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ข้อมูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสอืชีช้วน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับ 
การเสนอขาย ลกัษณะและความเสี่ยงของหลกัทรัพย์และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้) ดังนัน้  

ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช้วนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดการการจาํหน่ายหลกัทรัพย์และบริษัท หรือ 
อาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชีช้วนที่บริษัทยื่นต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

สรุปข้อมูลสาํคัญของตราสาร (Factsheet) 
“หุ้นกู้ของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิง้ จาํกัด ครัง้ที่ 1/2563 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565” (“หุ้นกู้”) 

ภายใต้โครงการตราสารหนี ้(Medium Term Note Program : MTN) ของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ย ีโฮลดิง้ จาํกัด วงเงนิ 10,000,000,000 บาท  
อายุโครงการ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2563 (“โครงการ”) 

ข้อมูลที่สาํคัญของตราสาร 

ประเภทตราสาร หุ้นกู้ ระยะยาวชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสิทธิ  
ไมมี่ประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ประเภทการเสนอขาย  PO   PP (II)* 
 PP (HNW)*  PP (II&HNW) 
* II หมายถึง ผู้ลงทนุสถาบนั 
* HNW หมายถึง ผู้ลงทนุรายใหญ่ 

จาํนวนหน่วยที่เสนอขาย ไมเ่กิน 2,000,000 (สองล้าน) หน่วย มูลค่าการเสนอขาย ไมเ่กิน 2,000,000,000 (สองพนัล้าน) บาท 

จาํนวนหน่วยของหุ้นกู้
สาํรองที่เสนอขาย 

ไมเ่กิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) หน่วย 

 

มูลค่าของหุ้นกู้สํารองที่
เสนอขาย 

ไมเ่กิน 1,000,000,000 (หนึ่งพนัล้าน) บาท 

จาํนวนหน่วยของหุ้นกู้ที่
เสนอขายรวมทัง้สิน้ 

ไมเ่กิน 3,000,000 (สามล้าน) หน่วย มูลค่าของหุ้นกู้ 
ที่เสนอขายรวมทัง้สิน้ 

ไมเ่กิน 3,000,000,000 (สามพนัล้าน) บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 (หนึ่งพนั) บาท สกุลเงิน สกลุเงินบาท 

การจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือ 
 

 ไมมี่   ผู้คํา้ประกนั/ผู้ รับอาวลั…..…. 
 ตราสาร  
 ผู้ออกตราสาร 
 

ราคาเสนอขาย 1,000 (หนึ่งพนั) บาท 

อายุตราสาร 1 ปี 9 เดือน 

ระยะเวลาการเสนอขาย วนัที่ 17 – 23 ธันวาคม 2563 

อัตราดอกเบีย้ 
 

 คงที่ร้อยละ 6.25 ตอ่ปี 
  ลอยตวั  ผสม 

ในการคํานวณดอกเบีย้หุ้นกู้  จะคํานวณจากเงินต้นคง
ค้าง โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อย
หกสิบห้า) วนั และโดยการนบัจํานวนวนัที่ผ่านไปจริงใน
แต่ละงวดดอกเบีย้ที่เก่ียวข้อง โดยคํานวณเร่ิมตัง้แต่ 
(โดยรวมถึง) วนัออกหุ้นกู้  หรือวนักําหนดชําระดอกเบีย้
ของงวดดอกเบีย้ก่อนหน้านี ้(แล้วแตก่รณี) จนถึง (แตไ่ม่
นับรวม) วันกําหนดชําระดอกเบีย้ในงวดดอกเบีย้นัน้ 
หรือวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้ นกู้  ทัง้ นี  ้หากผลการ
คํานวณดอกเบีย้หุ้ นกู้ ต่อหน่วยที่ได้มีจํานวนทศนิยม
มากกว่า 6 (หก) ตําแหน่ง ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือ
เพียง 6 (หก) ตําแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึน้ในกรณี
ที่มีเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนัน้ให้ปัดลง 
ส่วนกรณีที่ดอกเบีย้ที่คํานวณได้มีทศนิยมไม่รู้จบให้
กําหนดทศนิยมเพียง 6 (หก) ตําแหน่งและทําการปัด
ทศนิยมตําแหน่งที่ 6 (หก) ตามหลกัการข้างต้น 

วันที่ออกตราสาร วนัที่ 24 ธันวาคม 2563 

วันที่ครบกาํหนดอายุ วนัที ่24 กนัยายน 2565 

ข้อจาํกัดในการขาย/โอน  เน่ืองจากหุ้นกู้ ที่ออกและเสนอขายในครัง้นี ้เป็นการออก
และเสนอขายในวงจํากดัให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนัและ/หรือ 
ผู้ลงทนุรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทนุที่ ทจ. 17/2561 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาต
ให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่  17 
มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และผู้
ออกหุ้นกู้ ได้จดข้อจํากดัการโอนไว้กบัสํานกังาน ก.ล.ต. ให้
จํากดัอยูใ่นกลุม่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่
เท่านัน้ ดังนัน้ ผู้ ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ จะ
ไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้ นกู้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่
บคุคลอ่ืนที่ไมใ่ชผู่้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุ 
รายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เร่ือง การกําหนดบท
นิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสาร
หนีทุ้กประเภท ฉบับลงวันที่  13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือที่ใช้แทนที่) และตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เร่ือง การกําหนดบทนิยามผู้
ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุรายใหญ่ 
ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือที่ใช้แทนที่) เว้นแต่เป็นการโอนทาง
มรดก 

งวดการจ่ายดอกเบีย้ กําหนดชําระทุก 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 24 มีนาคม  
24 มิถุนายน 24 กันยายน และ 24 ธันวาคม ของทุกปี
ตลอดอายหุุ้นกู้  

วันจ่ายดอกเบีย้งวดแรก วนัที่ 24 มีนาคม 2564 

การคํา้ประกัน/
หลักประกัน 

- ไมมี่ - 
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ลาํดับการได้รับชาํระหนีก้รณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ 

   
 

ความเส่ียงของตราสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํเตือนที่สาํคัญ 

1. บริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหาร ถูกฟ้องเป็นจําเลยร่วมอันสืบเน่ืองมาจากการที่อดีตกรรมการถูกฟ้องเป็นคดีอาญาในความผิดฐานปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอม  
ซึ่งรวมถึงสัญญาซือ้ขายหุ้ นของบริษัทฯ ทัง้นี ้หากศาลมีคําพิพากษาให้ให้บริษัทฯ แต่เพียงผู้ เดียวชดใช้ค่าเสียหาย บริษัทฯ จะมีภาระทางคดีดังกล่าวเป็นจํานวน 
1,200,000,000 บาท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 8.89 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 หรือร้อยละ 9.69 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563  ซึ่งบริษัทฯ มิได้ตัง้สํารองเงินจํานวนดงักล่าว เน่ืองจากที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ในคดีนีแ้ละบริษัทฯ มีความเห็นว่าโอกาสที่ 
บริษัทฯ แตเ่พียงผู้ เดียวจะถกูศาลสัง่ให้ชําระเงินเต็มตามคําขอของโจทก์เป็นไปได้น้อยมาก ปัจจบุนัศาลมีคําสัง่คุ้มครองชัว่คราวห้ามบริษัทฯ จา่ยเงินปันผลสําหรับหุ้นที่พิพาท
ในคดีจนกวา่จะมีคําสัง่เปลี่ยนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

2. WTB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถูกฟ้องให้หยุดประกอบกิจการและรือ้ถอนต้นเสากังหันลมออกจากพืน้ที่ รวมทัง้ให้ WTB และผู้ ถูกฟ้องคดีรายอ่ืนเยียวยาความเดือดร้อนให้แก ่
ผู้อยู่อาศยัในท้องถ่ินและชมุชนที่อยูใ่กล้เคียง ปัจจบุนัคดีอยูร่ะหวา่งการยื่นคําให้การเพ่ิมเติมโดยผู้ถกูฟอ้งคดี ซึ่งบริษัทฯ และ WTB เห็นว่า WTB มีสิทธิที่จะประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟา้ได้ตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม หากศาลพิพากษาให้ WTB ต้องหยดุประกอบกิจการ จะทําให้กลุม่บริษัทฯ ไมมี่การรับรู้รายได้จาก WTB อีกตอ่ไป ทัง้นี ้สําหรับงวด 9 เดือน  

ผู้จัดจาํหน่ายหุ้นกู้ 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ เคทบีี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคพีเอ็ม จํากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี  (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 

ข้อกาํหนดในการดาํรง
อัตราส่วนทางการเงนิ 

ผู้ออกหุ้นกู้จะดํารงอตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่ทนุ (Net Debt 
to Equity Ratio) ซึ่ งคํ านวณโดยผู้ ออกหุ้ นกู้  ณ วันที่
คํานวณอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Covenant 
Testing Date) (ตามนิยามข้างล่าง) ไม่เกินกว่า 4.5:1 (สี่
จดุห้าต่อหนึ่ง) ทัง้นี ้การคํานวณอตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อ
ทุนดังกล่าว ให้คํานวณจากข้อมลูที่ปรากฏในงบการเงิน
รวมรายคร่ึงปี และรายปีของผู้ออกหุ้นกู้ฉบบัล่าสดุที่ผ่าน
การสอบทาน หรือตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ สอบ
บญัชี ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

นายหน้าซือ้ขายตราสาร
หนี ้

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 
ทัง้นี ้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่มีความเก่ียวข้องกับผู้ ออกหุ้นกู้ 
ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

อายตราสาร 

ยาว 

สัน้ 

ความเสี่ยงตํ่า 

ความเสี่ยงสงู 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร AAA Unrated 

 

1 ปี 9 เดือน 

BBB–  

หุ้นกู้  

สว่นที่ 1 สรุปข้อมลูสาํคญัของตราสาร (FACT SHEET)  หน้า 2 

 



       ส่วนท่ี 1 สรุปข้อมลูสําคญัของตราสารหนี ้(Factsheet)                           ข้อมลู ณ วนัท่ี (9 ธนัวาคม 2563) 

ปี 2563 WTB มีรายได้เป็นจํานวนทัง้สิน้ 580.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.19  ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ในงวดดงักลา่ว และหากศาลมีคําสัง่ให้ WTB เยียวยาความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้ เสียหายในจํานวนที่มีนยัสําคญั การชําระเงินดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจและผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ ได้ 

3. ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษัทยอ่ย 6 แหง่ ไมไ่ด้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบางประการตามสญัญาเงินกู้ยืมเงิน เน่ืองมาจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นที่ชัน้ของบริษัทฯ 
อํานาจควบคมุในบริษัทฯ และผู้บริหารตําแหน่งหลกัในบริษัทฯ โดยไมไ่ด้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษจากสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ดี สถาบนัการเงินตกลงวา่จะยงัไม่
บงัคบัชําระหนีเ้งินกู้ ยืมก่อนกําหนดเป็นการชัว่คราว แต่ยงัคงสงวนสิทธิในการเรียกให้บริษัทย่อยทัง้ 6 แห่ง ชําระคืนหนีค้งค้างทัง้หมดตามสญัญาเงินกู้ ยืมเงินเม่ือใดก็ได้ 
ดงันัน้ หากบริษัทย่อยดงักล่าวถกูสถาบนัการเงินเรียกให้ชําระคืนหนีค้งค้างที่มีอยูท่ัง้หมด อาจส่งผลให้กระทบตอ่ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และการดําเนินธุรกิจของ 
กลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคญั โดย ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 หนีส้ินคงค้างทัง้หมดของบริษัทย่อยทัง้ 6 แห่งที่มีอยู่กับสถาบนัการเงินดงักล่าวมีจํานวนทัง้สิน้ 27,816.22  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.86 ของหนีส้ินรวมของกลุม่บริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 52.17 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ ปัจจบุนัทางสถาบนัการเงินยงัไม่มีจดหมายแจ้ง
เตือนให้บริษัทยอ่ยชําระหนีค้ืนแตอ่ยา่งใดและยงัคงคิดดอกเบีย้ในอตัราปกติ 

4. ตลาดตราสารหนีใ้นประเทศไทยมีสภาพคล่องตํ่า การขายตราสารก่อนครบกําหนดไถ่ถอนในตลาดรองนัน้อาจได้รับมลูค่าขายตราสารลดลงหรือเพ่ิมขึน้ได้ โดยขึน้อยู่กับ
สภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนัน้ ทัง้นีผู้้ออกหุ้นกู้ ไม่ได้นําหุ้นกู้ ไปซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (BEX) ผู้ ถือหุ้นกู้สามารถซือ้ขายหุ้นกู้ ในตลาดรอง
ได้กบัผู้ ค้าตราสารหนี ้

