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ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุป 
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”)  ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษา 

ข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูล 
ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต.  ได้ที ่website ของส านักงาน ก.ล.ต. 

สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (Factsheet) 
“หุ้นกู้ของบริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

ที่ให้สิทธิผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบก าหนด” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”)  และ  
“หุ้นกู้ของบริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

ที่ให้สิทธิผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบก าหนด” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) 
(รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ว่า “หุ้นกู้”) 

ออกโดย บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

ข้อมูลท่ีส าคัญของตราสาร 

ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จ านวนหน่วยท่ีเสนอขาย หุ้นกู้ชุดท่ี 1 : ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย และมีหุ้นกู้ท่ีส ำรองเพื่อ
กำรเสนอขำยเพิ่มเติมจ ำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย 
หุ้นกู้ชุดท่ี 2 : ไม่เกิน 2,500,000 หน่วย และมีหุ้นกู้ท่ีส ำรองเพื่อ
กำรเสนอขำยเพิ่มเติมจ ำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย 
ท้ังน้ีจ ำนวนรวมของหุ้นกู้ท่ีเสนอขำยท้ัง 2 ชุด จ ำนวนไม่เกิน 
5,000,000 หน่วย 

สกุลเงิน บำท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บำท 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  ไม่มี   

 ผู้ค้ ำประกัน/ผู้รับอำวัล…..…. 
 ต ร ำส ำร   ผู้ อ อ ก ต ร ำส ำร    BBB   with 
Negative Outlook   
จัดอันดับโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ำกัด 
วันท่ี 28 พฤศจิกำยน 2559 
 

 

มูลค่าการเสนอขายรวม หุ้นกู้ชุดท่ี 1 : ไม่เกิน 1,500,000,000บำท และมีหุ้นกู้ท่ีส ำรองเพื่อ
กำรเสนอขำยเพิ่มเติมจ ำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 บำท  
หุ้นกู้ชุดท่ี 2 : ไม่เกิน 2,500,000,000 บำท และมีหุ้นกู้ท่ีส ำรองเพื่อ
กำรเสนอขำยเพิ่มเติมจ ำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 บำท 
ท้ังน้ีจ ำนวนรวมของหุ้นกู้ท่ีเสนอขำยท้ัง 2 ชุด จ ำนวนไม่เกิน 
5,000,000,000 บำท 

ราคาเสนอขาย 1,000 บำท 
ข้อจ ากัดในการขาย/โอน (ถ้ามี) เน่ืองจำกหุ้นกู้ท่ีออกและเสนอขำยในคร้ังน้ี เป็นกำรออกและ

เสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรำยใหญ่ ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ. 9/2552 เร่ืองกำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยตรำสำรหน้ีท่ีออกใหม่ ฉบับ
ลงวันท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2552 (รวมท้ังท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ผู้ออกหุ้นกู้ได้จดข้อจ ำกัดกำรโอนไว้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ให้
จ ำกัดกำรโอนหุ้นกู้เฉพำะภำยในกลุ่มผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือ ผู้
ลงทุนรำยใหญ่เท่ำน้ัน ดังน้ัน ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนำยทะเบียน
หุ้นกู้ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับจดทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้ ไม่ว่ำใน
ทอดใดๆ ให้แก่บุคคลอื่นท่ีมิใช่ “ผู้ลงทุนสถำบัน” หรือ “ผู้ลงทุน
รำยใหญ่” ตำมค ำนิยำมท่ีระบุไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ท่ี กจ. 5/2552 เร่ือง กำรก ำหนด
บทนิยำมในประกำศเก่ียวกับกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหน้ี
ทุกประเภท ฉบับลงวันท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2552 (รวมท้ังท่ีมีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
 

ประเภทการเสนอขาย  PO   PP…(II&HNW / II / HNW)… การไถ่ถอนก่อนก าหนด ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ท้ังจ ำนวน
หรือบำงส่วน ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 
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โดยรำยละเอียดและค ำนิยำมท่ีเก่ียวข้องสำมำรถดูได้จำกหนังสือ
ชี้ชวนในส่วนของข้อก ำหนดสิทธิ หัวข้อท่ี 11 

