บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

8.

ข้ อมูลอื่น

8.1

ข้ อมูลทั่วไป
ก. บริษัท
บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

:

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

:

บริ ษั ท ประกอบธุ รกิ จ หลัก ในการผลิต และจ าหน่า ยไฟฟ้ าไอน า้ และ
สาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังดาเนินธุรกิจในลักษณะการ
เข้ าถือหุ้นในบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และ
สาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องทังในและต่
้
างประเทศ

เลขทะเบียนธุรกิจ

:

0107557000411

หมวดธุรกิจ

:

พลังงานและสาธารณูปโภค

กลุม่ อุตสาหกรรม

:

ทรัพยากร

ทุนจดทะเบียน

:

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

ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว

:

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

มูลค่าที่ตราไว้

:

10.00 บาท

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชัน้ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์

:

0-2140-4600

โทรสาร

:

0-2140-4601

เว็บไซต์

:

www.gpscgroup.com

ส่วนที่ 2.2.8 หน้ า 1

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
สัดส่ วนการถือ
ทุนจด
ทุนชาระ มูลค่ าที่ตรา
หุ้น (ทางตรง
ทะเบียน
แล้ ว
ไว้ ต่อหุ้น
และทางอ้
อม)
(ล้ านบาท)(1) (ล้ านบาท)(1) (บาท)(1)
(1)
(%)

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่ วมจากัด
(CHPP)
สานักงาน 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าและน ้า
เย็นจากโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมกับ
ความเย็น (Combined Heat
and Power with District
Cooling Power Plant)

500.00

316.22

10

100%

บริษัท นที ซินเนอร์ ย่ ี จากัด (NSC)
สานักงาน 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์
อาคารบี ชัน้ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ลงทุนเข้ าถือหุ้นในกิจการที่
เกี่ยวข้ องกับโครงการผลิตไฟฟ้า
โดย NSC ถือหุ้นใน XPCL ใน
สัดส่วนร้ อยละ 25 ของทุนที่ออก
และชาระแล้ ว

4,200.00

2,442.38

100

100%

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด (XPCL)
สานักงาน 215 ถนนล้ านช้ าง บ้ านเซียงยืน
เมืองจันทบุรี นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว
บริ ษัทร่วมทางอ้อม

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าที่ผลิต
จากโรงไฟฟ้าพลังน ้า

26,861.00

9,324.50

10

25%

บริษัท ไออาร์ พีซี คลีน พาวเวอร์ จากัด
(IRPC-CP)
สานักงาน 299 หมูท่ ี่ 5 ตาบลเชิงเนิน อาเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า และ
ไอน ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้า
โคเจนเนอเรชัน่
(Cogeneration Power Plant)

3,362.30

1,515.58

10

51%

บริษัท ไทย โซล่ าร์ รีนิวเอเบิล จากัด
(TSR)
สานักงาน อาคารมาลีนนท์ ชัน้ 16 ถนน
พระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

ลงทุนเข้ าถือหุ้นในกิจการที่
เกี่ยวข้ องกับโครงการผลิตไฟฟ้า
โดย TSR ถือหุ้นใน SSE1 ใน
สัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนที่
ออกและชาระแล้ ว

583.33

583.33

10

40%

บริษัท สยาม โซล่ าร์ เอ็นเนอร์ ย่ ี 1 จากัด
(SSE1)
สานักงาน 3199 อาคารมาลีนนท์ ชัน้ 16
ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
กิ จการทีค่ วบคุมร่วมกันทางอ้อม

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าที่ผลิต
จากโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

1,800.00

1,800.00

100

40%

บริษัท ไฟฟ้า นา้ ลิก 1 จากัด (NL1PC)
402B of 4th Floor, VicngVang Tower,
Boulichan Road, Unit 15, Dongpalan
Thong Village, Sisttanak, Vientiane
Capital, Lao PDR

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าที่ผลิต
จากโรงไฟฟ้าพลังน ้า

