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ข้อมูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพยีงข้อมูลสรุป 
เกีย่วกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเส่ียงของหลกัทรัพย์และของบริษทัที่ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ (“บริษทั”)  ดงันั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษา 

ข้อมูลในรายละเอยีดจากหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์และบริษทั หรืออาจศึกษาข้อมูล 
ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนที่บริษทัย่ืนต่อส านักงาน ก.ล.ต.  ได้ที ่website ของส านักงาน ก.ล.ต. 

สรุปข้อมูลส าคญัของตราสาร (Factsheet) 
“หุ้นกู้ของบริษทั เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 

ที่ให้สิทธิผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบก าหนด” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”)  และ  
“หุ้นกู้ของบริษทั เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 2/2560 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

ที่ให้สิทธิผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบก าหนด” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) 
“หุ้นกู้ของบริษทั เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 2/2560 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

ที่ให้สิทธิผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบก าหนด” (“หุ้นกู้ชุดที่ 3”) 
(รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 และ หุ้นกู้ชุดที่ 3 ว่า “หุ้นกู้”) 
ออกโดย บริษทั เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมูลทีส่ าคัญของตราสาร 

ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

จ านวนหน่วยทีเ่สนอขาย หุ้นกูชุ้ดท่ี 1 : ไม่เกิน 1,000,000  หน่วย และมีหุ้นกูท่ี้ส ำรอง
เพื่อกำรเสนอขำยเพิ่มเติมจ ำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย 
หุ้นกูชุ้ดท่ี 2 : ไม่เกิน 500,000 หน่วย และมีหุ้นกูท่ี้ส ำรองเพื่อ
กำรเสนอขำยเพิ่มเติมจ ำนวนไม่เกิน 295,000  หน่วย 
หุ้นกูชุ้ดท่ี 3 : ไม่เกิน 1,000,000  หน่วย และมีหุ้นกูท่ี้ส ำรอง
เพื่อกำรเสนอขำยเพิ่มเติมจ ำนวนไม่เกิน 500,000  หน่วย 
ทั้งน้ีจ ำนวนรวมของหุ้นกูท่ี้เสนอขำยทั้ง 3 ชุด จ ำนวนไม่เกิน 
3,795,000  หน่วย 

สกลุเงนิ บำท มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย 1,000 บำท 
การจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ  ไม่มี   

 ผูค้  ้ำประกนั/ผูรั้บอำวลั…..…. 
 ตรำสำร   ผู ้ออกตรำสำร    BBB   with 
Negative Outlook   
จดัอนัดบัโดย บริษทั ทริสเรทติ้ง จ ำกดั 
วนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2559 
 

 

มูลค่าการเสนอขายรวม หุ้นกูชุ้ดท่ี 1 : ไม่เกิน 1,000,000,000 บำท และมีหุ้นกูท่ี้ส ำรอง
เพื่อกำรเสนอขำยเพิ่มเติมจ ำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 บำท  
หุ้นกู้ชุดท่ี 2 : ไม่เกิน 500,000,000 บำท และมีหุ้นกู้ท่ีส ำรอง
เพื่อกำรเสนอขำยเพิ่มเติมจ ำนวนไม่เกิน 295,000,000 บำท 
หุ้นกูชุ้ดท่ี 3 : ไม่เกิน 1,000,000,000 บำท และมีหุ้นกูท่ี้ส ำรอง
เพื่อกำรเสนอขำยเพิ่มเติมจ ำนวนไม่เกิน 500,000,000 บำท 
ทั้งน้ีจ ำนวนรวมของหุ้นกูท่ี้เสนอขำยทั้ง 3 ชุด จ ำนวนไม่เกิน 
3,795,000,000 บำท 

ราคาเสนอขาย 1,000 บำท 
ข้อจ ากดัในการขาย/โอน (ถ้า
ม)ี 

เน่ืองจำกหุ้นกู้ท่ีออกและเสนอขำยในคร้ังน้ี เป็นกำรออกและ
เสนอขำยต่อผูล้งทุนสถำบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรำยใหญ่ ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 9/2552 เร่ืองกำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยตรำสำรหน้ีท่ีออกใหม่ ฉบบั
ลงวนัท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และ
ผูอ้อกหุ้นกูไ้ดจ้ดขอ้จ ำกดักำรโอนไวก้บัส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) ให้
จ  ำกดักำรโอนหุ้นกูเ้ฉพำะภำยในกลุ่มผูล้งทุนสถำบนั และ/หรือ ผู ้
ลงทุนรำยใหญ่เท่ำนั้น ดงันั้น ผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือนำยทะเบียน
หุ้นกูข้อสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับจดทะเบียนกำรโอนหุ้นกู ้ไม่ว่ำใน
ทอดใดๆ ให้แก่บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ “ผูล้งทุนสถำบนั” หรือ “ผูล้งทุน
รำยใหญ่” ตำมค ำนิยำมท่ีระบุไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 5/2552 เร่ือง กำรก ำหนด
บทนิยำมในประกำศเก่ียวกบักำรออกและเสนอขำยตรำสำรหน้ี
ทุกประเภท ฉบบัลงวนัท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งท่ีมีกำร
แกไ้ขเพิ่มเติม) เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
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ประเภทการเสนอขาย  PO   PP…(II&HNW / II / HNW)… การไถ่ถอนก่อนก าหนด ผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูมี้สิทธิในกำรไถ่ถอนหุ้นกูท้ั้งจ ำนวน
หรือบำงส่วน ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้
โดยรำยละเอียดและค ำนิยำมท่ีเก่ียวข้องสำมำรถดูได้จำก
หนงัสือช้ีชวนในส่วนของขอ้ก ำหนดสิทธิ หวัขอ้ท่ี 11 