อัตราดอกเบี้ย  คงท่ีร้อยละ  ลอยตัว............ 
หุ้นกู้ชุดท่ี 1 : ร้อยละ 4.50 (ส่ีจุดห้ำศูนย์) ต่อปี 
หุ้นกู้ชุดท่ี 2 : ร้อยละ 5.15 (ห้ำจุดหน่ึงห้ำ) ต่อปี 

การค้ าประกัน/หลักประกัน ไม่มี 

งวดการจ่ายดอกเบี้ย บริษัทฯ จะช ำระดอกเบ้ียของหุ้นกู้ในอัตรำท่ีก ำหนด
ไว้ทุกๆ 3 (เดือน) เดือน ในวันท่ี 24 กุมภำพันธ์ , 24 
พฤษภำคม , 24 สิงหำคม  และ 24 พฤศจิกำยน  ของ
ทุกปีตลอดอำยุของหุ้นกู้ 

ข้อก าหนดในการด ารง
อัตราส่วนทางการเงิน (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะด ำรงอัตรำส่วนจ ำนวนรวมของหน้ีสินต่อจ ำนวน
รวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ (Debt to Equity Ratio) 
ณ วันส้ินงวดบัญชีของแต่ละไตรมำสหรือ ณ  วัน ส้ินรอบ
ระยะเวลำบัญชีกรณีไตรมำสสุดท้ำยไม่เกิน 2.5 : 1 (สองจุดห้ำต่อ
หน่ึง) เว้นแต่หลังจำกท่ีบริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จ ำกัด (“IPP IP2”) 
หรือบริษัทย่อยอื่นท่ีจะท ำหน้ำท่ีในฐำนะผู้ผลิตและจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ (“the Generator”) ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ IPP IP2 
แทน IPP IP2 และเป็นผู้ท่ีจะเข้ำลงนำมในสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกับ
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  ได้มีกำรเข้ำท ำสัญญำ
สนับสนุนทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงินเพื่อรองรับโครงกำร
โรงไฟฟ้ำ IPP IP2 อัตรำส่วนจ ำนวนรวมของหน้ีสินต่อจ ำนวน
รวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ณ วันส้ินงวดบัญชีของ
แต่ละไตรมำสหรือ ณ วันส้ินรอบระยะเวลำบัญชีกรณีไตรมำส
สุดท้ำยจะไม่เกิน 3 : 1 (สำมต่อหน่ึง) 
โดยรำยละเอียดและค ำนิยำมท่ีเก่ียวข้องสำมำรถดูได้จำกหนังสือ
ชี้ชวนในส่วนของข้อก ำหนดสิทธิ หัวข้อท่ี 8.6 

วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก วันท่ี 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 

อายุตราสาร หุ้นกู้ชดุที่ 1 :  3 (สำม) ปี 5 (ห้ำ) เดือน 
หุ้นกู้ชุดท่ี 2 :  5 (ห้ำ) ปี 5 (ห้ำ) เดือน 

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

วันที่ออกตราสาร วันท่ี 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 ผู้จัดจ าหน่าย ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ำกัด 
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ำกัด 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด    

วันที่ครบก าหนดอาย ุ หุ้นกู้ชุดท่ี 1 : วันท่ี  24 กรกฎำคม 2563 
หุ้นกู้ชุดท่ี 2 : วันท่ี 24 กรกฎำคม 2565  

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 

ระยะเวลาการเสนอขาย วั น ท่ี  21 กุ ม ภ ำพั น ธ์  พ .ศ . 2560 ถึ ง วั น ท่ี  23 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 
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ล าดับการได้รบัช าระหนี้กรณีผู้ออกตราสารลม้ละลายหรอืเลิกกิจการ 

 
 

ความเสี่ยงของตราสาร 
อายุตราสาร1 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 สำมำรถปรับข้อมูลช่วงอำยุตรำสำรบนแผนภำพได้ตำมควำมเหมำะสม 

 

