บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

8.

ขอมูลอื่น

8.1

ขอมูลทั่วไป
ก. บริษัท
บริษัทที่ออกหลักทรัพย

:

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

:

บริ ษั ท ประกอบธุ รกิ จ หลั ก ในการผลิ ต และจํ า หน า ยไฟฟ า ไอน้ํ า และ
สาธารณูปโภคตางๆ นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินธุรกิจในลักษณะการ
เขาถือหุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาไอน้ํา และ
สาธารณูปโภคตางๆ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งในและตางประเทศ

เลขทะเบียนธุรกิจ

:

0107557000411

หมวดธุรกิจ

:

พลังงานและสาธารณูปโภค

กลุมอุตสาหกรรม

:

ทรัพยากร

ทุนจดทะเบียน

:

14,983,008,000 บาท ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

ทุนที่เรียกชําระแลว

:

11,237,256,000 บาท ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

มูลคาที่ตราไว

:

10.00 บาท

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

555/2 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท

:

0-2140-4600

โทรสาร

:

0-2140-4601

เว็บไซต

:

www.gpscgroup.com
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
สัดสวนการถือ
ทุนจด
ทุนชําระ มูลคาที่ตรา
หุน (ทางตรง
ทะเบียน
แลว
ไวตอหุน
และทางอ
อม)
(ลานบาท)(1) (ลานบาท)(1) (บาท)(1)
(1)
(%)

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวมจํากัด
(CHPP)
สํานักงาน 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ํา
เย็นจากโรงไฟฟาพลังงานรวมกับ
ความเย็น (Combined Heat
and Powerwith District
Cooling Power Plant)

500.00

บริษัท นที ซินเนอรยี่ จํากัด (NSC)
สํานักงาน 555/2 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
อาคารบี ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ลงทุนเขาถือหุนในกิจการที่
เกี่ยวของกับโครงการผลิตไฟฟา
โดย NSC ถือหุนใน XPCL ใน
สัดสวนรอยละ 25 ของทุนที่ออก
และชําระแลว

4,200.00

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จํากัด (XPCL)
สํานักงาน 215 ถนนลานชาง บานเซียงยืน
เมืองจันทบุรี นครหลวงเวียงจันทร สปป.ลาว
บริ ษัทร่วมทางอ้อม

ผลิตและจําหนายไฟฟาที่ผลิต
จากโรงไฟฟาพลังน้ํา

26,861.00

บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด
(IRPCCP)
สํานักงาน 299 หมูที่ 5 ตําบลเชิงเนิน อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

ผลิตและจําหนายไฟฟา และ
ไอน้ําที่ผลิตจากโรงไฟฟา
โคเจนเนอเรชั่น
(Cogeneration Power Plant)

3,362.30

บริษัท ไทย โซลาร รีนิวเอเบิล จํากัด
(TSR)
สํานักงาน อาคารมาลีนนท ชั้น 16 ถนน
พระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

ลงทุนเขาถือหุนในกิจการที่
เกี่ยวของกับโครงการผลิตไฟฟา
โดย TSR ถือหุนใน SSE1 ใน
สัดสวนรอยละ 100 ของทุนที่
ออกและชําระแลว

บริษัท สยาม โซลาร เอ็นเนอรยี่ 1 จํากัด
(SSE1)
สํานักงาน 3199 อาคารมาลีนนท ชั้น 16
ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
กิ จการทีค่ วบคุมร่วมกันทางอ้อม
บริษัท ไฟฟา น้ําลิก 1 จํากัด
402B of 4th Floor, VicngVang Tower,
Boulichan Road, Unit 15, Dongpalan
Thong Village, Sisttanak, Vientiane
Capital, Lao PDR

บริษัทยอย
316.22

10

100%

100

100%

10

25%

1,515.58

10

51%

583.33

583.33

10

40%

ผลิตและจําหนายไฟฟาที่ผลิต
จากโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย

1,800.00

1,800.00

100

40%

ผลิตและจําหนายไฟฟาที่ผลิต
จากโรงไฟฟาพลังน้ํา

37.2(2)

8.85(2)

10(2)

40%

2,442.38

9,324.50

กิจการที่ควบคุมรวมกัน
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บริษัท

