบแทนการใหบ้ริการสว่นเกินดงักลา่ว โดยใหค้  านวณดอกเบีย้ผิดนดัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ครบก าหนด
ระยะเวลา 14 (สิบสี่) วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุการท าหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูจ้นถึง (แต่ไม่รวม) วนัที่
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดท้  าการช าระเงินค่าตอบแทนการใหบ้ริการสว่นเกินดงักลา่วใหแ้ก่ผู้ออกหุน้กูแ้ลว้ 

3.6 ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ม่มีสิทธิในการหกักลบลบหนีใ้ด ๆ ที่ผูอ้อกหุน้กูเ้ป็นหนีต้่อผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก้บัเงินจ านวนใด ๆ ที่
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดร้บัไวห้รอืครอบครองไวใ้นนามของหรอืเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้กู ้เวน้แตก่รณีการใชส้ทิธิในการ
หกักลบลบหนีส้  าหรบัหนีค้า่ตอบแทนการใหบ้รกิาร เงินทดรองจ่าย และหนีค้า่ใชจ้่ายใด ๆ ที่เกิดขึน้อนัเนื่องมาจาก
การปฏิบตัิหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูภ้ายใตส้ญัญาฉบบันี ้ขอ้ก าหนดสทิธิ หรอืเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้

4. อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญา 

4.1 ผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูม้ีอ  านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี ้ขอ้ก าหนดสิทธิ 
และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้รวมทัง้มีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งที่มีอยู่
หรือที่จะมีขึน้ต่อไปในภายหนา้ นอกจากนี ้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวอย่างเคร่งครดั โดยสจุริต 
ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้กูต้ามมาตรฐานวิชาชีพของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
จะพึงกระท า ทัง้นี ้ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งใหค้วามรว่มมือและความช่วยเหลือในการด าเนินการใด ๆ  ตามที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
รอ้งขอตามความจ าเป็นและมีเหตผุลอนัสมควร ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) การจดัสง่ส าเนางบการเงิน รายงาน
อตัราสว่นที่มีนยัส าคญัทางการเงิน (Key Financial Ratio) และรายงานหรือเอกสารอื่นใดที่ผูอ้อกหุน้กูม้ีหนา้ที่ 



 

(รา่ง) สญัญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้- หุน้กูข้องบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2564 หนา้ที่ 4 

ที่จะตอ้งจดัสง่ใหแ้ก่ส  านกังาน ก.ล.ต. หรอืหนว่ยงานที่ก ากบัดแูลอื่นใด หรอืตามที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้อ้งขอตามวิธีการ
และเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิ 

4.2 ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้กูใ้นความเสียหายซึ่งเกิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้กูจ้ากการที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
จงใจปฏิบตัิหนา้ที่โดยมิชอบ หรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความจงใจหรือประมาทเลินเลอ่อย่างรา้ยแรง แต่
ทัง้นี ้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้มต่อ้งรบัผิดชอบในความเสยีหายใด ๆ ส าหรบัความเสยีหายที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่
ของตนโดยเช่ือถือหนงัสอืรบัรองที่ออกโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม (ไมว่า่กรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการ หรอืผูร้บัมอบ
อ านาจ) ของผูอ้อกหุน้กู ้หรือความเห็น ค าแนะน า หรือขอ้มลูที่จดัท าโดยผูเ้ช่ียวชาญใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ หากเป็น
การเช่ือถือดว้ยความระมดัระวงัอนัจะพึงคาดหมายไดจ้ากบุคคลที่ประกอบการเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ แมว้่าจะ
ปรากฏในภายหลงัวา่หนงัสอืรบัรอง ความเห็น ค าแนะน า หรอืขอ้มลูดงักลา่วจะมีขอ้บกพรอ่งหรอืไมเ่ป็นความจริง  

4.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอ  านาจและหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ  เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง  ซึ่งรวมถึง  
(แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ) อ านาจและหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) กระท าการใด ๆ ในนามของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้พื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้กูท้ัง้ปวง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) 
การรบัและเก็บรกัษาตน้ฉบบัเอกสารสญัญาตา่ง ๆ  รวมถึง สญัญาจ านอง โฉนดที่ดินที่เป็นหลกัประกนั และ
ทรพัยส์ินใด ๆ (ถ้ามี) ที่เก่ียวขอ้งกับหุน้กู้ การรบัจ าน า การรบัจ านอง การรบัการค า้ประกัน หรือการรับ
หลกัประกันอื่นใด (ถ้ามี) และการใช้สิทธิไถ่ถอนจ านอง ปลดจ านอง ปลอดหลกัประกันที่จ  านองไวต้าม
สญัญาหลกัประกนั เมื่อถึงวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้รวมทัง้ใชส้ิทธิบงัคบัช าระหนีก้บัผูอ้อกหุน้กู้ ผูจ้  าน า  
ผูจ้  านอง ผูค้  า้ประกนั และ/หรอื ผูใ้หห้ลกัประกนัอื่นใด (ถา้มี) เพื่อและในนามของผูถื้อหุน้กูด้ว้ย  