มากกว่า 5 ปี     

 

  ค าเตือนที่ส าคัญ 

1 – 5 ป ี  √   1. ตลำดตรำสำรหน้ีในประเทศไทยมีสภำพคล่องต่ ำ กำรขำยตรำสำรก่อน
ครบก ำหนดไถ่ถอนในตลำดรองน้ันอำจได้รับมูลค่ำขำยตรำสำรลดลง
หรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภำวะและควำมต้องกำรของตลำดใน
ขณะน้ัน ท้ังน้ีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้น ำหุ้นกู้ไปซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (BEX) ผู้ถือหุ้นกู้สำมำรถซ้ือขำยหุ้นกู้ในตลำดรองได้
กับผู้ค้ำตรำสำรหน้ี 

2. อันคับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรเป็นเพียงข้อมูลประกอบกำร
ตัดสินใจลงทุนเท่ำน้ัน มิใช่ส่ิงชี้น ำกำรซ้ือขำยตรำสำรหน้ีท่ีเสนอขำย
และไม่ได้เป็นกำรรับประกันควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออก
ตรำสำรและเมื่อผู้ออกหุ้นกู้หยุดจ่ำยดอกเบ้ียหรือเงินต้น ก็เป็นกำรผิด
นัดช ำระหน้ีหุ้นกู้ (default) ซ่ึงหำกผู้ออกหุ้นกู้ประกำศล้มละลำยหรือผิด
นัดช ำระหน้ีหุ้นกู้ ผู้ ถือหุ้นกู้ เจ้ำหน้ีอื่นของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะมี
บุริมสิทธิเหนือผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้  ในกำรประเมินควำม
เส่ียงด้ำนเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้  ผู้ลงทุนสำมำรถดูผลกำรจัดอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้ (credit rating) ท่ีจัดท ำโดยสถำบันจัดอันดับควำม
เส่ียงประกอบกำรตัดสินใจลงทุนได้ถ้ำ credit rating ของหุ้นกู้ต่ ำ แสดงว่ำ
ควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนท่ีผู้
ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยควำมเส่ียงท่ีสูงของหุ้นกู้ดังกล่ำว 

น้อยกว่า 1 ปี     

  AAA - AA A - BBB non-investment 
grade unrated Credit 

rating 

    

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่ส าคัญของตราสาร 

1. ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในอัตรำที่ก ำหนดไว้ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 24 กุมภำพันธ์ , 24 พฤษภำคม , 24 สิงหำคม และ 24 พฤศจิกำยน  ของทุกปีตลอดอำยุของหุ้นกู้ 
โดยจะช ำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 และจะท ำกำรช ำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ำยรวมทั้งเงินต้นของหุ้นกู้ในวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ซึ่งได้แก่วันที่  24 
กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ส ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และวันที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ.2565 ส ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 

2. กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Call Option):    บริษัทฯ มีสิทธิในกำรไถ่ถอนหรือช ำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจ ำนวนหรือบำงส่วน (และไม่ว่ำในครำวเดียวหรือ
หลำยครำว) ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ซึ่งได้แก่วันที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ส ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และวันที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2565 ส ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2) (ต่อไปนี้
เรียกว่ำ “สิทธิช ำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบก ำหนด”) ตำมรำยละเอียดและภำยใต้ เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นกู้โปรดศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวัน
ครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมในข้อ 11.2 ของข้อก ำหนดสิทธิ) 
(ก) กำรไถ่ถอนเกิดขึ้นเริ่มจำก (และรวมถึง) วันครบรอบปีที่ 1 ของวันที่ออกหุ้นกู้ (วันที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561) และตรงกับวันครบก ำหนดช ำระดอกเบี้ย (ไม่ว่ำงวดใดๆ) 
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(ข) บริษัทฯ จะต้องแจ้งเป็นหนังสือ (ผ่ำนทำงนำยทะเบียนหุ้นกู้) ไปยังผู้ถือหุ้นกู้ถึงกำรใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วัน แต่ไม่
เกิน 60 (หกสิบ) วันล่วงหน้ำ 