ประเภทธุรกิจ

สัดสวนการถือ
ทุนจด
ทุนชําระ มูลคาที่ตรา
หุน (ทางตรง
ทะเบียน
แลว
ไวตอหุน
และทางอ
อม)
(ลานบาท)(1) (ลานบาท)(1) (บาท)(1)
(1)
(%)

ผลิตและจําหนายไฟฟา และ
ไอน้ําจากโรงไฟฟา
โคเจนเนอเรชั่น
(Cogeneration Power Plant)

1,002.00

1,002.00

10

30%

ผลิตและจําหนายไฟฟา และ
ไอน้ําจากโรงไฟฟา
โคเจนเนอเรชั่น
(Cogeneration Power Plant)

1,370.00

1,370.00

10

25%

บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
จํากัด (BSA)
สํานักงาน 555 อาคารสํานักงาน ปตท. คลัง
น้ํามันพระโขนง ถนนอาจณรงค แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ของกลุม ปตท.

2.00

2.00

10

25%

บริษัท สปอรต เซอรวิสเซล อัลไลแอนซ
จํากัด (SSA)
สํานักงาน 199/7 หมูที่ 1 ตําบลเชิงเนิน
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เงินลงทุนทางออม

บริหารกิจการฟุตบอลของกลุม
ปตท.

5.00

5.00

10

25%

24M Technologies, Inc. (24M)
สํานักงาน Cambridge, Massachusetts,
The United States of America

วิจัยและพัฒนาการผลิต
แบตเตอรี่ประเภทลิเทียม-ไอออน
(Lithium-Ion) เพื่อเปนระบบกัก
เก็บไฟฟาสํารองสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม

0.001(2)

17%

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด (RPCL)
สํานักงาน 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ผลิตและจําหนายไฟฟาจาก
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม
(Combine Cycle Power Plant)

100

15%

บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด (NNEG)
สํานักงาน 999 หมูที่ 13 ถนนพหลโยธิน
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12120
บริษัทรวม
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น
จํากัด (BIC)
สํานักงาน 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เงินลงทุน

หมายเหตุ:

(1)
(2)

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ขอมูลแสดงในสกุลเหรียญสหรัฐ
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50.12

(2)

7,325.00

50.12

(2)

7,325.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

ข. บุคคลอื่นๆ
1. นายทะเบียนหลักทรัพย
บริษัท
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

โทรศัพท
โทรสาร
2. ผูสอบบัญชี
บริษัท
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
โทรศัพท
โทรสาร
3. ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
โทรศัพท
โทรสาร
4. ที่ปรึกษาดานการเงิน
บริษัท
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

บริษัท
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:
:

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
62 ถ น น รั ช ด า ภิ เ ษ ก แ ข ว ง ค ล อ ง เ ต ย เ ข ต ค ล อ ง เ ต ย
กรุงเทพมหานคร 10110
02-229-2800
02-359-1259
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
195 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต แขวงยาน
นาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-677-2000
02-677-2222
บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด
540 อาคารเมอรคิวรี่ ทาวเวอร ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-264-8000
02-657-2222
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
ชั้น 16อาคารลิเบอรตี้สแควร
287ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-695-5000
02-631-1702
บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด
48/45 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้นที่ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-697-3800
02-638-0301
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บริษัท
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:
:

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

8.2

ขอมูลสําคัญอืน่

8.2.1

สรุปสาระสําคัญของสัญญา

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-633-6505
02-633-6500

เนื่องจากบริษัทถือหุนรอยละ 100 ใน NSC ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุน โดยลงทุนรอยละ 25 ใน XPCL ซึ่งพัฒนา
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรีขนาดประมาณ 1,285 เมกะวัตต ซึ่งอยูระหวางการกอสรางและบริษัทมีภาระผูกพันใน
การใสเงินลงทุนเปนจํานวนที่มีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินของบริษัท บริษัทจึงเปดเผยสาระสําคัญของสัญญาที่
เกี่ยวของกับโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี โดยสรุปไดดังนี้
1.

สัญญาสัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี

1.1

วันที่ลงนาม
29 ตุลาคม 2553

1.2

คูสัญญา
รัฐบาลของ สปป.ลาว

1.3

ระยะเวลาสัมปทาน
29 ป นับจากวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย

1.4

วัถุประสงคของสัมปทาน
เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา ไซยะบุรี ขนาดกําลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต เพื่อผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาที่ผลิตไดใหแก กฟผ.และ EDL โดยจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทั้งหมดของโครงการใหแกรัฐบาล
ของ สปป.ลาว เมื่อระยะเวลาสัมปทานสิ้นสุดลง เวนแตจะมีการขยายอายุสัมปทานออกไปอีกตามขอกําหนด
และเงื่อนไขที่ตกลงกันระหวางคูสัญญา

1.5

ภาระผูกพันของ XPCL
XPCL มีภาระผูกพันในการพัฒนาชุมชนเพื่อสงเสริมสภาพความเปนอยูทางดานสังคมและเศรษฐกิจบริเวณ
ชุมชนโดยรอบพื้นที่ตั้งของโครงการ ตลอดจนภาระผูกพันในการจายคาสิทธิ (Royalties) และชําระภาษีเงินไดนิติ
บุคคลใหกับรัฐบาลของ สปป.ลาว ตามระยะเวลาและอัตราที่กําหนดไวในสัญญาสัมปทาน นอกจากนั้น XPCL
ยังไดเขาทําสัญญาเชาที่ดินของรัฐกับองคการคุมครองที่ดินแหงชาติของรัฐบาลของ สปป.ลาว เพื่อเชาที่ดิน
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สําหรับการกอสรางโครงการ ตามอัตราคาเชาที่กําหนดในสัญญา โดยมีระยะเวลาการเชาเริ่มตั้งแต 29 ตุลาคม
2553 จนถึงวันที่สัญญาสัมปทานสิ้นสุด
1.6

ผลประโยชนทตี่ องจายใหกับรัฐบาลของ สปป.ลาว
รัฐบาลของ สปป.ลาวจะไดรับผลประโยชนตอบแทนจากโครงการดังกลาวของ XPCL คิดเปนมูลคาประมาณ
39,000 ลานเหรียญสหรัฐ ตลอดระยะสัมปทาน 29 ป โดยไดรับจากคาสิทธิ (Royalties) และคาภาษีอากร

2.

สัญญารับเหมากอสราง (EPCContract) โครงการไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี

2.1

คูสัญญา
บริษัท ช.การชาง (ลาว) จํากัด (“ผูรับเหมากอสราง”)

2.2

วันที่ลงนาม
14 ตุลาคม 2554

2.3

ระยะเวลาในการกอสราง
ระยะเวลาการกอสรางประมาณ 8 ป และคาดวาจะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยในเดือนมกราคม 2562

2.4

ขอบเขตงานที่สําคัญ
ผูรับเหมากอสรางมีหนาที่ออกแบบ จัดหา และกอสรางโรงไฟฟา รวมทั้งติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน 7
เครื่อง สําหรับผลิตไฟฟาใหแก กฟผ. และเครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน 1 เครื่อง สําหรับผลิตไฟฟาใหแก EDL

2.5

คาตอบแทนตามสัญญา
เปนการจายคาจางในอัตราราคาแบบจางเหมาเบ็ดเสร็จ และตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา (Lump Sum
Fixed Price Turnkey Basis)

2.6

คาตอบแทนพิเศษ
หากการกอสรางเสร็จเร็วกวากําหนดในสัญญา XPCL จะตองจายคาตอบแทนพิเศษใหแกผูรับเหมากอสรางตาม
อัตราที่กําหนดไวในสัญญา

3.

สัญญาซื้อขายไฟฟา (กฟผ.)

3.1

คูสัญญา
กฟผ.

3.2

วันที่ลงนาม
29 ตุลาคม 2554
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3.3

วัตถุประสงคของสัญญา
เพื่อขายกระแสไฟฟาที่ผลิตไดที่อัตรากําลังการผลิต 1,220 เมกะวัตต ใหกับ กฟผ.

3.4

ระยะเวลาสัญญา
29 ป นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย

3.5

พลังงานไฟฟาเปาหมายที่ กฟผ. รับซื้อตอป
(1) พลังงานไฟฟาหลัก (Primary Energy: PE) เทากับ 4,299 กิกะวัตต-ชั่วโมง (GWh)
(2) พลังงานไฟฟารอง (Secondary Energy: SE) เทากับ 1,410 กิกะวัตต-ชั่วโมง (GWh)
(3) พลังงานไฟฟาสวนเกิน (Excess Energy: EE) เทากับ 1,220 กิกะวัตต-ชั่วโมง (GWh)

3.6

ราคาจําหนายกระแสไฟฟาใหกับ กฟผ.
เปนไปตามอัตราคาไฟฟาที่ระบุไวในสัญญา

3.7

สิทธิเพียงผูเดียวของ กฟผ.
ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ XPCL จะไมจําหนายพลังงานไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน 7 เครื่อง ตาม
สัญญานี้ใหแกบุคคลอื่น โดยมิไดรับความยินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจาก กฟผ.