(ข) ด าเนินการใด ๆ ใหผู้อ้อกหุน้กูป้ฏิบตัิตามหนา้ที่ท่ีระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ ซึง่รวมถึง (แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ) การ
ด าเนินการตามมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้กู ้และการเรยีกคา่เสยีหายจากผูอ้อกหุน้กูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

(ค) ด าเนินการใด ๆ อนัเป็นอ านาจหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้การด าเนินการตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้กู ้และ
การใหค้  าแนะน าหรอืใหค้  าปรกึษาตามสมควร และการเรยีกคา่เสยีหายจากผูอ้อกหุน้กูแ้ทนผูถื้อหุน้กูด้ว้ย 

(ง) ด าเนินการเรียกประชุมผูถื้อหุน้กู้ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ละเอกสารใด ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ละเป็นผูด้  าเนินการจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุน้กู้ ตามวิธีการและ
เง่ือนไขที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิ 

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงและยอมรับว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิแต่งตั้ง 
ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่นใด เพื่อใหค้  าปรกึษาในกรณีที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้อ้งปฏิบตัิหนา้ที่ตาม
สญัญาฉบบันี ้ขอ้ก าหนดสทิธิ หรอืเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้ซึง่รวมถึง (แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ) การบงัคบั
ช าระหนีต้ามหุน้กู ้หรือกรณีมีการเสนอขอแกไ้ขขอ้ก าหนดสิทธิหรอืขอผ่อนผนัเรื่องใด ๆ  หรือการใหค้วามยินยอม
ที่เกี่ยวขอ้งกับขอ้ก าหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุผิดนดัหรือขอ้พิพาทที่อาจเกิดขึน้อนัเก่ียวเนื่องกบัหุน้กู้



 

(รา่ง) สญัญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้- หุน้กูข้องบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2564 หนา้ที่ 5 

หรือขอ้ก าหนดสิทธิ ทัง้นี ้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้ใหผู้อ้อกหุน้กูท้ราบล่วงหนา้ถึงค่าใชจ้่ายที่ปรกึษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่นใดดงักล่าว พรอ้มทัง้ไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้จาก 
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 



 

(รา่ง) สญัญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้- หุน้กูข้องบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2564 หนา้ที่ 6 

6. วันมีผลบังคับใช้ของสัญญา 

สญัญาฉบบันีใ้หม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัออกหุน้กูเ้ป็นตน้ไป 

7. การสิน้สุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้และการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ 

7.1. ใหส้ญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงทนัที เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ละผูอ้อกหุน้กูไ้ดท้  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 



 

(รา่ง) สญัญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้- หุน้กูข้องบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2564 หนา้ที่ 7 

(จ)  ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้กเป็นผูม้ีหนีส้นิลน้พน้ตวั หรอืถกูพิทกัษ์ทรพัย ์หรอืถกูเจา้พนกังานยดึ หรอือายดัทรพัย์
ตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย หรอืถกูรอ้งขอใหม้ีการฟ้ืนฟกิูจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย  

7.3 ในกรณีที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูป้ระสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาฉบบันีจ้ะตอ้งท าเป็นหนงัสอืแจง้ใหผู้อ้อกหุน้กูท้ราบลว่งหนา้
ไม่นอ้ยกว่า 60 (หกสิบ) วนั ("ระยะเวลาบอกกล่าวให้จัดหาผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่") พรอ้มทัง้แจง้รายช่ือ
ของบคุคลที่มีคณุสมบตัิเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่เก่ียวขอ้งใหผู้อ้อกหุน้กูท้ราบ 
เพื่อใหผู้อ้อกหุน้กูด้  าเนินการแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ายใหม่ หากผูอ้อกหุน้กูไ้ม่สามารถแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
รายใหมไ่ดภ้ายในระยะเวลาบอกกลา่วใหจ้ดัหาผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ายใหม่ดงักลา่ว ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่
ตามสญัญาฉบบันีต้่อไป โดยผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูย้งัคงตอ้งรบัผิดชอบการปฏิบตัิหนา้ที่เสมือนเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
และจะตอ้งด าเนินการสง่มอบบรรดาทรพัยส์นิ เอกสาร หรอืหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ายใหม่ 
ทัง้นี ้ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งด าเนินการแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ายใหมต่ามวิธีการที่ก 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 



 

(รา่ง) สญัญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้- หุน้กูข้องบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2564 หนา้ที่ 8 