(ค) บริษัทฯ จะต้องช ำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยท่ีค้ำงช ำระและถึงก ำหนดช ำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรำยตำมสัดส่วนและโดยเท่ำเทียมกัน 
(ง) บริษัทฯ จะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในอัตรำเท่ำกับร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุดสองห้ำ) ของจ ำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่มีกำรไถ่ถอน 
(จ)   บริษัทฯ ต้องท ำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 (ห้ำ) ของจ ำนวนเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้  
(ฉ)   เมื่อบริษัทฯ ได้แจ้งถึงกำรใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนดตำมที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้ำงต้นแล้ว บริษัทฯ จะไม่สำมำรถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกำรใช้

สิทธิดังกล่ำวได้ 

3. กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ถือหุ้นกู้ (Put Option):ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้บริษัทท ำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจ ำนวนหรือบำงส่วนก่อนวันครบก ำหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้ภำยใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 8.9 (6) ของข้อก ำหนดสิทธิได้ ตำมรำยละเอียดและภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นกู้โปรดศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำร
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติมในข้อ 11.3 ของข้อก ำหนดสิทธิ) 
(ก) ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เพียงครั้งเดียว ในวันใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนดตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด ทั้งนี้ 

บริษัทฯจะก ำหนดวันใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันก ำหนด ภำยใน 75 (เจ็ดสิบห้ำ) วัน นับจำกวันที่บริษัทฯ จ ำหน่ำย จ่ำย โอนสินทรัพย์ภำยใต้โรงไฟฟ้ำ 7 และโรงไฟฟ้ำ 8 
เข้ำกองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (ต่อไปนี้เรียกว่ำ “วันใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนด”) 

(ข) บริษัทฯ จะต้องแจ้งเป็นหนังสือแจ้งสิทธิกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนดโดยระบุเหตุผลในกำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอนสินทรัพย์ภำยใต้โรงไฟฟ้ำ 7 และโรงไฟฟ้ำ 8 เข้ำ
กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พร้อมทั้งระบุถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เลือกใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวันครบก ำหนดดังกล่ำว (ผ่ำน
ทำงนำยทะเบียนหุ้นกู้) ไปยังผู้ถือหุ้นกู้ถึงกำรใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนไม่น้อยกว่ำ 45 (สี่สิบห้ำ) วันก่อนวันใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบ
ก ำหนด 

(ค) ผู้ถือหุ้นกู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จะต้องด ำเนินกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรตำมรูปแบบที่นำยท ะเบียนก ำหนดให้นำย
ทะเบียนหุ้นกู้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนด 

4. ควำมเหมือนและควำมต่ำงในสำระส ำคัญระหว่ำงข้อก ำหนดว่ำสิทธิส ำหรับหุ้นกู้และข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
     ข้อก ำหนดสิทธิส ำหรับหุ้นกู้ และข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนักงำน ก.ล.ต. มีควำมแตกต่ำงในสำระส ำคัญในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

- ข้อ 11 หน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้ มีเพิ่มเติมนอกจำกที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
- ข้อ 12 ดอกเบี้ย มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรค ำนวณดอกเบี้ยและกำรเลื่อนวันก ำหนดช ำระดอกเบี้ยเพิ่มเติมจำกที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของ

ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
- ข้อ 15 กำรไถ่ถอนหุ้นกู้และกำรซื้อคืนหุ้นกู้ มีเพิ่มเติมนอกจำกที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
- ข้อ 16 กำรผิดนัด มีเพิ่มเติมนอกจำกที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
- ข้อ 17 กำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้  มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรประชุมของผู้ถือหุ้นกู้และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพ่ิมเติมนอกจำกที่ก ำหนดใน

ข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
- ข้อ 20 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ มีเพิ่มเติมนอกจำกที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนักงำน ก.ล.ต. 