37.2 ล้ าน
เหรียญ
สหรัฐ

8.85 ล้ าน
เหรียญ
สหรัฐ

10 เหรียญ
สหรัฐ

40%

บริษัทย่ อย

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

บริษัท
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จากัด (NNEG)
สานักงาน 999 หมูท่ ี่ 13 ถนนพหลโยธิน
ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12120

ประเภทธุรกิจ

สัดส่ วนการถือ
ทุนจด
ทุนชาระ มูลค่ าที่ตรา
หุ้น (ทางตรง
ทะเบียน
แล้ ว
ไว้ ต่อหุ้น
และทางอ้
อม)
(ล้ านบาท)(1) (ล้ านบาท)(1) (บาท)(1)
(1)
(%)

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า และ
ไอน ้าจากโรงไฟฟ้า
โคเจนเนอเรชัน่
(Cogeneration Power Plant)

1,002.00

1,002.00

10

30%

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า และ
ไอน ้าจากโรงไฟฟ้า
โคเจนเนอเรชัน่
(Cogeneration Power Plant)

1,370.00

1,370.00

10

25%

บริษัทร่ วม
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น
จากัด (BIC)
สานักงาน 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เงินลงทุน
บริษัท บิซิเนส เซอร์ วิสเซส อัลไลแอนซ์
จากัด (BSA)
สานักงาน 555 อาคารสานักงาน ปตท. คลัง
น ้ามันพระโขนง ถนนอาจณรงค์ แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใน
ลักษณะงานที่เป็ นการ
Outsourcing ของกลุม่ ปตท.

2.00

2.00

10

25%

บริษัท สปอร์ ต เซอร์ วิสเซส อัลไลแอนซ์
จากัด (SSA)
สานักงาน 199/7 หมูท่ ี่ 1 ตาบลเชิงเนิน
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เงินลงทุนทางอ้อม

บริหารกิจการฟุตบอลของกลุม่
ปตท.

5.00

5.00

10

25%

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

วิจยั และพัฒนาการผลิต
แบตเตอรี่ประเภทลิเทียม-ไอออน
(Lithium-Ion) เพื่อพัฒนา
ประยุกต์ใช้ เป็ นระบบกักเก็บ
ไฟฟ้าสารองสาหรับ
ภาคอุตสาหกรรม และการ
เสริมสร้ างความมัน่ คงในระบบ
จ่ายไฟฟ้าและระบบเชื่อมโยง

50.12 ล้ าน 50.12 ล้ าน
เหรียญ
เหรียญ
สหรัฐ
สหรัฐ

0.001
เหรียญ
สหรัฐ

17%

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จากัด (RPCL)
สานักงาน 1828 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วม
(Combine Cycle Power Plant)

7,325.00

100

15%

หมายเหตุ:

(1)

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ส่วนที่ 2.2.8 หน้ า 3

7,325.00
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ข. บุคคลอื่นๆ
1. นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษัท
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

โทรศัพท์
โทรสาร
2. ผู้สอบบัญชี
บริ ษัท
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
3. ที่ปรึกษากฎหมาย
บริ ษัท
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
4. ที่ปรึกษาด้ านการเงิน
บริ ษัท
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:
:

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

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริ ษัท
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 50 - 51 ถนนสาทรใต้ แขวงยาน
นาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-677-2000
02-677-2222
บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด
540 อาคารเมอร์ คิวรี่ ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-264-8000
02-657-2222
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
ชัน้ 16 อาคารลิเบอร์ ตี ้สแควร์
287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-695-5000
02-631-1702
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
48/45 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-697-3800
02-638-0301
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บริ ษัท
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

8.2

ข้ อมูลสาคัญอื่น

8.2.1

สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
48/8 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-633-6505
02-633-6500

เนื่องจากบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน NSC ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุน โดยลงทุนร้ อยละ 25 ใน XPCL ซึ่งพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังน ้าไซยะบุรีขนาดประมาณ 1,285 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้ างและบริ ษัทมีภาระผูกพันใน
การใส่เงิ นลงทุน เป็ นจานวนที่ มีนัยสาคัญต่อ ฐานะทางการเงิ นของบริ ษัท บริ ษัทจึงเปิ ดเผยสาระสาคัญของสัญญาที่
เกี่ยวข้ องกับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังน ้าไซยะบุรี โดยสรุปได้ ดงั นี ้
1.