10. การส่งหนังสือบอกกล่าว 

การติดต่อสื่อสารหรือการบอกกลา่วใด ๆ ระหว่างผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูส้ามารถจัดส่งทาง (1) ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) โดยหากคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งใชว้ิธีการจดัสง่โดยทางไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) ใหถื้อว่า
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งไดร้บัเอกสารดงักลา่วเมื่อไดร้บัการยืนยนัการสง่จากไปรษณียอ์ิเล็กทรอกนิกส ์(e-mail) ของ
คูส่ญัญาฝ่ายที่สง่ (2) ท าเป็นหนงัสอืและสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียน (3) สง่ทางโทรสารและยืนยนัโทรสารนัน้ดว้ย
การส่งเป็นจดหมายทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือ (4) ส่งโดยบุคคล ซึ่งลงนามรบัโดยคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง ทัง้นี  ้ 
ใหท้ าการสง่หนงัสอืบอกกลา่วไปยงัที่อยูข่องคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ตามที่ ระบไุวด้งันี  ้

ผูอ้อกหุน้กู:้  

บริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน)  

ส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่อาคารวิรยิะถาวร 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 ทาวเวอร ์อาคารบี ชัน้ 24 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  
กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรสาร:  0-2495-1603, 0-2495-1609 

บคุคลติดตอ่: คณุรกัชนก ธนาสารพนูผล, คณุดนชุ พงศพ์ฤทธิวฒัน ์

อีเมล:์  sbo_agencyservices@kkpfg.com 

หรอืที่อยูซ่ึง่ไดม้ีการเปลีย่นแปลงและไดแ้จง้ใหแ้ก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ทราบเป็นหนงัสอืแลว้ 



 

(รา่ง) สญัญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้- หุน้กูข้องบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2564 หนา้ที่ 9 

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
ผูอ้อกหุน้กูม้ีความรบัผิดต่อผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูใ้นขอ้มลูหรือเอกสารดงักลา่วหรือต่อการใด ๆ ที่ผูแ้ทนผู้ ถือหุน้กูไ้ด้
กระท าการหรอืละเวน้ไมก่ระท าการโดยอาศยัขอ้มลูหรอืเอกสารท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ดม้อบใหด้งักลา่วขา้งตน้ 

14. การรักษาความลับ 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้กลงที่จะเก็บรกัษาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับหุน้กู้หรือเอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้งซึ่งเป็นความลบัซึ่ง
ผูอ้อกหุน้กูส้ง่มอบใหก้บัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้นื่องจากการปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามสญัญาฉบบันีไ้มว่า่จะ
อยูใ่นรูปแบบของเอกสารหรอืไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใด ๆ ไวเ้ป็นความลบั โดยจะไมเ่ปิดเผยใหก้บับคุคลอื่นใด เวน้แต่ 
(ก) เป็นการเปิดเผยใหแ้ก่กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง ตวัแทน หรอืที่ปรกึษา ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รอืของบรษัิทในเครือ
ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ตามความจ าเป็น หรอื (ข) เป็นการเปิดเผยตามขอ้ก าหนดสิทธิ หรอืตามบทบญัญตัิของกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั หรอืค าสั่งหรอืค าวินิจฉยัของศาลหรอืหนว่ยงานที่มีหนา้ที่ก ากบัดแูล 

15. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

(ก) คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงจะปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ซึง่รวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียง พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมถึงที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) หรือ
ประกาศหรอืระเบียบอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ("กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") 

(ข) ผูอ้อกหุน้กูต้กลงศึกษาและรบัทราบประกาศความเป็นสว่นตวั (Privacy Notice) ที่ปรากฏหรอืจะมีขึน้ 
รวมถึงที่ไดม้ีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงในแตล่ะคราวในเว็บไซตข์องกลุม่ธุรกิจการเงินของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
www.kkpfg.com/dataprotection 

http://www.kkpfg.com/dataprotection


 

(รา่ง) สญัญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้- หุน้กูข้องบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2564 หนา้ที่ 10 

(ค) คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายตกลงจะใหค้วามช่วยเหลอืและสนบัสนนุคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ตามความจ าเป็นและ
สมควร เพื่อการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ 

16. การขัดกัน 

ในกรณีที่มีขอ้ก าหนดใด ๆ ภายใตส้ญัญาฉบบันีข้ดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดสิทธิ ก็ใหป้ฏิบตัิตามขอ้ความที่ระบไุว้
ในขอ้ก าหนดสทิธิเฉพาะในสว่นท่ีขดัหรอืแยง้กนัดงักลา่ว 

17. กฎหมายที่ใช้บังคับ 

สญัญาฉบบันีอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัและการตีความของกฎหมายไทย 

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 ์ตรวีิศวเวทย)์                                                  (นายวรพจน ์อชุไุพบลูยว์งศ)์ 
                               ผูม้ีอ  านาจลงนาม                                                                ผูม้ีอ  านาจลงนาม 

 

 

พยาน 

 

 

_______________________________ 

(นางมณัทนา เอือ้กิจขจร) 

 



 

(รา่ง) สญัญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้- หุน้กูข้องบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2564  หนา้ลงนาม 