ทั้งนี้ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดสรุปควำมแตกต่ำงของข้อก ำหนดสิทธิบริษัท กับข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้ในเอกสำรแนบ 7 ของหนังสือชี้ชวน  
ความเสี่ยงทั่วไป 

1. ควำมเสี่ยงเกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทฯ 
  กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันหลำยรำยกำร ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่มีควำมเกี่ยวโยงกัน โดยมีกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ กรรมกำร

บริษัทย่อย และ/หรือ กรรมกำรบริษัทร่วม และ/หรือ ผู้บริหำรบริษัท ร่วมกัน และ/หรือ มีผู้มีอ ำนำจควบคุมร่วมกัน ดังนั้น กำรเข้ำท ำรำ ยกำรระหว่ำงกันอำจก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรืออำจก่อให้เกิดช่องทำงที่ท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตำมกลไกของตลำด ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีควำม
เสี่ยงอันเนื่องมำจำกกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวข้องกันที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ทั้งนี้ ปัจจุบันกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกลุ่มบริษัทฯ กับกลุ่มที่มีควำมเกี่ยว
โยงกันนั้น ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ เป็นส ำคัญ อำทิเช่น กำรซื้อขำยสินค้ำ กำรให้บริกำร กำรกู้ยืมระหว่ำงกัน เป็นต้น โดย
รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวได้แสดงไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อท่ี 12 รำยกำรระหว่ำงกัน 

 
ที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯมีกำรเข้ำท ำสัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อพัฒนำธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้ำโดยในแต่ละสัญญำมีกำรจ่ำยเงินมัดจ ำค่ำที่ดินดังกล่ำวเกือบ
เต็มจ ำนวน ซึ่งบำงโครงกำรยังไม่มีกำรโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และมีเงื่อนไขก ำหนดให้ต้องมีกำรประเมินรำคำที่ดินจำกผู้ประเมินอิสระก่อนกำรโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่ง
อำจกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในแง่ควำมเหมำะสมของกำรเข้ำท ำรำยกำร โดยรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมหัวข้อที่ 3 ปัจจัยควำมเสี่ยง (หัวข้อ 3.4 ถึง 3.9) 
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กำรท ำสัญญำซื้อหรือจะซื้อจะขำยที่ดิน จ ำนวน 6 โครงกำร มูลค่ำรวม 2,551.05 ล้ำนบำท สรุปได้ตำมตำรำงดังนี้ 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำ รำคำตำมสัญญำ 

(ล้ำนบำท ) 
รำคำประเมินที่ดินอิสระ 

(ล้ำนบำท ) 
ส่วนแตกต่ำง จำกรำคำ

ประเมิน 
(ล้ำนบำท ) 

IPP IP2 1,220.95 581.31 639.64 
NPP12 97.40 101.30 -3.90 
CHP1 94.20 129.80 -35.60 
CHP3 210.00 212.80 -2.80 
CHP5 319.80 323.00 -3.20 
IPP IP7 608.70 97.40 511.30 
 รวม 2,551.05 1,445.61 1,105.44 

รวมเฉพาะโครงการที่ยังไม่ได้
โอน(IPP IP2/IPP IP7) 

1,829.65 678.71 1,150.94 

โดยเฉพำะโครงกำร IPP IP2  และ IPP IP7 ซึ่งท ำสัญญำจะซื้อจะขำยตั้งแต่ปีช่วงปี 2551  และช่วงมีนำคม 2557 ตำมล ำดับซึ่งมีมูลค่ำรำยกำรที่สูงและยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ตลอด
หลำยปีทีผ่่ำนมำจนถึงปัจจุบัน  