5. ผู้ ออกหุ้ นกู้ ยังไม่ไ ด้ รับการจัดอันดับความน่า เ ช่ือถือและไม่ไ ด้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเ ข้าถึง ข้อมูลของผู้ ลงทุนจึงมี จํากัด  
ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูผลการดําเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และควรติดตามข้อมลูข่าวสารของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้อยา่งตอ่เน่ืองผา่นทางผู้  จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้  หรือ
ติดต่อโดยตรงกับทางผู้ออกหุ้นกู้  ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถติดตามข้อมลูได้จากเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ในกรณีที่มีการออก
หรือเสนอขายหลกัทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ เพ่ิมเติม) หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตราสารอาจมีผลตอบแทนสงู แต่ก็มีความเสี่ยงสดู้วยเช่นกัน ผู้ลงทนุควรทําความเข้าใจเก่ียวกบั
ลกัษณะตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยง และความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสารก่อนการตดัสินในจลงทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะพิเศษและความเส่ียงที่สาํคัญของตราสาร 

ลกัษณะพิเศษและความเสี่ยงของหุ้นกู้  
หุ้นกู้ ไมมี่ลกัษณะพิเศษ และไมมี่ความเสี่ยงของหุ้นกู้ ในลกัษณะพิเศษใด ๆ กลา่วคือ มีการกําหนดอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ ในอตัราคงที่อยา่งชดัเจนและแน่นอน และผู้ออกหุ้นกู้ตกลง
ชําระคืนเงินต้นเต็มจํานวนไมว่า่กรณีใด ๆ โดยไมมี่ข้อกําหนดในการแปลงสภาพหุ้นกู้ เป็นหุ้นหรือสินทรัพย์อ่ืนใด และไมมี่เหตกุารณ์หรือเง่ือนไขใดที่อนญุาตให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนกําหนด นอกจากนัน้ ผู้ ถือหุ้นกู้ จะมีสิทธิได้รับชําระหนีไ้ม่ด้อยกวา่สิทธิได้รับชําระหนีข้องเจ้าหนีส้ามญัไม่มีประกันทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้  เว้นแตบ่รรดา
หนีท้ี่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชําระหนีก้่อน หรือมีการแก้ไขกฎหมายปัจจบุนัเป็นอยา่งอ่ืน 
ความเหมือนและความตา่งในสาระสําคญัระหวา่งข้อกําหนดสิทธิสําหรับหุ้นกู้และข้อกําหนดสิทธิมาตรฐานของสํานกังาน ก.ล.ต.  
ข้อกําหนดสิทธิและข้อกําหนดสิทธิมาตรฐานของสาํนกังาน ก.ล.ต. มีความแตกตา่งในสาระสําคญัในหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้ 
- ข้อ 1 ของข้อกําหนดสิทธิฉบบันีกํ้าหนดคําจํากัดความ “ผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง” ให้ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงที่สง่ผลต่อความสามารถในการชําระหนีใ้ด ๆ  

ภายใต้ข้อกําหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้จะต้องมีจํานวนไมน้่อยกวา่ 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาทขึน้ไป 
- ข้อ 6.2 ของข้อกําหนดสิทธิฉบับนีกํ้าหนด (1) หน้าที่กระทําการของผู้ ออกหุ้นกู้ ให้ผู้ ออกหุ้นกู้ จะต้องส่งข้อมลู (ก) รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสําคัญทางการเงินรายปี (Key 

Financial Ratio) และ (ข) รายงานการผิดนดัชําระหนีหุ้้นกู้ ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และ (2) เง่ือนไขในการออกหนงัสือรับรองวา่ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่มีเหตผิุดนดัหรือเหตกุารณ์ที่อาจเป็น
เหตผิุดนัดเกิดขึน้ในกรณีที่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ร้องขอ และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ในการแจ้งแก่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยเม่ือเกิดเหตผิุดนดัหรือเหตกุารณ์ที่
อาจเป็นเหตผิุดนดั จะต้องเป็นเหตผิุดนดัที่มีมลูหนีท้ี่ผิดนดัไมว่า่รายเดียวหรือหลายรายเป็นจํานวนเงินรวมกนัไมน้่อยกวา่ 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาทขึน้ไป  

- ข้อ 6.3 ของข้อกําหนดสิทธิฉบบันีกํ้าหนดหน้าที่งดเว้นกระทําการของผู้ออกหุ้นกู้  โดยเพ่ิมเติมข้อยกเว้นในการก่อภาระหลกัประกันหรือภาระผกูพนัใด ๆ เหนือทรัพย์สินและ/
หรือรายได้สําคญัของผู้ออกหุ้นกู้  ได้แก่ (ก) การตกลงยอมรับภาระผูกพนัใด ๆ ภายใต้การให้หลกัประกันที่เก่ียวข้องภายใต้เอกสารสญัญาทางการเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้ เข้าทํากบั
สถาบนัการเงินเพ่ือการดําเนินโครงการตามที่กําหนดไว้ในหนังสือชีช้วน (ข) การก่อภาระหลกัประกนัหรือภาระผกูพนัใด ๆ ซึง่จะไมก่่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 
หรือ (ค) การก่อภาระหลกัประกนัหรือภาระผูกพนัใด ๆ ภายใต้ธุรกรรมเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการระดมทนุในตลาดทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
กฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ หรือกฎหมายอ่ืนใด โดยภาระหลกัประกนัหรือภาระผกูพนัดงักลา่วมีจํานวนรวมกนัไมเ่กินกวา่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- ข้อ 8.4 ของข้อกําหนดสิทธิฉบบันีกํ้าหนดลําดบัการจดัสรรเงินที่ได้รับชําระหนี ้โดยเพ่ิมเติมลําดบัในการชําระคา่ตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นลําดบัที่สอง 
- ข้อ 10.1 ของข้อกําหนดสิทธิฉบบันีกํ้าหนดเหตผิุดนัด เพ่ิมเติมรายละเอียด (ก) มลูหนีท้ี่มีคําสัง่ยึดหรืออายดัทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้  และ (ข) มลูหนีท้ี่มีการปรับ

โครงสร้างหนี ้อนัก่อให้เกิดเหตผิุดนัด โดยแต่ละกรณีจะต้องเป็นกรณีที่ที่มีมลูหนีไ้ม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายเป็นจํานวนเงินรวมกันไมน้่อยกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) 
บาทขึน้ไป 

- ข้อ 14 ของข้อกําหนดสิทธิฉบบันีกํ้าหนดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิ โดยเพ่ิมเติมให้การผ่อนผนัหรือยกเว้นเหตผิุดนดัหากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นวา่การผ่อนผนัหรือการ
ยกเว้นดงักลา่วเป็นเร่ืองที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นหลกัต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  

ทัง้นี ้โปรดพิจารณาร่างข้อกําหนดและเง่ือนไขของข้อกําหนดสิทธิตามที่ระบไุว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนีแ้ละหนงัสือชีช้วน 