 

เพื่อและในนามของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ธนาคารเกียรตินาคนิภทัร จ ากัด (มหาชน) 

 

 

(นายวรกฤต จารุวงศภ์คั) 
ประธานสายปฏิบตัิการ 

 

 

(นางฑตุิยาภรณ ์รกัอินทร)์ 
ผูอ้  านวยการอาวโุส 

หวัหนา้ฝ่ายปฏิบตัิการธุรกิจหลกัทรพัย ์
 

(นายดนชุ พงศพ์ฤทธิวฒัน)์ 
พยาน 

 



 

(รา่ง) สญัญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้- หุน้กูข้องบรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2564 เอกสารแนบทา้ย 

เอกสารแนบท้าย 

ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธิและหนา้ทีข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้

 

 

 







































































































































































































































































บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 

เอกสารแนบ 5 สรุปความแตกต่างของข้อก าหนดสิทธิมาตรฐานและข้อก าหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ หน้าที่ 1 

เอกสารแนบ 5 
ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้  

("ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ส าหรับ 
หุ้นกู้เของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ("หุ้นกู้") 

หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ เหตุผล 

1. หน้าที่กระท าการ 7. ค ารับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ 

7.2 หน้าที่กระท าการ 

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลง
จะกระท าการ ดังต่อไปนี้ 

... 

(ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้
ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ส าหรับ
รายการที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ) ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไป
ยังที่อยู่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในก าหนดเวลาที่ระบุ
ไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสาร
ดังกล่าวเม่ือได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-
mail) ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เตรียมเอกสารที่ ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถ
ตรวจสอบได้ ณ ส านักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลา
ท าการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 

 
 
 

 

(ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะจัดส่งภายในก าหนดเวลาที่ระบุไว้
ในข้อนี้ และตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.2 หรือโดย
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 13.1 ทั้งนี้ 
หากผู้ ออกหุ้นกู้ ใช้ วิ ธี การ จัดส่ ง โดยทางไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้ว ให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ได้รับเอกสารดังกล่าวเม่ือได้รับการยืนยันการส่งจาก
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้
ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับ
จากผู้ออกหุ้นกู้ ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ 
ส านักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาท าการ
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้เอง (หากมี 

มีการก าหนดสาระส าคัญเพิ่มเติมจากข้อก าหนดสิทธิมาตรฐานใน
วรรคสองเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่มีการเปิดเผยแล้วให้ถือว่ามีการส่ง
ข้อมูลนั้นให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้มีการเผยแพร่
ข้อมูลแก่สาธารณชนเพิ่มเติมโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย เว็บไซต์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
และเว็บไซต์ของบริษัทด้วย จึงเพิ่มเติมช่องทางที่ถือได้ว่ามีการส่ง
ข้อมูลให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว 
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(1) คู่ฉบับข้อก าหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับ
วันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อก าหนดสิทธิ
แก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ข้อก าหนดสิทธิ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ  

(2)  ส าเนางบการเงินประจ าปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้
ทันทีที่จะท าได้แต่ไม่เกิน [] วันนับแต่ [] และ
ในกรณีที่งบการเงินประจ าปีดังกล่าวมีการแก้ไข
เพิ่มเติมให้น าส่งงบการเงินประจ าปีที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ภายในเวลา [] วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับรองด้วย  

(3)  [ส าเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้
สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้
ทันทีที่จะท าได้แต่ไม่ เกิน [ ]  วันนับแต่วัน
สุดท้ายของแต่ละไตรมาส (ถ้ามี)]  

(4)  [ส าเนางบการเงินประจ างวดหกเดือนที่ผู้สอบ
บัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดย
ส่งให้ทันทีที่จะท าได้แต่ไม่เกิน [] วันนับแต่วัน
สุดท้ายของแต่ละงวดหกเดือน (ถ้ามี)]  

(5)  แบบแสดงรายการข้อ มูลประจ าปีที่ ส่ ง ให้
ส านักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับ
ที่ส่งให้ส านักงาน ก.ล.ต. 

(1) คู่ฉบับข้อก าหนดสิทธิ โดยจะส่งภายในวันออกหุ้นกู้ 
เว้นแต่ข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะส่งให้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 14.2 

(2) ส าเนางบการเงินประจ ารอบปีบัญชีล่าสุดของผู้ออก
หุ้นกู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วที่ส่งให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. โดยจะส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่
ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งส าเนางบการเงินประจ ารอบปี
บัญชีดังกล่าวให้กับส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ และในกรณีที่งบการเงินประจ ารอบปี
บัญชีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้น าส่งงบการเงิน
ประจ ารอบปีบัญชีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรอง
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 15 (สิบห้า) วัน
นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย  