2. ในควำมเสี่ยงจำกกำรโครงสร้ำงหนี้สินที่ไม่มีหลักประกันจำกภำระหนี้สินบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีโครงสร้ำงหนี้สินทั้งแบบที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ซึ่งเจ้ำหนี้ที่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกันมีสิทธิบังคับช ำระหนี้จำกทรัพย์สินที่ประกันก่อนเจ้ำหนี้ที่ไม่
มีประกัน โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ติดภำระผูกพันหนี้สินเท่ำกับ 19,830.14 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 74.14 ของมูลค่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์รวม 
และมีสินทรัพย์ไม่ติดภำระผูกพันหนี้สินในส่วนที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ที่เหลือจ ำนวน 6 ,916.06 ล้ำนบำท ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับหนี้สินที่ไม่มีหลักประกัน (รวมหุ้นกู้ ไม่มี
หลักประกันที่เสนอขำยในครั้งนี้ จ ำนวน 5,000 ล้ำนบำท และหักหุ้นกู้ที่ได้ไถ่ถอนไปแล้วเมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2560 จ ำนวน 3 ,718 ล้ำนบำท) ซึ่งมีจ ำนวนรวมทั้งสิ้นเท่ำกับ 
16,266.47 ล้ำนบำท ทั้งนี้ หำกเกิดกรณีจ ำเป็นที่ท ำให้บริษัทฯ ต้องด ำเนินกำรขำยทรัพย์สินเพื่อช ำระหนี้คืนแก่เจ้ำหนี้ต่ำงๆ บริษัทฯ จะต้องจ่ำยช ำระคืนหนี้สินที่มีหลักประกัน
ก่อน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้อำจมีควำมเสี่ยงในกำรได้รับช ำระหนี้คืนเนื่องจำกเป็นภำระหนี้สินที่ไม่มีหลักประกัน  

3. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
โดยกลุ่มบริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มำกกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด ซึ่งท ำให้ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ดังกล่ำวมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษัทฯ และมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจของบริษัทฯ ในทุกเรื่องที่ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้มีกำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ 
หน้ำที่ และระดับกำรอนุมัติในกำรเข้ำท ำรำยกำรต่ำงๆ ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจไว้อย่ำงชัดเจน และยังมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในซึ่งจะคอยตรวจสอบและดูแลระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษัทฯ รวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมมติผู้ถือหุ้นต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม โปร่งใสและเป็นธรรม 

4. ควำมเสี่ยงจำกกำรค ำนวณอัตรำส่วนทำงกำรเงิน 
ในกำรด ำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) ตำมข้อก ำหนดสิทธิของหุ้นกู้นั้น ก ำหนดให้หนี้สินในสูตรกำรค ำนวณไม่นับรวมถึง (1) หนี้ด้อยสิทธิ 
และ (2) หุ้นกู้แปลงสภำพด้อยสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ำสิทธิไล่เบี้ยของหนี้ด้อยสิทธิมีลักษณะใกล้เคียงกับสิทธิของผู้ถือหุ้นเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำว  จึงน ำหนี้ด้อยสิทธิทั้ง 2 
รำยกำรดังกล่ำวมำนับรวมอยู่ในส่วนของทุน (Equity) ท ำให้ D/E Ratio ที่ค ำนวณตำมสูตรของบริษัทฯ น้อยกว่ำ D/E Ratio ของหุ้นกู้ทั่วไป และอำจส่งผลให้ในอนำคตบริษัทฯ 
สำมำรถก่อหนี้ด้อยสิทธิและ/หรือภำระหนี้สินอ่ืนได้เพ่ิมขึ้นไม่จ ำกัดจ ำนวน ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงในกำรก่อหนี้มำกกว่ำบริ ษัททั่วไปที่ก ำหนดสูตร D/E Ratio 
ตำมปกติ และอำจส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ในอนำคตของบริษัทฯ ได้ อย่ำงไรก็ดี แนวโน้มในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีทิศทำงกำรเติบโตที่เพิ่มขึ้น และ
แม้ว่ำกำรก่อหนี้ด้อยสิทธิของบริษัทฯ จะสำมำรถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ยังคงมีสิทธิเรียกร้องในกำรช ำระหนี้ หรือสินทรัพย์ในอันดับก่อนหนี้ด้อยสิทธิ
ทั้งหมด โดย ณ ช่วงสิ้นไตรมำส 3 อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนยังอยู่ในระดับที่ก ำหนดไว้ตำมข้อก ำหนดสิทธิ   

5. ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
เจ้ำหนี้หรือผู้ถือหุ้นกู้มีควำมเสี่ยงที่อำจจะไม่ได้รับช ำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ไม่เ ป็นไปตำมที่คำดหมำย หรือบริษัทฯ ขำด
สภำพคล่องทำงกำรเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ มีไม่เพียงพอต่อกำรช ำระหนี้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของบริษัทฯ ที่จัดท ำโดยสถำบันจัด
อันดับควำมน่ำเชื่อถือ อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือมิได้เป็นเครื่องยืนยันว่ำ บริษัทฯ จะสำมำรถช ำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหุ้นกู้ได้อย่ำงแน่นอน และผลกำรจัด
อันดับควำมน่ำเชื่อถืออำจถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ทั้งนี้ สำมำรถติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทฯ รวมถึงกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 
ได้จำกเว็บไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่เกี่ยวข้อง หรือสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย 
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สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานย้อนหลัง 2 ปีและไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการด าเนินงานจริง 
 

ข้อมูล ไตรมาส 3 ของปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

สินทรัพย์รวม (ล้ำนบำท) 33,544.02 33,927.30 32,432.09 
หนี้สินรวม (ล้ำนบำท) 24,304.16 23,934.48 21,588.18 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ำนบำท) 9,239.86 9,992.82 10,843.91 
รำยได้รวม (ล้ำนบำท) 9,406.14 12,807.23 15,481.78 
ต้นทุน (ล้ำนบำท) 8,144.07 10,181.49 11,460.96 
ก ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท) -244.46 506.19 1,764.97 
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.41 0.46 0.58 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ) 0.26 0.26 0.38 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 44.69 46.39 40.48 
อัตรำก ำไรสุทธิ (ร้อยละ) -2.60 3.95 11.40 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย (เท่ำ) 2.61 2.83 3.67 
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 2.63 2.40 1.99 
อัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตำมข้อ ก ำหนดสิทธิฯ 
หุ้นกู ้ (เท่ำ) 

2.37 2.18 1.78 
 

6. ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ 
รำคำตลำดของหุ้นกู้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยประกำร ยกตัวอย่ำง  เช่น อัตรำดอกเบี้ยในตลำดกำรเงิน นโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
สภำวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตรำเงินเฟ้อ หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขำดของหุ้นกู้ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้อำจได้รับผลประทบในทำงลบจำกควำมผันผวนของรำคำหุ้นกู้ ในกรณีที่
มีกำรซื้อขำยหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอน 

7. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 
ผู้ถือหุ้นกู้อำจไม่สำมำรถขำยหุ้นกู้ได้ทันทีในรำคำที่ต้องกำร เนื่องจำกกำรซื้อขำยเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ในตลำดรองอำจมีไม่มำกหรือไม่มีเลย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้ นกู้ไม่ได้น ำหุ้นกู้ไป
ซื้อขำยในตลำดตรำสำรหนี้ (BEX) หรือตลำดรองใดๆ อย่ำงไรก็ดี ผู้ถือหุ้นกู้อำจซื้อขำยหุ้นกู้ได้ที่ผู้มีใบอนุญำตค้ ำตรำสำรหนี้ (licensed dealer) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธนำคำร
พำณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ หำกมีผู้ประสงค์จะซื้อหุ้นกู้จำกผู้ถือหุ้นกู้ที่ต้องกำรขำยหุ้นกู้ของตนผ่ำนผู้มีใบอนุญำตค้ำตรำสำรหนี้นั้นๆ 

8. ควำมเสี่ยงในกำรให้ข้อมูลของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ซึ่งอำจขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
เนื่องจำกเงินที่จะได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นกู้ในครั้งนี้ส่วนหนึ่งจะถูกน ำไปช ำระเงินกู้ยืมให้ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นผู้จัดกำรกำรจัดหน่ำยหุ้นกู้รำยหนึ่งในครั้งนี้   
โดยเสนอขำยผ่ำนช่องทำงกำรเสนอขำยตรำสำรของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย ซึ่งอำจมีแรงจูงใจที่จะท ำให้ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ในฐำนะผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้น
กู้นในครั้งนี้ไม่ชี้แจงถึงควำมเสี่ยงของหลักทรัพย์ หรืออำจให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน 