สว่นที่ 1 สรุปข้อมลูสาํคญัของตราสาร (FACT SHEET)  หน้า 3 

 



       ส่วนท่ี 1 สรุปข้อมลูสําคญัของตราสารหนี ้(Factsheet)                           ข้อมลู ณ วนัท่ี (9 ธนัวาคม 2563) 

ความเส่ียงทั่วไป 

ความเส่ียงเก่ียวกับผู้ออกหุ้นกู้ รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 2.1.3 ปัจจยัความเสี่ยงของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี ้(แบบ 69-BASE II-HNW) และ 
ร่างหนงัสือชีช้วน ประกอบไปด้วย 

ความเส่ียงเก่ียวกับผู้ออกหุ้นกู้ 

1. ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัข้อพิพาททางกฎหมาย 

• ข้อพิพาททางกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย : ในปี 2562 บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นจําเลยร่วมอันสืบเน่ืองมาจากการที่อดีตกรรมการถูกฟ้องเป็นคดีอาญา 
ในความผิดฐานปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอม ซึง่รวมถึงสญัญาซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ทัง้นี ้หากศาลมีคําพิพากษาให้ให้บริษัทฯ แตเ่พียงผู้ เดียวชดใช้คา่เสียหายเป็นจํานวน
เงิน 1,200,000,000 บาท ตามคําฟอ้ง คา่เสียหายดงักลา่วจะคิดเป็นเพียงร้อยละ 8.89 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 หรือร้อยละ 9.69 ของ
สว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563  ซึง่บริษัทฯ มิได้ตัง้สํารองเงินจํานวนดงักล่าว เน่ืองจากที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ในคดีนีแ้ละ
บริษัทฯ มีความเห็นว่าโอกาสที่บริษัทฯ แต่เพียงผู้ เดียวจะถกูศาลสัง่ให้ชําระเงินเต็มตามคําขอของโจทก์เป็นไปได้น้อยมาก ปัจจุบันศาลมีคําสัง่คุ้มครองชั่วคราวห้ามบริษัทฯ 
จา่ยเงินปันผลสําหรับหุ้นที่พิพาทในคดีจนกวา่จะมีคําสัง่เปลี่ยนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

ในปีเดียวกนั WTB ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยถกูฟ้องให้หยดุประกอบกิจการผลิตไฟฟา้พลงังานลมและรือ้ถอนต้นเสากังหนัลมออกจากพืน้ที่ รวมทัง้ให้ WTB และผู้ถกูฟ้อง
คดีรายอ่ืนเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ผู้อยู่อาศยัในท้องถ่ินและชมุชนที่อยูใ่กล้เคียง ปัจจบุนัคดีอยูร่ะหวา่งการยื่นคําให้การเพ่ิมเติมโดยผู้ถกูฟอ้งคดี ซึง่บริษัทฯ และ 
WTB เห็นวา่ WTB มีสิทธิที่จะประกอบกิจการผลิตไฟฟา้ได้ตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม หากศาลพิพากษาให้ WTB ต้องหยดุประกอบกิจการ จะทําให้กลุม่บริษัทฯ ไมมี่การรับรู้รายได้จาก 
WTB อีกตอ่ไป ทัง้นี ้สําหรับงวด 9 เดือน ปี 2563 WTB มีรายได้เป็นจํานวนทัง้สิน้ 580.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.19  ของรายได้รวมของกลุม่บริษัทฯ ในงวดดงักลา่ว และหาก
ศาลมีคําสัง่ให้ WTB เยียวยาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ เสียหายในจํานวนที่มีนยัสําคญั การชําระเงินดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจและผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ ได้ 

• ข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกบักรรมสิทธ์ิหุ้นจํานวนร้อยละ 59.46 ของหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ : หุ้นจํานวนประมาณร้อยละ 59.46 ของ
หุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นทรัพย์ที่เก่ียวเน่ืองกบัคดีฟอ้งร้องกนัหลายคดี นอกจากนี ้กรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถกูบคุคลภายนอกฟอ้งคดีหลายคดี อนัมีประเด็นแห่ง
คดีเก่ียวพันถึงสถานะความเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในหุ้นของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และบริษัท 
สํานกังานกฎหมาย แคปปิตอล จํากดั ซึง่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ เห็นวา่หากคําพิพากษาของศาลทําให้กรรมสิทธ์ิหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ
ทําให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรืออํานาจควบคมุของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจบุนั ก็จะไม่กระทบกบัการดําเนินการต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ทําไปแล้วที่ได้อาศยัมติ
ของที่ประชมุคณะกรรมการและหรือมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงไมก่ระทบตอ่ความสามารถในการชําระหนีหุ้้นกู้ของบริษัทฯ นอกจากนี ้การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วก็
ไมไ่ด้ทําให้บริษัทฯ หลดุพ้นจากภาระหน้าที่ในชําระหนีหุ้้นกู้และการปฏิบตัิตามข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้และเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้องแตอ่ยา่งใด  

2. ความเสี่ยงจากความไมเ่สถียรของพลงังานลม 

พลงังานลมที่ใช้สําหรับผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นปัจจยัธรรมชาติที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของกลุม่บริษัทฯ หากพลงังานลมไม่อยูใ่นระดบัที่เหมาะสมย่อมสง่ผลตอ่การ
ดํานเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั อยา่งไรก็ดี ก่อนเร่ิมพฒันาโครงการกลุม่บริษัทฯ ได้วา่จ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพ่ือจดัทํา
รายงานประเมินโครงการ (Annual Energy Production Report: AEP) ซึ่งจะแสดงข้อมลูการคาดการณ์พลงังานลมในระยะยาว และค่าพลงังานไฟฟ้าที่จะผลิตได้ตลอดอายุ
โครงการ อีกทัง้ กลุม่บริษัทฯ ได้เลือกติดตัง้กงัหนัลมที่มีเทคโนโลยีที่น่าเช่ือถือและทนัสมยั ซึง่มีอปุกรณ์ในการชว่ยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากความไม่เสถียรของพลงังานลม
ในด้านตา่งๆ นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ได้ลงทนุเก่ียวกบัเคร่ืองมือที่ใช้วดัและวิเคราะห์พลงังานลมและระบบสารสนเทศอยา่งตอ่เน่ือง และสนบัสนนุการพฒันาความเช่ียวชาญของ
บคุลากรในด้านการบริหารจดัการโครงการโรงไฟฟา้พลงังานลมในเชิงลกึ ซึง่แนวทางเหลา่นีจ้ะชว่ยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากความไมเ่สถียรของพลงังานลมได้ 

3. ความเสี่ยงอนัเน่ืองมาจากการพึง่พิงการรับซือ้ไฟฟา้ของ กฟผ. 