3.8

การยกเลิกสัญญา
(1) การยกเลิกสัญญาโดย XPCL
- กฟผ. ไมชําระเงินในสวนที่ไมมีขอพิพาทใดๆ และไมมีการแกไขหลังจากครบกําหนด 30 วัน นับจาก
วันที่ XPCL ไดมีหนังสือบอกกลาวไปยัง กฟผ. ใหชําระเงินดังกลาว
- กฟผ. มีการปรับปรุงโครงสรางองคกร การแปรสภาพ การแปรรูป หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทําใหมี
บุคคลอื่นเขาเปนคูสัญญานี้แทน กฟผ. ซึ่งเปนบุคคลที่ไมอยูภายใตอํานาจควบคุมของรัฐบาลไทย
หรือไมมีสถานะทางกฎหมาย และไมมีศักยภาพทางเทคนิคและทางการเงินที่จะปฏิบัติตามพันธะ
หนาที่ของ กฟผ. หรือเปนบุคคลซึ่งไมเปนที่ยอมรับของ XPCL
- กฟผ. โอนสิทธิเรียกรองในประโยชนของตนในสวนใดๆ ของระบบผลิตไฟฟาของ XPCL หรือประโยชน
ใดๆ ตามสัญญานี้
- กฟผ. ตกเปนผูมีหนี้สินลนพน หรือถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือมีการตั้งเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย
(2) การยกเลิกสัญญาโดย กฟผ.
- XPCL ไมชําระเงินในสวนที่ไมมีขอพิพาทใดๆ และไมมีการแกไขหลังจากครบกําหนด 30 วัน นับจาก
วันที่ กฟผ.ไดมีหนังสือบอกกลาวไปยัง XPCL ใหชําระเงินดังกลาว
- XPCL โอนสิทธิเรียกรองในประโยชนในสวนใดๆ ของระบบผลิตไฟฟาของตนเอง หรือประโยชนใดๆ
ตามสัญญานี้
- XPCL ตกเปนผูมีหนี้สินลนพน หรือถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือมีการตั้งเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย
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- มีการเปลี่ยนสัดสวนการถือหุนซึ่งที่ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญา
- XPCLจําหนายพลังงานไฟฟาที่ผลิตจากโรงไฟฟาตามสัญญานี้ใหแกบุคคลอื่น (นอกจากกรณีที่ไดรับ
ความยินยอมตามที่กําหนดในสัญญานี้)
- XPCLกระทําผิดสัญญาสัมปทาน หรือผิดสัญญาเชาซึ่งทํากับรัฐบาลของ สปป.ลาวโดยไมสามารถ
แกไขความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในกําหนดระยะเวลา
4.

สัญญาซื้อขายไฟฟา (EDL)

4.1

คูสัญญา
EDL

4.2

วันที่ลงนาม
22 ธันวาคม 2554

4.3

วัตถุประสงคของสัญญา
เพื่อขายกระแสไฟฟาที่ผลิตไดที่อตั รากําลังการผลิต 60 เมกะวัตตใหกับ EDL

4.4

ระยะเวลาสัญญา
29 ป นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย

4.5

ราคาจําหนายกระแสไฟฟาใหกับ EDL
เปนไปตามอัตราคาไฟฟาที่ระบุไวในสัญญา
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5.

สัญญาเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 XPCL ไดทําสัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงิน 4 แหงรวมเรียกวา “ผูใหกู” สําหรับการออกแบบ พัฒนา กอสราง รวมถึงการดําเนินการและการ
บํารุงรักษาโรงงานไฟฟาพลังน้ํา (Hydro Power) (“โครงการ”) ซึ่งสาระสําคัญในสัญญามีดังนี้
13

13

13

รายการ
13

13

13

13

วงเงินกู

วัตถุประสงค

อัตราดอกเบี้ย

13

คาธรรมเนียม

วงเงินเอ

13

ประเภทเงินกู

วงเงินบี

วงเงินกูยืมระยะยาว จํานวน 56,409 ลาน วงเงินกูยืมระยะยาว จํานวน 711 ลาน
บาท
เหรียญสหรัฐ
13

13

13

13

เพื่อการจายชําระตนทุนโครงการ

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อางอิงกับ MLR

13

เพื่อการจายชําระตนทุนโครงการ

อัตราดอกเบีย้ ลอยตัวที่อางอิงกับ
LIBOR
13

13

วงเงินซี

13

วงเงินดี

วงเงินการออกหนังสือค้าํ ประกัน จํานวน วงเงินกูยืมสํารองสกุลเงินบาท จํานวน
49 ลานเหรียญสหรัฐ
5,879 ลานบาท

13

13

เพื่อใชคา้ํ ประกันกับ กฟผ. ตามที่
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟากับ
กฟผ.

เพื่อการจายชําระตนทุนโครงการ ในกรณี
ที่รายไดจากการขายไฟฟาในชวง
ระยะเวลาติดตั้ง ทดสอบ และเดินเครื่อง
(Unit Operation Period) ที่เกิดขึ้นจริงไม
เพียงพอกับที่ประมาณการไว และ XPCL
ไดเบิกใชเงินทุนและวงเงินสินเชื่อสวนเอ
และสวนบี ครบถวนแลว

13

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือค้ํา
ประกันตามอัตราที่ผูใหกูกาํ หนด

13

13

13

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อางอิงกับ MLR

XPCL มีภาระการจายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูแ ละคาธรรมเนียมรักษาวงเงินกูใ หกับผูใหกู ซึ่งคิดเปนอัตรารอยละของวงเงินกูทั้งหมดและวงเงินกูที่ยังไมไดเบิกใช ตาม
อัตราที่ระบุไวในสัญญากูยมื เงิน
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13

13

รายการ
13

13

วงเงินเอ

13

ประเภทเงินกู

วงเงินบี

การชําระคืนเงิน
ตน

ทุก 6 เดือน รวม 22 งวด ตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญากูยมื เงิน โดยจะเริม่ ชําระคืน
งวดแรกในวันทําการสุดทายของเดือนที่ 15 นับจากวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย หรือ
วันที่ 31 มีนาคม 2563 แลวแตเหตุการณใดจะเกิดกอน

เงื่อนไขระหวาง
การกูยืม

XPCL ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัญญากําหนดดังตอไปนี้
- การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กําหนด
- การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
- การจํานองอสังหาริมทรัพยและการจํานําสังหาริมทรัพยที่อยูใ น สปป. ลาวใหแกผูใหกู
- การจํานําใบหุนของ XPCL ซึ่งเปนของผูถือหุนบางรายใหแกผใู หกู
- การจํานําและการโอนสิทธิเรียกรองเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารใหแกผูใหกู
- การโอนสิทธิการรับผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยของโครงการใหแกผใู หกู
- การโอนสิทธิและภาระผูกพันภายใตสัญญาที่เกีย่ วของกับโครงการไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรีใหแกผูใหกู

13

13

13

วงเงินซี
13

ไมมี

13

วงเงินดี

ครั้งเดียวในวันที่ครบรอบ 20 ป 6 เดือน
นับจากวันที่ลงนามในสัญญากูยมื เงิน
หรือวันทําการสุดทายของเดือนที่ 132
นับจากวันที่เริ่มชําระคืนงวดแรกของ
วงเงินสินเชื่อสวนเอ และสวนบี แลวแต
เหตุการณใดจะเกิดกอน
13

13

13

13

13

13

13

13

13

หมายเหตุ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 XPCL มีวงเงินกูยืมระยะยาวสําหรับสินเชื่อสวนเอ และสวนบี ตามสัญญากูยมื เงินระยะยาวทีย่ ังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 36,269 ลานบาท และ 483
ลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ
13
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6. สัญญาระหวางผูถือหุนระหวาง NSC กับผูถือหุนรายอื่น
คูสัญญา

: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NSC
CK
EGCO
BECL
EDL
PT และ
XPCL

คณะกรรมการบริษัท

:

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการจํานวนไมเกิน 12 คน












ผูถือหุนที่มีสัดสวนการถือหุนไมนอยกวารอยละ 12.50 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของ XPCL สามารถเสนอชื่อกรรมการได 1 คน ยกเวนจะกําหนดไวเปน
อยางอื่นภายใตสัญญานี้ ผูถือหุนที่มีสัดสวนการถือหุนนอยกวารอยละ 12.50 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ XPCL สามารถรวมสัดสวนการถือหุนกับผูถือ
หุนรายอื่นเพื่อใหสัดสวนการถือหุนครบตามเงื่อนไขการเสนอชื่อกรรมการได
อยางไรก็ตาม PT สามารถเสนอชื่อกรรมการได 1 คน หากสัดสวนการถือหุนไมนอย
กวารอยละ 5.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ XPCL และ EDL สามารถเสนอชื่อ
กรรมการได 2 คน หากสัดสวนการถือหุนไมนอยกวารอยละ 12.50 ของจํานวนหุน
ทั้งหมดของ XPCL ในกรณีที่ EDL มีสัดสวนการถือหุนนอยกวารอยละ 12.50 ของ
จํานวนหุนทั้งหมดของ XPCL โดย EDL จะสามารถเสนอชื่อกรรมการไดเพียง 1 คน
โดยไมถือเปนการขัดแยงกับเงื่อนไขขางตน
โดยไมตองคํานึงถึงการแตงตั้งกรรมการขางตน PT และ EDL ตกลงที่จะไมรวมสัดสวน
การถือหุนของตนเองเขากับอีกฝายเพื่อใหไดสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการตามเงื่อนไข
ขางตน
กอนวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยตามสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวาง XPCL และ กฟผ.
(“วัน COD”) CK เปนผูมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลภายนอกที่จะดํารงตําแหนงประธาน
คณะกรรมการบริษัท และเปนประธานในที่ประชุมผูถือหุน อยางไรก็ตาม ภายหลังวัน
COD ประธานคณะกรรมการบริษัทจะตองถูกแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
กอนวัน COD กรรมการผูมีอํานาจลงนามของ XPCL จะประกอบดวยกรรมการ 2 คน
ลงนามพรอมทั้งประทับตราบริษัท โดยกรรมการ 1 ใน 2 คนจะตองเปนกรรมการที่ถูก
เสนอชื่อโดย CK อยางไรก็ตาม ภายหลังวัน COD กรรมการผูมีอํานาจลงนามของ
XPCL จะถูกกําหนดโดยผูถือหุนของ XPCL
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การประชุมผูถ ือหุน

: การลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน ในวาระที่ไมไดเปนมติพิเศษ จะตองไดรับคะแนน
เสียงเห็นชอบในสัดสวนอยางนอยรอยละ 51 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้กอนวัน
COD การลงคะแนนเสียงในวาระที่ไมไดเปนมติพิเศษ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก CK
ดวย (ยกเวนในกรณีที่ CK มีสวนไดเสียและไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว)
การพิจารณามติพิเศษจะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนซึ่งเขารวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไมนับรวมผูมีสวนไดเสีย อาทิ การเขาลงทุนหรือการกอหนี้
ซึ่งมีมูลคาเกินกวาที่คณะกรรมการจะอนุมัติได ซึ่งรวมถึงการเขาทําสัญญารับเหมากอสราง
สัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. และสัญญาสินเชื่อทางการเงินอื่นกับผูใหกู

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท

:





คณะกรรมการบริหาร

:





การโอนหุน



ในการประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมอยางนอยครึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กอนวัน COD กรรมการที่เขารวมประชุมอยางนอย 1
คนจะตองเปนกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดย CK และกรรมการที่เขารวมประชุมอีกอยาง
นอย 1 คนจะตองเปนกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดย NSC หรือ EDL อยางไรก็ตาม ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายหลังวัน COD จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมอยาง
นอยครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
การลงคะแนนเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระที่เปนมติพิเศษ จะตอง
ไดคะแนนเสียงสนับสนุนอยางนอย 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่เขารวมประชุมและ
มีสิทธิลงคะแนนเสียง ทั้งนี้กอนวัน COD การลงคะแนนเสียงในมติพิเศษจะตองไดรับ
คะแนนเสียงสนับสนุนจากกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดย CK และ NSC หรือ EDL ดวย
อยางไรก็ตาม ภายหลังวัน COD การไดรับคะแนนเสียงสนับสนุนจะมาจากกรรมการที่
ถูกเสนอชื่อโดยผูถือหุนรายใดก็ได
คณะกรรมการบริหารประกอบดวยคณะกรรมการจํานวนไมเกิน 4 คน โดย CK มีสิทธิ
ในการเสนอชื่อกรรมการ 2 คน PT มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ 1 คน และ NSC มีสิทธิ
เสนอชื่ อกรรมการ 1 คนทั้ง นี้ ก อ นวั น COD ประธานคณะกรรมการบริ ห ารจะเป น
กรรมการที่ ถู ก เสนอชื่ อ โดย CK อย า งไรก็ ต าม ภายหลั ง วั น COD ประธาน
คณะกรรมการบริหาร จะตองถูกแตงตั้งโดยคณะกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมอยางนอย 3 คน
โดยกรรมการที่เขารวมประชุมอยางนอย 1 คนจะตองเปนกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดย
CK และกรรมการที่เขารวมประชุมอีกอยางนอย 1 คนจะตองเปนกรรมการที่ถูกเสนอ
ชื่อโดย NSC หรือ PT
ผูถือหุนไมอาจโอน ขาย ให จํานํา หรือจําหนายไปซึ่งหุนของตนเองใหแกบุคคลอื่นใด
เวนแตเปนการโอนใหบริษัทในเครือที่ตนถือหุนอยูเกินกวารอยละ 50 ของหุนของบริษัท
นั้น แตผูรับโอนหุนดังกลาวจะตองเขาลงนามใน Accession Agreement ตอไป หรือ
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เวนแตการโอนหุนดังกลาวไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูถือหุนรายอื่น
แลว
การแตงตัง้ กรรมการ
ผูจัดการใหญ และรอง
กรรมการผูจดั การใหญ

:







การจายเงินปนผล





กอนวัน COD CK มีสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการผูจัดการใหญ เพื่อใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแตงตั้งตอไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนงครั้งละ 3 ป
ก อ นวั น COD NSC มี สิ ท ธิ ใ นการเสนอชื่ อ รองกรรมการผู จั ด การใหญ เพื่ อ ให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งตอไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนงครั้งละ 3 ป
ภายหลั ง วัน COD กรรมการผู จั ดการใหญ และรองกรรมการผู จั ด การใหญ จะถู ก
แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดํารงตําแหนงครั้งละ 3 ป
ขอบังคับซึ่งแนบสัญญากําหนดวาการจายเงินปนผลจะกระทําไมได เวนแตไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทตามขอกําหนดที่เกี่ยวของกับสัญญาทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทอาจจายเงินปนผลระหวางกาลไดเมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไร

สิทธิในการซือ้ หุน (Call
Option)

: หากมีผู ถือหุน รายใดผิดสั ญญา ผู ถือหุน รายอื่ นมีสิท ธิไดม าซึ่งหุน ทั้งหมด (มิใ ชเพีย ง
บางสวน) ของหุนที่ถือโดยผูผิดสัญญา ซึ่งราคาในการซื้อขายหุนใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในสัญญาซื้อขายหุน และมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของราคายุติธรรมซึ่งกําหนดโดยผู
ประเมินอิสระ เชน สํานักงานบัญชีระหวางประเทศ โดยผูรับซื้อหุนเปนผูรับผิดชอบเรื่อง
คาใชจายในการประเมินราคาดังกลาว

การสิ้นสุดของสัญญา

: สัญญาจะสิ้นสุดลงในกรณีดงั ตอไปนี้
(ก) เมื่อมีการควบรวมกิจการจนกระทั่ง XPCL สิ้นสุดสถานะความเปนบริษัท
(ข) เมื่อคูสัญญาตกลงยกเลิกสัญญา
(ค) เมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งผิดสัญญาในสวนสาระสําคัญ หรือไมสามารถปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่ระบุภายใตสัญญานี้ได และคูสัญญาฝายที่ผิดสัญญามิไดดําเนินการ
แกไขเหตุแหงการผิดสัญญาดังกลาวภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
จากคูสัญญาฝายที่มิไดผิดสัญญาและคูสัญญาฝายที่มิไดผิดสัญญาตกลงรวมกันที่
จะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา
(ง) เมื่อ XPCL เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศลาว หรือตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
(จ) เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 5 ปนับจากวัน COD

กฎหมายที่บงั คับใช

: กฎหมาย สปป. ลาว
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