(ความเส่ียงตามข้อ 1 ถึงข้อ 8 ข้างต้น และความเส่ียงอ่ืนท่ีเก่ียวกับผู้ออกหุ้นกู้ มีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือชี้ชวน ส่วนท่ี 3 ผู้ออกตราสารหนี ้หัวข้อ 3 ปัจจัยความเส่ียง) 
ข้อมูลผู้ออกตราสาร 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย จ ำกัด (มหำชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.00 ล้ำนบำท เพื่อประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อน
ร่วม (Cogeneration) แบบกังหันไอน้ ำ โดยผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอน้ ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม ซึ่งตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้มีกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้ำเพิ่มเติม รวมทั้งได้ลงทุนในธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจโรงงำนผลิตเอทำนอล ธุรกิจให้บริกำรขนส่งทำงทะเล 
และธุรกิจส่งเสริมกำรปลูกต้นพลังงำน เป็นต้น ซึ่งธุรกิจดังกล่ำวได้รับกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นส ำหรับ
กำรลงทุนในแต่ละโครงกำร ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10,000.00 ล้ำนบำท โดยเป็นทุนที่ออกและช ำระแล้วรวมทั้งสิ้น 9,354.04 ล้ำนบำท 
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนร่วมที่ด ำเนินกำรผลิตแล้ว จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 10 โรง รวมทั้งสิ้นมีก ำลังผลิตไฟฟ้ำ 601.05 เมกะวัตต์ และก ำลังผลิตไอน้ ำรวม 
1,339.00 ตันต่อชั่วโมง 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์จะน ำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นกู้ดังกล่ำวไปใช้เพ่ือช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำว ซึ่งส่วนหนึ่งน ำ ไปช ำระเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นผู้จัดกำรกำรจัดหน่ำยหุ้นกู้ในครั้งนี้ ในวงเงินไม่เกิน 3,500 ล้ำนบำท และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร 
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ประวัติการผิดนัดช าระหนี้ 

 ไม่มี                      ม ี
ถ้ำมี โปรดอธิบำย ...................................................................................................................................... ............................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. .............................................................. 

 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 
 

1. ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์ : 0-2208-4631-39 
Website : - 
Email : - 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
ที่อยู่ : 287 อำคำรลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้นที่ 16 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศัพท์ : 0-2695-5000, 02-695-5405-6, 02-695-5818-9 
Website : - 
Email : -  
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 
ที่อยู่ : เลขที่ 87/2 อำคำรซีอำร์ซี ชั้น 8, 12 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศัพท์ : 02-672-5999, 02-687-7563 
Website : www.globlex.co.th  
Email : -  
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด 
ที่อยู่ : เลขที่ 175 ชั้น 3,9 และ 11 อำคำรสำธรซิต้ีทำวเวอร์ ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ : 02-680-1000 
Website : www.asiaplus.co.th  
Email : allcapitalmarket@asiaplus.co.th  
 
2. หำกผูล้งทุนมีข้อร้องเรียน สำมำรถติดต่อได้ที่ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์ : 0-2208-4631-39 
Website : https://www.cb.ktb.co.th/complaint/customer/default.aspx 
Email : complaint.center@ktb.co.th 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
ที่อยู่ : 287 อำคำรลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้นที่ 16 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศัพท์ : 0-2695-5000 
Website : http://www.ktzmico.com/th/contact/index.aspx 
Email : webmaster@ktzmico.com 
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บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 
ที่อยู่ : เลขที่ 87/2 อำคำรซีอำร์ซี ชั้น 8, 12 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศัพท์ : 02-672-5999  
Website : www.globlex.co.th  
Email : -  
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด 
ที่อยู่ : เลขที่ 175 ชั้น 3,9 และ 11 อำคำรสำธรซิต้ีทำวเวอร์ ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ : 0-2680-1111 
Website : www.asiaplus.co.th  
Email : allcompliance@asiaplus.co.th  
 
 