(3) ส าเนางบการเงินรายไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ที่ผ่าน
การสอบทานที่ส่งให้ส านักงาน ก.ล.ต. โดยจะส่งให้
ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่ง
ส าเนางบการเงินรายไตรมาสดังกล่าวให้กับส านักงาน 
ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
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(7) ส าเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ  ที่ผู้ออกหุ้น
กู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน ส านักงาน ก.ล.ต. หรือต่อ
สาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ
ผู้ออกหุ้นกู้อย่างมีนัยส าคัญโดยส่งให้ภายในวัน
เดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูล
นั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว 

(8)  หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อ
หุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน [] วัน นับ
แต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้า
มี) 

(9) รายงานผลการค านวณ [อัตราส่วนทางการเงิน] 
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ภายใน [] วัน นับแต่วันสุดท้ายของงวด
บัญชีตามที่ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิ โดยรายงาน
ดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการ
ค านวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและ
เอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน 

(10)  [รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดท าขึ้นโดยบริษัท 
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงาน ก.ล.ต.] 

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (4) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดท า
งบการเงินรวม ก็ให้น าส่งส าเนางบการเงินรวมด้วย 

ด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  

(4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีที่ส่งให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ผู้ออกหุ้นกู้
ได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับส านักงาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่ าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  

(5) ส าเนาเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้
เผยแพร่ต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ของผู้ออกหุ้นกู้อย่างมีนัยส าคัญ โดยจะจัดส่งให้
ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่เผยแพร่ส าเนา
เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลดังกล่าว 

(6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คนื
จากผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะจัดส่งให้ภายในวันเดียวกันกับ
วันที่ส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ (ถ้ามี) 

(7) รายงานผลการค านวณอัตราส่วนทางการเงิน ตามที่ระบุไว้
ในข้อ 6.2(ฒ) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 
(สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งงบการเงิน
รวมที่สอบทานแล้วให้กับส านักงาน ก.ล.ต. โดยรายงาน
ดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการค านวณ 
พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิง
ประกอบรายงาน 
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อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์และได้รายงานข้อมูลใดตามวรรค
แรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้
ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน 

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ  
ที่ผู้ออกหุ้นกู้ จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมี
ข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่
ผู้แทนถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจ าเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่ง
เพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้
ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลใน
การขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้
จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ 

(8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของหุ้นกู้  (Credit Update) ที่ จัดท าขึ้นโดยสถาบัน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

ทั้งนี้ รายการตามข้อ 6.2(ช)(2) และข้อ 6.2(ช)(3) ให้ผู้ออกหุ้นกู้
น าส่งส าเนางบการเงินรวมด้วย 

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรก
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปในแหล่งอื่น ๆ เช่น 
เว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. เว็บไซต์ของสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย เว็บไซต์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
หรือเว็บไซต์ของผู้ออกหุ้นกู้ ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่ง
เอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือแหล่งเผยแพร่ข้อมูล
อื่น ๆ ดังกล่าว ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน 

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ 
ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความ
คลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เห็นว่ามีความจ าเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณี
อื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมี
นัยส าคัญ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็น
หนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือค าชี้แจง
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เพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือค าชี้แจงเพ่ิมเติม
ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ 

 (ก) ระบุข้อก าหนดด้านการเงิน ข้อ 6.2 

... 

(ฒ) ผู้ออกหุ้นกู้จะด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้
ในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 3:1 (สามต่อหนึ่ง) ณ วันสิ้นงวด
บัญชีของไตรมาสที่สองและ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ
แต่ละปี 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น 

"หนี้สิน" หมายถึง หนี้สินในงบการเงินรวมที่ มีภาระ
ดอกเบี้ยหรือตกอยู่ภายใต้ส่วนลด รวมถึงภาระค้ าประกัน
และการอาวัลที่มีภาระดอกเบี้ยหรือตกอยู่ภายใต้ส่วนลด 
หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที่
มีภาระผูกพันระยะสั้น เงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝาก
ธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว ทั้งนี้ หนี้สินไม่รวมถึง 
เงินมัดจ าจากลูกค้าตามงบการเงินรวม หนังสือค้ าประกัน
ธนาคาร และหนี้สินตามสัญญาเช่า 

"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ 
ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม 

"งบการเงินรวม" หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวม
ของผู้ออกหุ้นกู้ และบริษัทย่อย  ตามหลักเกณฑ์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดท างบการเงินรวม

 

 

ย้ายจากการระบุไว้ในหน้าที่งดเว้นกระท าการ ไปเป็นหน้าที่กระท า
การในข้อ 6.2(ฒ) เนื่องจากสาระส าคัญก าหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้มี
หน้าที่กระท าการด ารงสถานะทางการเงิน  
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ที่ได้มีการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี  และ 
ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

2. หน้าที่ งดเว้น
กระท าการ 

7.3 หน้าที่งดเว้นกระท าการ 

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ผู้
ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระท าการดังต่อไปนี้ 

(ก) ระบุข้อก าหนดด้านการเงิน 

 