กลุม่บริษัทฯ จําหน่ายไฟฟา้ที่ผลิตได้ทัง้หมดให้แก่การไฟฟ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) แตเ่พียงผู้ เดียว ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ระยะยาวทัง้หมด 8 ฉบบั ซึง่
อายขุองสญัญาจะสิน้สดุลงในทกุๆ 5 ปี กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการรับซือ้ไฟฟ้าของ กฟผ. อย่างไรก็ดี การมีลกูค้ารายใหญ่เพียงรายเดียวหรือน้อยรายเป็น
ลกัษณะทัว่ไปของการดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดย กฟผ. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีฐานะทางการเงินและรายได้สงูสดุเป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศ อีกทัง้ ในอดีตที่
ผ่านมา กฟผ. ยงัไมเ่คยปฏิเสธ แก้ไข หรือกําหนดเง่ือนไขที่เก่ียวข้องกบัการต่ออายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบักลุม่บริษัทฯ เพ่ิมเติมแต่อยา่งใด กลุม่บริษัทฯ จงึเช่ือมัน่วา่ความเสี่ยง
ดงักลา่วไมน่่าจะมีผลกระทบตอ่ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

4. ความเสี่ยงจากการสิน้สดุลงของการได้รับการสนบัสนนุสว่นเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟา้ 

บริษัทย่อยแต่ละแห่งเป็นผู้ ได้รับการสนับสนนุจากการมีสิทธิรับส่วนเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) สําหรับผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากพลงังานหมนุเวียน โดยได้รับ
ส่วนเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้าอยู่ที่ 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าจึงทําให้ตลอดระยะเวลาดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จะมี
รายได้จากส่วนเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟ้าในสดัส่วนที่มีนัยสําคัญ เม่ือการสนับสนุนส่วนเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟ้าจากทางภาครัฐทยอยสิน้สุดลงในปี 2565 – 2572 รายได้จากการ
จําหน่ายไฟฟ้าจะลดลงอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ที่มีศักยภาพ โดยได้จัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่
ไว้อีก 3 บริษัท เพื่อเตรียมยื่นขอเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กหากหน่วยงานภาครัฐออกประกาศเชิญชวนการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็กสําหรับโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมนุเวียนเพ่ิมเติม ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการสิน้สุดลงของการได้รับการสนับสนุนส่วนเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟ้าได้ 

5. ความเสี่ยงเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม 

 กระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบได้ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายด้านการ
ก่อสร้าง อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ซึง่มุง่เน้นไปที่การควบคมุ บริหารจดัการ และเฝา้ระวงั ตัง้แตเ่ร่ิมพฒันาโครงการไปจนถึงโครงการแล้วเสร็จและพร้อมเร่ิมดําเนินงานใน
เชิงพาณิชย์ อีกทัง้ ยงัจดัให้มีหน่วยงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพ่ือบริหารจดัการการดําเนินโครงการของกลุม่บริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายดงักลา่ว นอกจากนี ้

สว่นที่ 1 สรุปข้อมลูสาํคญัของตราสาร (FACT SHEET)  หน้า 4 

 



       ส่วนท่ี 1 สรุปข้อมลูสําคญัของตราสารหนี ้(Factsheet)                           ข้อมลู ณ วนัท่ี (9 ธนัวาคม 2563) 

กลุม่บริษัทฯ ยงัได้กําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้โครงการของโรงไฟฟา้ของกลุม่บริษัทฯ ปฎิบตัติามได้อยา่งถกูต้อง รวมทัง้สนบัสนนุให้เกิดกิจกรรมที่สง่ผลในเชิงบวกตอ่
สิ่งแวดล้อมและชมุชนใกล้เคียงของแตล่ะโครงการ ซึ่งนโยบายทัง้หมดที่กลา่วมาข้างต้นย่อมที่จะชว่ยลดความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม
ให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได้ 

6. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานหยดุชะงกัเน่ืองมาจากเหตสุดุวิสยั 

การดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ อาจหยดุชะงกัได้ เน่ืองจากกระบวนการผลิตเกิดปัญหา หรือทรัพย์สินหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจได้รับความเสียหาย หรือได้รับ
ผลกระทบร้ายแรงจากภยัธรรมชาติและเหตกุารณ์อ่ืน กลุม่บริษัทฯ จงึได้จดัให้มีกรมธรรม์ประกนัภยัที่ครอบคลมุความเสี่ยงจากการดําเนินงานหยดุชะงกัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาติ
หรือเหตกุารณ์อ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึน้ต่อการดําเนินธุรกิจและทรัพย์สินหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้บางส่วน ซึ่งกลุม่บริษัทฯ จะได้รับค่าชดเชยหากเกิดเหตุ
ดงักลา่วขึน้ อยา่งไรก็ตาม แนวทางดงักลา่วอาจไมส่ามารถรองรับผลกระทบจากภยัธรรมชาติหรือเหตกุารณ์สดุวิสยัที่อาจเกิดขึน้ได้ทัง้หมด 

7. ความเสี่ยงอนัเน่ืองมาจากการพึง่พิงบคุลากรและผู้ เช่ียวชาญ 

การดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลมนัน้ กลุ่มบริษัทฯ จําเป็นต้องว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเข้ามาประเมินสถานการณ์และบริหารจดัการ
โครงการ รวมทัง้ กลุม่บริษัทฯ ต้องเข้าทําสญัญาซือ้ขายและสญัญาบริการซอ่มบํารุงกบัผู้ผลิตและผู้ ให้บริการที่มีความเช่ียวชาญ เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่โครงการโรงไฟฟา้ของกลุ่มจะ
สามารถดําเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ตลอดอายโุครงการ ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ จงึเผชิญความเสี่ยงอนัเน่ืองมาจากการพึง่พิงบคุลากรและผู้ เช่ียวชาญ อยา่งไรก็ด ีกลุม่บริษัทฯ 
มีแนวทางในการกําหนดคา่ตอบแทนและสวสัดกิารให้แก่บคุลากรในระดบัที่แข่งขนัได้ และสนบัสนนุการฝึกอบรมให้แก่พนกังานอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้ได้มีการคดัเลือกผู้ ให้บริการ
จากภายนอกที่มีคณุภาพและมีความน่าเช่ือถือ กลุม่บริษัทฯ จงึเช่ือวา่แนวทางที่กลา่วมาจะชว่ยลดความเสี่ยงดงักลา่วให้อยูใ่นระดบัที่ไมมี่นยัสําคญัได้ 

8. ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตกรรม การเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

ปัจจุบันที่ดินเกือบทัง้หมดที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้ในการติดตัง้กันหันนัน้เป็นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ในอดีตที่ผ่านมาที่ดินในเขตพืน้ที่ดังกล่าวของ 
ผู้ประกอบกิจการบางรายมีคดีพิพาทในชัน้ศาลปกครองเก่ียวกับสิทธิในการเช่าที่ดินเพ่ือดําเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานลมว่าเป็นไปเพ่ือสง่เสริมการเกษตรหรือไม่ ต่อมาได้มี
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2560 กําหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (“คปก.”)  
มีอํานาจพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนญุาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้มาเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรมเพ่ือ
ดําเนินกิจการอ่ืนใดนอกเหนือจากที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้ดําเนินการยื่นคําขออนญุาใช้ประโยชน์ที่ดินดงักล่าวต่อ 
คปก. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ คปก. โดยกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเอกสารอนุญาตภายในสิน้ปี 2563 นอกจากนี ้การประกอบธุรกิจของ 
กลุ่มบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน จึงทําให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามนโยบายภาครัฐและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ หากนโยบาย
ภาครัฐและกฎเกณฑ์ดงักลา่วเปลี่ยนแปลงไป อาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของกลุม่บริษัทฯ 

9. ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินที่มีอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวัเป็นจํานวนทัง้สิน้ 32,018.30 ล้านบาท ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ จงึต้องเผชิญความเสี่ยงจาก
การที่อตัราดอกเบีย้ในตลาดเปลี่ยนแปลงไป ซึง่อาจทําให้ภาระดอกเบีย้จา่ยและต้นทนุทางการเงินที่ใช้ในการดําเนินงานหรือการลงทนุในโครงการตา่งๆ ของกลุม่บริษัทฯ เพ่ิมขึน้
อยา่งมีนยัสําคญั ทัง้นี ้หนีส้ินที่มีอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวัของกลุม่บริษัทฯ ทัง้หมดเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึง่การเพ่ิมขึน้หรือลดลงร้อยละ 0.25 ร้อยละ 0.50 
และร้อยละ 1.0 อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ มีภาระดอกเบีย้จ่ายและต้นทุนทางการเงินสําหรับเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึน้หรือลดลงจํานวน 80.05  
ล้านบาทตอ่ปี 160.09 ล้านบาทตอ่ปี และ 320.18 ล้านบาทตอ่ปี ตามลําดบั 

10. ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 

 กลุ่มบริษัทฯ เข้าทําสัญญากับคู่ค้าจากต่างประเทศหลายรายในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ ซึ่งรวมไปถึงการซ่อมบํารุงตามสัญญาให้บริการระยะยาว  
ซึ่งระบุเง่ือนไขให้กลุม่บริษัทฯ ชําระเงินเป็นสกลุต่างประเทศ ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทฯ ค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องชําระเป็นจํานวน 9.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
และมีระยะเวลาคงเหลือ 8-19 ปี ดังนัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงเผชิญความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสําคญัต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าระยะยาวกับสถาบนั
การเงินภายในประเทศที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัสงู ซึง่มีอายสุญัญาครอบคลมุตลอดระยะเวลาที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องชําระภาระผกูพนัให้แก่คูค้่าหรือผู้ ให้บริการ เพ่ือลด
ผลกระทบจากความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 กลุม่บริษัทฯ ไมมี่สินทรัพย์และหนีส้ินที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ 

11. ความเสี่ยงจากภาระหนีส้ินตามสญัญาเงินกู้ยืม 

 กลุม่บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาเงินกู้ยืมกบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพ่ือนําเงินกู้ยืมดงักลา่วมาใช้ในการดําเนินงาน โดย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 กลุม่บริษัทฯ มี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเป็นจํานวน 32,015.37 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีจํานวน 2,648.06 ล้านบาท และจดัประเภทจากส่วนที่ถึง
กําหนดชําระเกินกวา่หนึ่งปีจํานวน 26,156.82 ล้านบาท อนัเน่ืองมาจากการผิดเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ยืมกบัสถาบนัการเงินของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ภายใต้สญัญาเงินกู้ยืมดงักล่าว 
กลุ่มบริษัทฯ จําเป็นต้องรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอที่จะสามารถชําระคืนเงินต้น และต้องดํารงอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดอายุสัญญาเงินกู้   
อย่างไรก็ดี สญัญาเงินกู้ ยืมเงินได้ระบใุห้กลุ่มบริษัทฯ มีบญัชีสํารองเพ่ือการชําระหนี ้(Debt Service Reserve Account) และบญัชีหลกัประกัน (Security Account) เพ่ือคอย
ควบคมุดแูลให้กลุ่มบริษัทฯ ชําระหนีเ้งินกู้ยืมได้ตามตารางการชําระเงินที่กําหนดไว้ อีกทัง้ กลุ่มบริษัทฯ ได้กําหนดอตัราส่วนทางการเงินเป้าหมายตลอดอายโุครงการ และมี 
ทีมบริหารคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวเป็นรายเดือน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าระดับการก่อหนีแ้ละความสามารถในการชําระคืนหนีส้ินขอ 
งกลุม่บริษัทฯ อยูใ่นระดบัที่เหมาะสม 
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ข้อมูลผู้ออกตราสาร 
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิง้ จํากดั (“บริษัทฯ” หรือ “WEH”) ได้จดทะเบียนจดัตัง้เป็นนิติบคุคลประเภทบริษัทจํากดักบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัที่ 27 มกราคม 2552 
ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรกและชําระแล้วจํานวน 1,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มลูค่าที่ตราที่ไว้หุ้นละ 10 บาท เพ่ือประกอบธุรกิจลงทนุใน
บริษัทอ่ืนเป็นหลกั (Holding Company) โดยมุง่เน้นในธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟา้จากพลงังานลม ณ วนัที ่31 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจํานวน 1,088.37 ล้าน
บาท เป็นทนุชําระแล้วจํานวน 1,088.37 ล้านบาท โดยแบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 108,837,300 หุ้น มลูคา่ที่ตราที่ไว้หุ้นละ 10 บาท กลุม่บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟา้พลังงาน
ลมบนพืน้ดิน (Onshore) จํานวนทัง้สิน้ 8 โครงการ มีขนาดกําลงัการผลิตติดตัง้รวม 717 เมกะวตัต์ โครงการทัง้หมดนีอ้ยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทย่อยแตล่ะแหง่ ซึง่ทุง่
กังหนัลมหรือวินด์ฟาร์ม (Wind Farm) ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกังหนัลมทัง้หมด 270 ต้น ตัง้อยู่ในพืน้ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยคลอบคลมุพืน้ที่
ทอดยาวตัง้แต่จังหวดันครราชสีมาไปจนถึงจังหวดัชัยภมิู ซึ่งมีขนาดพืน้ที่รวมกันกว่า 850 ตารางกิโลเมตร และเป็นพืน้ที่ที่มีศกัยภาพพร้อมสําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานลม ทัง้นี ้กระแสไฟฟ้าที่กลุม่บริษัทฯ ผลิตได้ทัง้หมดจะถกูจําหน่ายไปให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว (Power 
Purchase Agreement : PPA) ระหว่างบริษัทยอ่ยแตล่ะแห่งกบั กฟผ. โดยมีกําลงัการผลิตตามสญัญาอยู่ที่ 690.0 เมกะวตัต์ ซึ่งทกุโครงการของกลุม่บริษัทฯ ได้ดําเนินการจา่ย
ไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ให้กบั กฟผ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 