สัญญาสัมปทานโครงการโรงไฟฟ้าพลังนา้ ไซยะบุรี

1.1

วันที่ลงนาม
29 ตุลาคม 2553

1.2

คู่สัญญา
รัฐบาลของ สปป.ลาว

1.3

ระยะเวลาสัมปทาน
29 ปี นับจากวันเริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์

1.4

วัตถุประสงค์ ของสัมปทาน
เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังน ้า ไซยะบุรี ขนาดกาลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้ ให้ แก่ กฟผ. และ EDL โดยจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทังหมดของโครงการให้
้
แก่รัฐบาล
ของ สปป.ลาว เมื่อระยะเวลาสัมปทานสิ ้นสุดลง เว้ นแต่จะมีการขยายอายุสมั ปทานออกไปอีกตามข้ อกาหนด
และเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างคูส่ ญ
ั ญา

1.5

ภาระผูกพันของ XPCL
XPCL มีภาระผูกพันในการพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริ มสภาพความเป็ นอยู่ทางด้ านสังคมและเศรษฐกิจบริ เวณ
ชุมชนโดยรอบพื ้นที่ตงของโครงการ
ั้
ตลอดจนภาระผูกพันในการจ่ายค่าสิทธิ (Royalties) และชาระภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลให้ กบั รัฐบาลของ สปป.ลาว ตามระยะเวลาและอัตราที่กาหนดไว้ ในสัญญาสัมปทาน นอกจากนัน้ XPCL
ยังได้ เข้ าทาสัญญาเช่าที่ดินของรั ฐกับองค์การคุ้มครองที่ดินแห่งชาติของรัฐบาลของ สปป.ลาว เพื่อเช่าที่ดิน
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สาหรับการก่อสร้ างโครงการ ตามอัตราค่าเช่าที่กาหนดในสัญญา โดยมีระยะเวลาการเช่าเริ่ มตังแต่
้ 29 ตุลาคม
2553 จนถึงวันที่สญ
ั ญาสัมปทานสิ ้นสุด
1.6

ผลประโยชน์ ท่ ตี ้ องจ่ ายให้ กับรัฐบาลของ สปป.ลาว
รัฐบาลของ สปป.ลาวจะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนจากโครงการดังกล่าวของ XPCL คิดเป็ นมูลค่าประมาณ
39,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ตลอดระยะสัมปทาน 29 ปี โดยได้ รับจากค่าสิทธิ (Royalties) และค่าภาษี อากร

2.

สัญญารับเหมาก่ อสร้ าง (EPC Contract) โครงการไฟฟ้าพลังนา้ ไซยะบุรี

2.1

คู่สัญญา
บริ ษัท ช.การช่าง (ลาว) จากัด (“ผู้รับเหมาก่อสร้ าง”)

2.2

วันที่ลงนาม
14 ตุลาคม 2554

2.3

ระยะเวลาในการก่ อสร้ าง
ระยะเวลาการก่อสร้ างประมาณ 8 ปี และคาดว่าจะเริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2562

2.4

ขอบเขตงานที่สาคัญ
ผู้รับเหมาก่อสร้ างมีหน้ าที่ออกแบบ จัดหา และก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า รวมทัง้ ติดตัง้ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าจานวน 7
เครื่ อง สาหรับผลิตไฟฟ้ าให้ แก่ กฟผ. และเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าจานวน 1 เครื่ อง สาหรับผลิตไฟฟ้ าให้ แก่ EDL

2.5

ค่ าตอบแทนตามสัญญา
เป็ นการจ่ายค่าจ้ างในอัตราราคาแบบจ้ างเหมาเบ็ดเสร็ จ และตามระยะเวลาที่กาหนดในสัญญา (Lump Sum
Fixed Price Turnkey Basis)

2.6

ค่ าตอบแทนพิเศษ
หากการก่อสร้ างเสร็ จเร็ วกว่ากาหนดในสัญญา XPCL จะต้ องจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้ แก่ผ้ รู ับเหมาก่อสร้ างตาม
อัตราที่กาหนดไว้ ในสัญญา

3.

สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (กฟผ.)

3.1

คู่สัญญา
กฟผ.

3.2

วันที่ลงนาม
29 ตุลาคม 2554
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3.3

วัตถุประสงค์ ของสัญญา
เพื่อขายกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้ ที่อตั รากาลังการผลิต 1,220 เมกะวัตต์ ให้ กบั กฟผ.

3.4

ระยะเวลาสัญญา
29 ปี นับตังแต่
้ วนั เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์

3.5

พลังงานไฟฟ้าเป้าหมายที่ กฟผ. รับซือ้ ต่ อปี
(1) พลังงานไฟฟ้ าหลัก (Primary Energy: PE) เท่ากับ 4,299 กิกะวัตต์-ชัว่ โมง (GWh)
(2) พลังงานไฟฟ้ ารอง (Secondary Energy: SE) เท่ากับ 1,410 กิกะวัตต์-ชัว่ โมง (GWh)
(3) พลังงานไฟฟ้ าส่วนเกิน (Excess Energy: EE) เท่ากับ 1,220 กิกะวัตต์-ชัว่ โมง (GWh)

3.6

ราคาจาหน่ ายกระแสไฟฟ้าให้ กับ กฟผ.
เป็ นไปตามอัตราค่าไฟฟ้ าที่ระบุไว้ ในสัญญา

3.7

สิทธิเพียงผู้เดียวของ กฟผ.
ตลอดระยะเวลาของสัญญานี ้ XPCL จะไม่จาหน่ายพลังงานไฟฟ้ าจากเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าจานวน 7 เครื่ อง ตาม
สัญญานี ้ให้ แก่บคุ คลอื่น โดยมิได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก กฟผ.

3.8

การยกเลิกสัญญา
(1) การยกเลิกสัญญาโดย XPCL
- กฟผ. ไม่ชาระเงินในส่วนที่ไม่มีข้อพิพาทใดๆ และไม่มีการแก้ ไขหลังจากครบกาหนด 30 วัน นับจาก
วันที่ XPCL ได้ มีหนังสือบอกกล่าวไปยัง กฟผ. ให้ ชาระเงินดังกล่าว
- กฟผ. มีการปรับปรุ งโครงสร้ างองค์กร การแปรสภาพ การแปรรู ป หรื อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทาให้ มี
บุคคลอื่นเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญานี ้แทน กฟผ. ซึ่งเป็ นบุคคลที่ไม่อยู่ภายใต้ อานาจควบคุมของรั ฐบาลไทย
หรื อไม่มีสถานะทางกฎหมาย และไม่มีศกั ยภาพทางเทคนิคและทางการเงินที่จะปฏิบัติตามพันธะ
หน้ าที่ของ กฟผ. หรื อเป็ นบุคคลซึง่ ไม่เป็ นที่ยอมรับของ XPCL
- กฟผ. โอนสิทธิเรี ยกร้ องในประโยชน์ของตนในส่ว นใดๆ ของระบบผลิตไฟฟ้ าของ XPCL หรื อประโยชน์
ใดๆ ตามสัญญานี ้
- กฟผ. ตกเป็ นผู้มีหนีส้ ินล้ นพ้ น หรื อถูกพิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อมีการตัง้ เจ้ าพนักงาน
พิทกั ษ์ ทรัพย์
(2) การยกเลิกสัญญาโดย กฟผ.
- XPCL ไม่ชาระเงินในส่วนที่ไม่มีข้อพิพาทใดๆ และไม่มีการแก้ ไขหลังจากครบกาหนด 30 วัน นับจาก
วันที่ กฟผ.ได้ มีหนังสือบอกกล่าวไปยัง XPCL ให้ ชาระเงินดังกล่าว
- XPCL โอนสิทธิเรี ยกร้ องในประโยชน์ในส่วนใดๆ ของระบบผลิตไฟฟ้ าของตนเอง หรื อประโยชน์ใดๆ
ตามสัญญานี ้
- XPCL ตกเป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ น หรื อถูกพิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อมี การตังเจ้
้ าพนักงาน
พิทกั ษ์ ทรัพย์
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- มีการเปลีย่ นสัดส่วนการถือหุ้นซึง่ ที่ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในสัญญา
- XPCLจาหน่ายพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้ าตามสัญญานี ้ให้ แก่บคุ คลอื่น (นอกจากกรณีที่ได้ รับ
ความยินยอมตามที่กาหนดในสัญญานี ้)
- XPCLกระทาผิดสัญญาสัมปทาน หรื อผิดสัญญาเช่าซึ่งทากับ รัฐบาลของ สปป.ลาวโดยไม่สามารถ
แก้ ไขความเสียหายที่เกิดขึ ้นภายในกาหนดระยะเวลา
4.

สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (EDL)

4.1

คู่สัญญา
EDL

4.2

วันที่ลงนาม
22 ธันวาคม 2554

4.3

วัตถุประสงค์ ของสัญญา
เพื่อขายกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้ ที่อตั รากาลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ให้ กบั EDL

4.4

ระยะเวลาสัญญา
29 ปี นับตังแต่
้ วนั เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์

4.5

ราคาจาหน่ ายกระแสไฟฟ้าให้ กับ EDL
เป็ นไปตามอัตราค่าไฟฟ้ าที่ระบุไว้ ในสัญญา
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5.

สัญญาเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 XPCL ได้ ทาสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 4 แห่งรวมเรี ยกว่า “ผู้ให้ ก้ ู” สาหรับการออกแบบ พัฒนา ก่อสร้ าง รวมถึงการดาเนินการและการ
บารุงรักษาโรงงานไฟฟ้ าพลังน ้า (Hydro Power) (“โครงการ”) ซึง่ สาระสาคัญในสัญญามีดงั นี ้
รายการ
วงเงินกู้

ประเภทเงินกู้
วงเงินเอ

วงเงินบี

วงเงินซี

วงเงินดี

วงเงินกู้ยืมระยะยาว จานวน 56,409 ล้ าน วงเงินกู้ยืมระยะยาว จานวน 711 ล้ าน
บาท
เหรี ยญสหรัฐ

วงเงินการออกหนังสือค ้าประกัน จานวน วงเงินกู้ยืมสารองสกุลเงินบาท จานวน
49 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
5,879 ล้ านบาท

วัตถุประสงค์

เพื่อการจ่ายชาระต้ นทุนโครงการ

เพื่อการจ่ายชาระต้ นทุนโครงการ

เพื่อใช้ ค ้าประกันกับ กฟผ. ตามที่กาหนด เพื่อการจ่ายชาระต้ นทุนโครงการ ในกรณี
ไว้ ในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ.
ที่รายได้ จากการขายไฟฟ้ าในช่วง
ระยะเวลาติดตัง้ ทดสอบ และเดินเครื่ อง
(Unit Operation Period) ที่เกิดขึ ้นจริ งไม่
เพียงพอกับที่ประมาณการไว้ และ XPCL
ได้ เบิกใช้ เงินทุนและวงเงินสินเชื่อส่วนเอ
และส่วนบี ครบถ้ วนแล้ ว

อัตราดอกเบีย้

อัตราดอกเบี ้ยลอยตัวที่อ้างอิงกับ MLR

อัตราดอกเบี ้ยลอยตัวที่อ้างอิงกับ
LIBOR

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือค ้า
ประกันตามอัตราที่ผ้ ใู ห้ ก้ กู าหนด

ค่ าธรรมเนียม

XPCL มีภาระการจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้และค่าธรรมเนียมรักษาวงเงินกู้ให้ กบั ผู้ให้ ก้ ู ซึง่ คิดเป็ นอัตราร้ อยละของวงเงินกู้ทงหมดและวงเงิ
ั้
นกู้ที่ยงั ไม่ได้ เบิกใช้ ตาม
อัตราที่ระบุไว้ ในสัญญากู้ยมื เงิน
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รายการ