 
 

- ย้ายไปไว้ข้อ 6.2(ฒ) - 

- 

 (ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ 
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือท าขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ออก
หุ้นกู้จะไม่จ านอง จ าน า ก่อภาระหลักประกันหรือภาระ
ผูกพันใด ๆ บนทรัพย์สินส่วนที่ส าคัญที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
อนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้และข้อก าหนด
สิทธินี้ค้าช าระอยู่ เว้นแต่การจ านอง จ าน า ก่อภาระ
หลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้น
เนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้
ออกหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอ านาจแห่งกฎหมาย เช่น 
สิทธิยึดหน่วง สิทธิในทางจ าเป็น เป็นต้น 

(2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบน
ทรัพย์สินใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จ าเป็นต้องจัดหามา เพื่อ
ใช้ในการด าเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทาง
ธุรกิจตามปกติโดยทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบโดย

ข้อ 6.3 หน้าที่งดเว้นกระท าการ 

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะ
กระท าการ ดังต่อไปนี้ 

(ก) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่  
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือท าขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้
จะไม่จ านอง จ าน า ก่อภาระหลักประกัน โอนสิทธิเรียกร้อง 
หรือภาระผูกพันใด  ๆเหนือทรัพย์สิน และ/หรือ รายได้ส่วนที่
ส าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ทั้งที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและที่จะมีในอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้
ค้างช าระอยู่ เว้นแต่การจ านอง จ าน า ก่อภาระหลักประกัน  
โอนสิทธิเรียกร้อง หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้น
เนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้
ที่เกิดขึ้นด้วยอ านาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดหน่วง 
สิทธิในทางจ าเป็น เป็นต้น 

ข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้มีการก าหนดข้อยกเว้นของการห้าม
จ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ และการก่อหลักประกัน
หรือภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้  หากการ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดเอาไว้ โดยไม่ได้
รวมถึงการเข้าควบรวมกิจการและการแยกกิจการ ทั้งนี้ เพื่อให้ 
ผู้ออกหุ้นกู้มีความคล่องตัวในการประกอบกิจการของผู้ออกหุ้นกู้
และเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ  ที่
ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้  
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ตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์จนกว่าจะช าระ
ราคารเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น 

(3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดขึ้นประกอบการขอหรือการ
ได้รับสัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การ
ยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ออกหุ้น
กู้เข้าท ากับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ 

(4) การก่อภาระหลักประกันที่ก่อนขึ้นหรืออนุญาต
ให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้มีการจัดให้ผู้ถือ
หุ้นกู้มีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นในล าดับ
เท่า เทียมกัน และมีสิทธิได้รับช าระหนี้จาก
หลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกัน กับบุคคล
ผู้รับหลักประกันรายอื่น 

(5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ 
อันเป็นทางธุรกิจปกติทั่วไปเพื่อเป็นประกันหนี้
ทุกประเภทของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีมูลค่าวงเงินที่เป็น
ประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม่เกินกว่า [●] 
บาท ณ เวลาใด ๆ แต่ทั้งนี้ภาระหนี้ตามข้อนี้ไม่
รวมถึงหนี้เงินกู้ยืม 

(2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบน
ทรัพย์สินใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จ าเป็นต้องจัดหามา เพื่อใช้
ในการด าเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจ
ตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อทรัพย์ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินกิจการ โดยตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์
จนกว่าจะช าระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น 
หรือการก่อหลักประกันบนทรัพย์สินให้แก่ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินเพื่อเป็นประกันส าหรับสินเชื่อเพื่อให้
ได้มาซึ่งทรัพย์สินถาวรเหล่านั้น 

(3)  การจ าน าบัญชีรับฝากเงินหรือโอนสิทธิเรียกร้องใน
เงินฝาก หรือสิทธิการรับเงิน หรือการโอนสิทธิ
เรียกร้องในเอกสารสัญญาเกี่ยวกับโครงการ (Project 
Documents) ภายใต้สินเชื่อโครงการ (Project Financing) 

(4) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่
ก าหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับสัมปทาน 
ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่
คล้ายคลึงกัน หรือการร่วมทุนหรือร่วมลงทุนที่ผู้ออกหุ้นกู้
เข้าท ากับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

(5)  การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อ
ขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 
หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใน
หลักประกันเดียวกันนั้นในล าดับเท่าเทียมกัน และมี
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สิทธิได้รับช าระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วน
เสมอกันกับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น 

(6) การก่อหลักประกันที่ก่อขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
ธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเป็นการ
ด าเนินการโดยผลของกฎหมายหรือจะไม่มีผลกระทบ
ในทางลบอย่างร้ายแรง 