ผู้ออกหุ้นกู้ มีวตัถปุระสงค์จะนําเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการในครัง้นีไ้ปลงทนุในกิจการที่เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจบุนัภายในปี 2564 
หรือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกลุม่บริษัทฯ 

12. ความเสี่ยงจากการละเมิดเง่ือนไขตามสญัญาเงินกู้ยืมของบริษัทยอ่ย 

บริษัทยอ่ยแตล่ะแหง่ได้เข้าทําสญัญาเงินกู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน เพ่ือใช้ในการพฒันาโครงการโรงไฟฟา้พลงังานลม โดยสญัญาดงักลา่วได้ระบเุง่ือนไขและข้อกําหนด
ตา่งๆ ให้บริษัทยอ่ยปฎิบตัิตาม ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษัทยอ่ย 6 แหง่ ซึง่ประกอบไปด้วย T1, T2, T3, T4, NKS และ WTB ไมไ่ด้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบางประการตาม
สญัญาเงินกู้ ยืมเงิน เน่ืองมาจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นที่ชัน้ของบริษัทฯ อํานาจควบคมุในบริษัทฯ และผู้บริหารตําแหน่งหลกัในบริษัทฯ โดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นลายลกัษณ์อกัษจากสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ดี สถาบนัการเงินตกลงวา่จะยงัไมบ่งัคบัชําระหนีเ้งินกู้ยืมก่อนกําหนดเป็นการชัว่คราว แตย่งัคงสงวนสิทธิในการเรียกให้บริษัท
ยอ่ยทัง้ 6 แหง่ ชําระคืนหนีค้งค้างทัง้หมดตามสญัญาเงินกู้ยืมเงินเม่ือใดก็ได้ ดงันัน้ หากบริษัทยอ่ยดงักลา่วถกูสถาบนัการเงินเรียกให้ชําระคืนหนีค้งค้างที่มีอยูท่ัง้หมด อาจสง่ผล
ให้กระทบต่อผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคญั รวมทัง้ อาจทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถชําระหนีบ้างส่วนหรือทัง้หมดให้แก่
เจ้าหนีซ้ึ่งรวมถือผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ และอาจถือเป็นเหตผิุดนัดตามข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้  โดย ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 หนีส้ินคงค้างทัง้หมดของบริษัทย่อยทัง้ 6 แห่งที่มีอยู่กับ
สถาบนัการเงินดงักล่าวมีจํานวนทัง้สิน้ 27,816.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.86 ของหนีส้ินรวมของกลุม่บริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 52.17 ของสินทรัพย์รวมของกลุม่บริษัทฯ 
ปัจจบุนัทางสถาบนัการเงินยงัไมมี่จดหมายแจ้งเตือนให้บริษัทยอ่ยชําระหนีค้ืนแตอ่ยา่งใดและยงัคงคดิดอกเบีย้ในอตัราปกติ 

13. ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 

 สืบเน่ืองจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ทําให้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักลา่วอย่างมีนัยสําคญั อย่างไรก็ดี เน่ืองจากธุรกิจหลกัของ
กลุม่บริษัทฯ คือ การผลิตและจําหน่ายไฟฟา้ ซึง่เป็นสาธารณปูโภคหลกัที่จําเป็นตอ่การดําเนินธุรกิจและการดํารงชีวิตของประชาชน จงึทํากลุม่บริษัทฯ ไมไ่ด้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 แตอ่ยา่งใด โดยกลุม่บริษัทฯ ยงัคงมีหน้าที่จําหน่ายไฟฟา้ที่ผลิตได้ทัง้หมดให้แก่ กฟผ. ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ระยะยาว ทัง้นี ้กลุม่บริษัท
ฯ ได้วางมาตรการป้องกันต่างๆ เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ตอ่ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของกลุม่บริษัทฯ ให้ได้มากที่สดุ อาทิ การตรวจวดัอณุหภมิูก่อนเข้า
ปฏิบัติงาน การจัดหาเจลแอลกอฮอลล์วางไว้ตามจุดต่างๆ ของสํานักงาน และการแจกหน้ากากอนามัยให้กับพนักงาน รวมทัง้ ได้นําแผนความต่อเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ 
(Business Continuity Plan: BCP) มาใช้ ซึง่คา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จากการดําเนินการดงักลา่วคิดเป็นสดัสว่นน้อยกวา่ร้อยละ 0.05 ของรายได้รวมเฉลี่ยตอ่เดือนของกลุม่บริษัทฯ 

ความเส่ียงของตราสาร 

14. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 

เจ้าหนีห้รือผู้ ถือหุ้นกู้ มีความเสี่ยงที่อาจจะไมไ่ด้รับชําระดอกเบีย้หรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ ไมเ่ป็นไปตามที่คาดหมาย หรือกลุม่
บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ มีไม่เพียงพอต่อการชําระหนี ้ทัง้นี ้เจ้าหนีห้รือผู้ ถือหุ้นกู้สามารถติดตามข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ ได้จาก
เว็บไซต์ของสํานกังาน ก.ล.ต. หรือสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

15. ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) 

ราคาตลาดของหุ้นกู้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้หรือลงขึน้อยูก่ับปัจจยัหลายประการ ยกตวัอย่างเช่น อตัราดอกเบีย้ในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อตัราเงินเฟอ้ หรืออปุสงค์สว่นเกินหรือสว่นขาดของหุ้นกู้  ดงันัน้ บริษัทฯ ซึง่เป็นผู้ออกหุ้นกู้อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากความผนัผวนของราคา
หุ้นกู้  ในกรณีที่มีการซือ้ขายหุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอน 

16. ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) 

ผู้ลงทนุซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นกู้อาจไมส่ามารถขายหุ้นกู้ ได้ทนัทีในราคาที่ต้องการ เน่ืองจากการซือ้ขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ ในตลาดรองอาจมีไม่มากหรือไม่มีเลย ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ไม่ได้นําหุ้นกู้ ไปซือ้ขายในตลาดตราสารหนี ้(BEX) หรือตลาดรองใดๆ อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นกู้อาจซือ้ขายหุ้นกู้ ได้ผ่านผู้ มีใบอนญุาตค้าตราสารหนี ้(Licensed Dealer) ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลกัทรัพย์ หากมีผู้ประสงค์จะซือ้หุ้นกู้จากผู้ ถือหุ้นกู้ที่ต้องการขายหุ้นกู้ของตนผ่านผู้ มีใบอนญุาตค้าตราสารหนีน้ัน้ๆ 
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สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานย้อนหลัง 2 ปี  
 

 

ข้อมูล งบตรวจสอบ 
สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2561 

งบตรวจสอบ 
สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2562 

งบตรวจทาน  
งวด 9 เดือน สิน้สุด 
ณ 30 กันยายน 2563 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 50,356.70 51,563.31 53,320.29 
หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 42,093.88 38,267.99 39,817.28 
สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 8,262.81 13,295.33 13,503.01 
รายได้รวม (ล้านบาท) 4,275.00 12,058.59 6,309.76 
คา่ใช้จา่ยรวม (ล้านบาท) 2,074.60 4,041.11 2,894.21 
กําไรสทุธิ (ขาดทนุสทุธิ) (ล้านบาท) 1,494.71 5,888.23 1,803.74 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.14  0.22  0.19  
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (ไมร่วมจดัประเภทจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา่ 1 ปี ของเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน) (เทา่) 

 1.07   1.91   1.62  

อตัราสว่นหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 5.09  2.88  2.95  
อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่ทนุ (ตามข้อกําหนดสิทธิฯ) (1) (เทา่)  4.57   2.58   2.60  
อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่กําไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย (เทา่) 12.83  3.47  5.15  
อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ที่ครบกําหนดภายใน 1 ปี ตอ่หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ทัง้หมด (เทา่) 0.75  0.76  0.81  
อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ที่ครบกําหนดภายใน 1 ปี ตอ่หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ทัง้หมด (ไมร่วม
จดัประเภทจากสว่นทีถึ่งกําหนดชําระเกินกวา่ 1 ปี ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน) (เทา่) 

 0.17   0.22   0.29  

อตัราสว่นตัว๋เงินจา่ยตอ่หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ (เทา่) -    -    -    

อตัราสว่นเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินตอ่หนีส้ินรวม (เทา่) 0.92  0.94  0.80  
อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้(2) (เทา่) 1.57  4.89  6.18 
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั(3) (Cash Basis) (เทา่) 0.08 0.75  1.16  
อตัราการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) -  -  -  

หมายเหต ุ:  * ปรับปรุงการคํานวณเป็นอตัราสว่นเต็มปี (Annualized) เพ่ือให้สามารถนําไปเปรียบเทียบกบัข้อมลูในอดีตได้ 
 (1) อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิต่อทนุ (ตามข้อกําหนดสิทธิฯ) โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในข้อ 6.2 (ง) ของเอกสารแนบ 1 ร่างข้อกําหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้สําหรับโครงการ 

 โดยอตัราสว่นหนีส้ินสทุธิต่อทนุ = หนีส้ินสทุธิ / ทนุ (โดยหนีส้ินสทุธิ (Net Debt) หมายถึง จํานวนหนีส้ินเฉพาะท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายทัง้หมด ลบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ท่ีปรากฏใน

 งบแสดงฐานะการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้  และทนุ (Equity) หมายถึง สว่นของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดตามตวัเลขท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้  โดยให้รวมถึงสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย) 
  (2) อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ = กระแสเงินสดสทุธิจากการดําเนินงาน + ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงาน + ภาษี / ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงาน การลงทนุและการจดัหาเงิน  

(3) อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis) = กระแสเงินสดสทุธิจากการดําเนินงาน / (การจ่ายชําระหนีส้ิน + ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงานและการลงทนุ + รายจ่ายลงทนุ + ซือ้

   สินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย) 
 

ประวัติการผิดนัดชาํระหนี ้

 ไมมี่                     � มี 

 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 

1. ผู้ลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมและรับหนงัสือชีช้วนได้ที่  

ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายหุ้นกู้ 

บริษัทหลักทรัพย์ เคทบีี (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ที่อยู:่ เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์ เพลส ชัน้ที่ 9, 18, 39 และ 52 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท์ : 02-648-1111 

Website : http://www.ktbst.co.th/ 

บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จาํกัด  

ที่อยู:่ เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ยนิูต 707-708 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศพัท์ : 0-2033-1000  

Website : www.kpmsec.co.th/ 
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บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จาํกัด 
ที่อยู:่ เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 25-26 และ 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท์ : 02-343-9500 
Website : www.trinitythai.com/ 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
ที่อยู:่ เลขที่ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ : 0-2635-1700 , 0-2268-0999 
Website : www.poems.in.th/ 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
ที่อยู ่: เลขที่ 130-132 ชัน้ 3 อาคารสินธร ทาวเวอร์1 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท์ : 0-2659-8000 
Website : www.utrade.co.th/ 

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)  
ที่อยู ่: เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 8,10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศพัท์: 0-2088-9999 

Website : www.th.rhbtradesmart.com/th/ 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จาํกัด (มหาชน)  

ที่อยู:่ เลขที่ 319 อาคารจตรัุสจามจรีุ ชัน้ 17 และ 20 ถนน พญาไท เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศพัท์ : 02-080-2888  

Website : www.aira.co.th  

นายหน้าซือ้ขายตราสารหนี ้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จาํกัด  

ที่อยู ่เลขที ่540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 1701 ชัน้ 17 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทรศพัท์ : 02-207-2100 

Website: www.awam.co.th  

2. หากผู้ลงทนุมีข้อร้องเรียน สามารถติดตอ่ได้ที่  

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ย่ี โฮลดิง้ จาํกัด 
ที่อยู ่: 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์เพลส ชัน้ที่ 25 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ : 02-106 8000    
Website: www.windenergyholding.com/th/ 
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