ประเภทเงินกู้
วงเงินเอ

วงเงินบี

การชาระคืนเงินต้ น ทุก 6 เดือน รวม 22 งวด ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในสัญญากู้ยมื เงิน โดยจะเริ่มชาระคืน
งวดแรกในวันทาการสุดท้ ายของเดือนที่ 15 นับจากวันเริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ หรื อ
วันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้ วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

เงื่อนไขระหว่ าง
การกู้ยมื

หมายเหตุ

วงเงินซี
ไม่มี

วงเงินดี
ครัง้ เดียวในวันทีค่ รบรอบ 20 ปี 6 เดือน
นับจากวันที่ลงนามในสัญญากู้ยมื เงิน
หรื อวันทาการสุดท้ ายของเดือนที่ 132
นับจากวันที่เริ่ มชาระคืนงวดแรกของ
วงเงินสินเชื่อส่วนเอ และส่วนบี แล้ วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

XPCL ต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่สญ
ั ญากาหนดดังต่อไปนี ้
- การเพิม่ ทุนจดทะเบียนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กาหนด
- การดารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
- การจานองอสังหาริ มทรัพย์และการจานาสังหาริ มทรัพย์ที่อยูใ่ น สปป. ลาวให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู
- การจานาใบหุ้นของ XPCL ซึง่ เป็ นของผู้ถือหุ้นบางรายให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู
- การจานาและการโอนสิทธิเรี ยกร้ องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู
- การโอนสิทธิการรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยของโครงการให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู
- การโอนสิทธิและภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องกับโครงการไฟฟ้ าพลังน ้าไซยะบุรีให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 XPCL มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวสาหรับสินเชื่อส่วนเอ และส่วนบี ตามสัญญากู้ยมื เงินระยะยาวทีย่ งั มิได้ เบิกใช้ เป็ นจานวน 36,269 ล้ านบาท และ 483
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ตามลาดับ
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6. สัญญาระหว่ างผู้ถอื หุ้นระหว่ าง NSC กับผู้ถอื หุ้นรายอื่น
คูส่ ญ
ั ญา

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

NSC
CK
EGCO
BECL
EDL
PT และ
XPCL

คณะกรรมการบริ ษัท

:



คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการจานวนไม่เกิน 12 คน



ผู้ถือหุ้นที่มีสดั ส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 12.50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของ
้
XPCL สามารถเสนอชื่อกรรมการได้ 1 คน ยกเว้ นจะกาหนดไว้ เป็ น
อย่างอื่นภายใต้ สญ
ั ญานี ้ ผู้ถือหุ้นที่มีสดั ส่วนการถื อหุ้นน้ อยกว่าร้ อยละ 12.50 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
XPCL สามารถรวมสัดส่วนการถือหุ้นกับผู้ถือ
หุ้นรายอื่นเพื่อให้ สดั ส่วนการถือหุ้นครบตามเงื่อนไขการเสนอชื่อกรรมการได้



อย่างไรก็ตาม PT สามารถเสนอชื่อกรรมการได้ 1 คน หากสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 5.00 ของจานวนหุ้นทังหมดของ
้
XPCL และ EDL สามารถเสนอชื่อ
กรรมการได้ 2 คน หากสัดส่วนการถื อหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 12.50 ของจานวนหุ้น
ทังหมดของ
้
XPCL ในกรณีที่ EDL มีสดั ส่วนการถือหุ้นน้ อยกว่าร้ อยละ 12.50 ของ
จานวนหุ้นทังหมดของ
้
XPCL โดย EDL จะสามารถเสนอชื่อกรรมการได้ เพียง 1 คน
โดยไม่ถือเป็ นการขัดแย้ งกับเงื่อนไขข้ างต้ น



โดยไม่ต้องคานึงถึงการแต่งตังกรรมการข้
้
างต้ น PT และ EDL ตกลงที่จะไม่รวมสัดส่วน
การถือหุ้นของตนเองเข้ ากับอีกฝ่ ายเพื่อให้ ได้ สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการตามเงื่อนไข
ข้ างต้ น