 - ไม่มีก ำหนด -  (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ขาย จ าหน่าย จ่าย หรือโอนทรัพย์สินหรือ
สินทรัพย์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่ส าคัญที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่การกระท าดังกล่าว
ข้างต้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง 
หรือเป็นการกระท าอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจ
ตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้  หรือเป็นการกระท าเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์  
(securitization) หรือเป็นธุรกรรมที่เข้าท าหรือเกี่ยวเนื่องกับ
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ระดมทุนในตลาดทุน 

มีการก าหนดหน้าที่งดเว้นกระท าการเพิ่มเติม โดยก าหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้
จะไม่ขาย จ าหน่าย จ่าย หรือโอนทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ทั้งหมด
ของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ก าหนดไว้ 

 (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออก
หุ้นกู้ไม่ช าระเงินต้น  และ/หรือ  ดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึง
ก าหนดช าระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่
อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น 

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้
ไม่ช าระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ ผิดนัดช าระหนี้ใด ๆ 
ตามหุ้นกู้นี้ และการไม่ช าระหนี้เงินหรือการผิดนัดดังกล่าว
ยังไม่ได้รับการแก้ไข เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นกู้ก่อน 

มีการก าหนดข้อยกเว้นเพิ่มเติมให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถจ่ายเงินปัน
ผลได้ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัด หากได้รับการอนุญาตจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจาก การห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลส่งผล
กระทบต่อผู้ออกหุ้นกู้อย่างมีนัยส าคัญ จึงได้มีการก าหนดข้อยกเว้น
เอาไว้ อย่างไรก็ตามหากมิได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออก
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หุ้นกู้ก็จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งการก าหนดดังกล่าวไม่ได้
ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ 

3. ล าดับในการ
ช าระเงิน 

9.4 ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ช าระเงินตามหุ้นกู้
ส าหรับหุ้นกู้แต่ละชุดแล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับช าระหนี้
มานั้นให้เป็นไปตามล าดับดังต่อไปนี้ 

(ก) ล ำดับที่หนึ่ง ช าระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทดรองจ่ายไปเพื่อด าเนินการเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับช าระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
ชุดที่เกี่ยวข้อง หรือสัญญาหลักประกันหรือหนังสือ
ค้ าประกันที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

(ข) ล ำดับที่สอง ช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คงค้างและยังไม่ได้
ช าระภายใต้หุ้นกู้ตามที่ค านวณจนถึงวันที่มีการช าระ 

(ค) ล ำดับที่สำม ช าระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ 

(ง) ล ำดับที่สี่ จ ำนวนเงินคงเหลือ (หำกมี) ให้ช ำระคืนแก่
ผู้ออกหุ้นกู้ โดยไม่ชักช้ำ  

8.4 ล าดับในการช าระเงิน 

ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ช าระเงินตามหุ้นกู้ 
การจัดสรรเงินที่ได้รับช าระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามล าดับ
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ล ำดับที่หนึ่ง ช าระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทดรองจ่ายไปเพื่อด าเนินการเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับช าระหนี้ภายใต้หุ้นกู้  หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ 

(ข) ล ำดับที่สอง ช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คงค้างและยังไม่ได้
ช าระภายใต้หุ้นกู้ตามที่ค านวณจนถึงวันที่มีการช าระ 

(ค) ล ำดับที่สำม ช าระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ 

(ง) ล ำดับที่สี่ จ ำนวนเงินคงเหลือ (หำกมี) ให้ช ำระคืนแก่
ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้ำ 

มีการก าหนดเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน
เพื่อให้ครอบคลุมถึงจ านวนเงินที่จะถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ
ประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ในล าดับที่หนึ่ง 

4. การผิดนัดและ
ผลของการผิด
นัด 

12. การผิดนัดและผลของการผิดนัด 

12.1 กรณีใดกรณีหนึ่ งดั งต่อไปนี้ ถือ เป็น เหตุผิดนัดตาม
ข้อก าหนดสิทธิ 

... 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดช าระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็น
จ านวนเงินรวมกันเกินกว่า [●] ([●]) บาท หรือเงิน

10. การผิดนัดและผลของการผิดนัด 

10.1 กรณีใดกรณีหนึ่ งดั งต่อไปนี้ ถือ เป็นเหตุผิดนัดตาม
ข้อก าหนดสิทธินี้ 

... 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยผิดนัดช าระหนี้ไม่ว่าใน
มูลหนี้ใด ๆ อันเป็นความผิดที่เกิดจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ 

 

 

 

 

มีการก าหนดเพิ่มเติมให้รวมถึงบริษัทย่อย และมีการก าหนด
ข้อยกเว้นเพิ่มเติม โดยหนี้ดังกล่าวต้องถือเป็นที่สุด เพราะหาก  
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สกุลอื่นที่มีจ านวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่
ช าระหนี้ดังกล่าวภายในก าหนดช าระหนี้เดิมหรือ
ภายในระยะเวลาที่ เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้
ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ช าระคืนก่อนก าหนดตาม
สิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

 

บริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ (ไม่ว่ามูลหนี้รายเดียวหรือหลายราย) 
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เป็นจ านวนเงินรวมกันเกินกว่า 
500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจ านวน
เทียบเท่า จากการที่  (1) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อย  
ไม่ช าระหนี้ดังกล่าวภายในก าหนดช าระหนี้ เดิมหรือ
ภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูก
เจ้าหนี้เรียกให้ช าระคืนก่อนก าหนดอันเป็นผลจากการผิดนัด 
เว้นแต่การเกิดการผิดนัดนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต 
และได้มีการเริ่มกระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวในศาลที่มี 
เขตอ านาจ (ในกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าเหตุดังกล่าวมิได้เป็น
เหตุผิดนัด ตราบเท่าที่ข้อโต้แย้งดังกล่าวยังไม่มีการตัดสิน 
ชี้ขาดจนถึงที่สุดให้เป็นความผิดของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ 
บริษัทย่อย) 

ผู้ออกหุ้นกู้ยังมีข้อโต้แย้งโดยสุจริตย่อมถือไม่ได้ว่าผู้ออกหุ้นกู้  
มีการผิดนัดช าระหนี้ใด ๆ เป็นจ านวนตามที่ก าหนดไว้ 

 - ไม่มีข้อก ำหนด - ข้อ 10.1 

... 

(ฌ) เม่ือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง งดเว้น หรือยกเลิกใบอนุญาต 
หนังสือรับรอง หนังสือยินยอม สิทธิประโยชน์ใด  ๆที่ผู้ออกหุ้นกู้
ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ  
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จ าเป็นต้องมีไว้หรือใช้ในการประกอบธุรกิจ
หลักของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การงดเว้น 
หรือยกเลิกเช่นว่านั้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างร้ายแรง 

 

 

ระบุข้อก าหนดเพิ่มเติม 
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5. ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
ผู้ถือหุ้นกู้ 

13. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

- ไม่มีก าหนด - 

11. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

... 

11.3 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นกู้เพียงรายเดียวให้ถือว่ามติที่ท าเป็น
ลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นมติ
โดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยมิต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

ระบุข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

 13.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ออก
หุ้นกู้ และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

11.4 ผู ้ออกหุ ้นกู ้จะ เป ็นผู ้ร ับผ ิดชอบค ่าใช ้จ ่ายทั ้งหมดที่
เกี ่ยวข ้องก ับการจัดการประชุมผู ้ถ ือหุ ้นกู ้ทั ้งที ่เร ียก
ประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ 
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ถือหุ้นกู้ 

 

6. การติดต่อและ 
การบอกกล่าว 

18. การติดต่อและการบอกกล่าว 

18.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ ค าบอก
กล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางโทรสารก็
ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยัง
อีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อก าหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ 

(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เม่ือได้รับในรูปแบบที่
อ่านหรือเข้าใจได้ 

(ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งถึง
ผู้รับในวันส่ง 

18.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้  ให้เป็นไป
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ค าบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดย

16. การติดต่อและการบอกกล่าว 

16.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ ค าบอก
กล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์
อากาศ (Air Mail) (กรณีส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) 
หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้  การติดต่อส่ือสารใด ๆ 
ระหว่างบุคคลหนึ่ งไปยั งอี กบุคคลหนึ่ งภายใต้
ข้อก าหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ 

(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เม่ือได้รับในรูปแบบที่
อ่านหรือเข้าใจได้ 

(ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ใน
ต่างประเทศ) ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง 

ระบุข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อและการบอกกล่าวระหว่าง
บุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อก าหนดสิทธิ 



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 

เอกสารแนบ 5 สรุปความแตกต่างของข้อก าหนดสิทธิมาตรฐานและข้อก าหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ หน้าที่ 12 

หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ เหตุผล 

ชอบ หากได้ส่งไปยังที่ตั้งส านักงานใหญ่ของผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.1 

... 

18.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(ก) ค าบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ จะถือว่า
ได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
(หรือการส่งโดยวิธีที่ เที ยบเคียงกัน)  หรือทาง
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้
ตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณี
หุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของ
ผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะถือ
ได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันที่ 3 นับจากวันที่ได้ส่ง
ทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย 
หรือในวันที่ 7 นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้น
กู้ในต่างประเทศ 

... 

16.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้  ให้เป็นไป
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ค าบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ยกเว้นการส่ง
เอกสารหรือข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตาม
ข้อ 6.2(ช)) จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยัง
ที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
แต่งต้ังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
... 

16.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(ก) ค าบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ (ยกเว้น
หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้) จะถือว่าได้ส่งโดย
ชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการ
ส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ 
(Air Mail) (กรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) 
ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่
ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะถือได้ว่าเป็น
การส่งโดยชอบแล้วในวันที่  3 (สาม) นับจากวันที่
ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ ใน
ประเทศไทย หรือในวันที่  7 (เจ็ด) นับจากวันที่
ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ 
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