ก่อนวันเริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าระหว่าง XPCL และ กฟผ.
(“วัน COD”) CK เป็ นผู้มีสิทธิ เสนอชื่ อบุคคลภายนอกที่จะดารงตาแหน่งประธาน
คณะกรรมการบริ ษัท และเป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ภายหลังวัน
COD ประธานคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องถูกแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท



ก่อนวัน COD กรรมการผู้มีอานาจลงนามของ XPCL จะประกอบด้ วยกรรมการ 2 คน
ลงนามพร้ อมทังประทั
้
บตราบริ ษัท โดยกรรมการ 1 ใน 2 คนจะต้ องเป็ นกรรมการที่ถกู
เสนอชื่อโดย CK อย่างไรก็ตาม ภายหลังวัน COD กรรมการผู้มีอานาจลงนามของ
XPCL จะถูกกาหนดโดยผู้ถือหุ้นของ XPCL
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การประชุมผู้ถือหุ้น

: การลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระที่ไม่ได้ เป็ นมติพิเศษ จะต้ องได้ รับคะแนน
เสียงเห็นชอบในสัดส่วนอย่างน้ อยร้ อยละ 51 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
้
ทังนี
้ ้ก่อนวัน
COD การลงคะแนนเสียงในวาระที่ไม่ได้ เป็ นมติพิเศษ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก CK
ด้ วย (ยกเว้ นในกรณีที่ CK มีสว่ นได้ เสียและไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระดังกล่าว)
การพิจารณามติพิเศษจะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยไม่นบั รวมผู้มีสว่ นได้ เสีย อาทิ การเข้ าลงทุนหรื อการก่อหนี ้
ซึง่ มีมลู ค่าเกินกว่าที่คณะกรรมการจะอนุมตั ิได้ ซึง่ รวมถึงการเข้ าทาสัญญารับเหมาก่อสร้ าง
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. และสัญญาสินเชื่อทางการเงินอื่นกับผู้ให้ ก้ ู

การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท

คณะกรรมการบริ หาร

การโอนหุ้น

:

:



ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมอย่างน้ อยครึ่ งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ก่อนวัน COD กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมอย่างน้ อย 1
คนจะต้ องเป็ นกรรมการที่ถกู เสนอชื่อโดย CK และกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมอีกอย่าง
น้ อย 1 คนจะต้ องเป็ นกรรมการที่ถกู เสนอชื่อโดย NSC หรื อ EDL อย่างไรก็ตาม ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ภายหลังวัน COD จะต้ องมีกรรมการเข้ าร่วมประชุมอย่าง
น้ อยครึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้



การลงคะแนนเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ในวาระที่เป็ นมติพิเศษ จะต้ อง
ได้ คะแนนเสียงสนับสนุนอย่างน้ อย 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมและ
มีสทิ ธิลงคะแนนเสียง ทังนี
้ ้ก่อนวัน COD การลงคะแนนเสียงในมติพิเศษจะต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงสนับสนุนจากกรรมการที่ถกู เสนอชื่อโดย CK และ NSC หรื อ EDL ด้ วย
อย่างไรก็ตาม ภายหลังวัน COD การได้ รับคะแนนเสียงสนับสนุนจะมาจากกรรมการที่
ถูกเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นรายใดก็ได้



คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยคณะกรรมการจานวนไม่เกิน 4 คน โดย CK มีสิทธิ
ในการเสนอชื่อกรรมการ 2 คน PT มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ 1 คน และ NSC มีสิทธิ
เสนอชื่ อกรรมการ 1 คนทัง้ นี ้ ก่ อ นวัน COD ประธานคณะกรรมการบริ ห ารจะเป็ น
กรรมการที่ ถู ก เสนอชื่ อ โดย CK อย่ า งไรก็ ต าม ภายหลั ง วั น COD ประธาน
คณะกรรมการบริ หาร จะต้ องถูกแต่งตังโดยคณะกรรมการ
้



ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร จะต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมอย่างน้ อย 3 คน
โดยกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมอย่างน้ อย 1 คนจะต้ องเป็ นกรรมการที่ถกู เสนอชื่อโดย
CK และกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมอีกอย่างน้ อย 1 คนจะต้ องเป็ นกรรมการที่ถกู เสนอ
ชื่อโดย NSC หรื อ PT



ผู้ถือหุ้นไม่อาจโอน ขาย ให้ จานา หรื อจาหน่ายไปซึ่งหุ้นของตนเองให้ แก่บคุ คลอื่นใด
เว้ นแต่เป็ นการโอนให้ บริ ษัทในเครื อที่ตนถือหุ้นอยูเ่ กินกว่าร้ อยละ 50 ของหุ้นของบริ ษัท
นัน้ แต่ผ้ รู ับโอนหุ้นดังกล่าวจะต้ องเข้ าลงนามใน Accession Agreement ต่อไป หรื อ
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เว้ นแต่การโอนหุ้นดังกล่าวได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ถือหุ้นรายอื่น
แล้ ว
การแต่งตังกรรมการ
้
ผู้จดั การใหญ่ และรอง
กรรมการผู้จดั การใหญ่

การจ่ายเงินปั นผล

:



ก่อนวัน COD CK มีสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการผู้จดั การใหญ่ เพื่อให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาแต่งตังต่
้ อไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่งครัง้ ละ 3 ปี



ก่ อ นวัน COD NSC มี สิ ท ธิ ใ นการเสนอชื่ อ รองกรรมการผู้จัด การใหญ่ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแต่งตังต่
้ อไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่งครัง้ ละ 3 ปี



ภายหลัง วัน COD กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัด การใหญ่ จะถูก
แต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท โดยมีวาระการดารงตาแหน่งครัง้ ละ 3 ปี



ข้ อบังคับซึง่ แนบสัญญากาหนดว่าการจ่ายเงินปั นผลจะกระทาไม่ได้ เว้ นแต่ได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาทางการเงิน



คณะกรรมการบริ ษัทอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกาไร

สิทธิในการซื ้อหุ้น (Call
Option)

: หากมีผ้ ูถือหุ้น รายใดผิดสัญญา ผู้ถือหุ้น รายอื่ นมีสิท ธิ ได้ ม าซึ่งหุ้น ทัง้ หมด (มิใ ช่เพีย ง
บางส่วน) ของหุ้นที่ถือโดยผู้ผิดสัญญา ซึง่ ราคาในการซื ้อขายหุ้นให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้
ในสัญญาซื ้อขายหุ้น และมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ของราคายุติธรรมซึง่ กาหนดโดยผู้
ประเมินอิสระ เช่น สานักงานบัญชี ระหว่างประเทศ โดยผู้รับซื ้อหุ้นเป็ นผู้รับผิดชอบเรื่ อง
ค่าใช้ จ่ายในการประเมินราคาดังกล่าว

การสิ ้นสุดของสัญญา

: สัญญาจะสิ ้นสุดลงในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก) เมื่อมีการควบรวมกิจการจนกระทัง่ XPCL สิ ้นสุดสถานะความเป็ นบริ ษัท
(ข) เมื่อคูส่ ญ
ั ญาตกลงยกเลิกสัญญา
(ค) เมื่อคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งผิดสัญญาในส่วนสาระสาคัญ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามหน้ าที่ที่ระบุภายใต้ สญ
ั ญานี ้ได้ และคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ผิดสัญญามิได้ ดาเนินการ
แก้ ไขเหตุแห่งการผิดสัญญาดังกล่าวภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง
จากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่มิได้ ผิดสัญญาและคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่มิได้ ผิดสัญญาตกลงร่ วมกันที่
จะใช้ สทิ ธิบอกเลิกสัญญา
(ง) เมื่อ XPCL เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศลาว หรื อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(จ) เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 5 ปี นับจากวัน COD

กฎหมายที่บงั คับใช้

: กฎหมาย สปป. ลาว
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