อตัราดอกเบีย้  คงท่ี   ลอยตวั............ 
หุน้กูชุ้ดท่ี 1 : ร้อยละ 5.00 (หำ้) ต่อปี 
หุน้กูชุ้ดท่ี 2 : ร้อยละ 5.20 (หำ้จุดสอง) ต่อปี 
หุน้กูชุ้ดท่ี 3 : ร้อยละ 5.50 (หำ้จุดหำ้) ต่อปี 

การค า้ประกนั/หลกัประกนั ไม่มี 

งวดการจ่ายดอกเบีย้ บริษัทฯ จะช ำระดอกเบ้ียของหุ้นกู้ในอัตรำท่ี
ก ำหนดไว้ทุกๆ 3 (เ ดื อน)  เ ดือน  ในวัน ท่ี  27 
กรกฎำคม, 27 ตุลำคม, 27 มกรำคมและ 27 เมษำยน   
ของทุกปีตลอดอำยุของหุน้กู ้

ข้อก าหนดในการด ารง
อตัราส่วนทางการเงนิ (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

 

 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะด ำรงอตัรำส่วนจ ำนวนรวมของหน้ีสินต่อจ ำนวน
รวมของส่วนของผู ้ถือหุ้นของผู ้ออกหุ้นกู้ (Debt to Equity 
Ratio) ณ วนัส้ินงวดบัญชีของแต่ละไตรมำสหรือ ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลำบญัชีกรณีไตรมำสสุดทำ้ยไม่เกิน 2.5 : 1 (สอง
จุดห้ำต่อหน่ึง) เวน้แต่หลงัจำกท่ีบริษทั ไอพีพี ไอพี 2 จ ำกดั 
(“IPP IP2”) หรือบริษัทย่อยอ่ืนท่ีจะท ำหน้ำท่ีในฐำนะผูผ้ลิต
และจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ (“the Generator”) ของโครงกำร
โรงไฟฟ้ำ IPP IP2 แทน IPP IP2 และเป็นผูท่ี้จะเขำ้ลงนำมใน
สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ได้
มีกำรเขำ้ท ำสัญญำสนับสนุนทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงิน
เพื่อรองรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำ IPP IP2 อตัรำส่วนจ ำนวนรวม
ของหน้ีสินต่อจ ำนวนรวมของส่วนของผูถื้อหุ้นของผูอ้อกหุน้
กู ้ณ วนัส้ินงวดบญัชีของแต่ละไตรมำสหรือ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำบญัชีกรณีไตรมำสสุดทำ้ยจะไม่เกิน 3 : 1 (สำมต่อ
หน่ึง) 
โดยรำยละเอียดและค ำนิยำมท่ีเก่ียวข้องสำมำรถดูได้จำก
หนงัสือช้ีชวนในส่วนของขอ้ก ำหนดสิทธิ หวัขอ้ท่ี 8.6 

วนัจ่ายดอกเบีย้งวดแรก วนัท่ี 27 ตุลำคม พ.ศ. 2560 

อายุตราสาร หุน้กูชุ้ดท่ี 1 :  1 (หน่ึง) ปี 6 (หก) เดือน 
หุน้กูชุ้ดท่ี 2 :   3 (สำม) ปี 2 (สอง) เดือน  
27 (ยี่สิบเจ็ด) วนั 
หุน้กูชุ้ดท่ี 3 :   5 (หำ้) ปี 2 (สอง) เดือน  
27 (ยี่สิบเจ็ด) วนั 

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

วนัทีอ่อกตราสาร วนัท่ี  27 เมษำยน พ.ศ. 2560 ผู้จัดจ าหน่าย บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ ำกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ำกดั 

วนัทีค่รบก าหนดอายุ หุน้กูชุ้ดท่ี 1 : วนัท่ี  27 ตุลำคม 2561 

หุน้กูชุ้ดท่ี 2 : วนัท่ี  24 กรกฎำคม 2563 

หุน้กูชุ้ดท่ี 3 : วนัท่ี  24 กรกฎำคม 2565   

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 

ระยะเวลาการเสนอขาย วนัท่ี 24 เมษำยน พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 26 เมษำยน  
พ.ศ. 2560 
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ล าดบัการได้รับช าระหนีก้รณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลกิกจิการ 

 
 

ความเส่ียงของตราสาร 
อายุตราสาร1 

 
 
 

ลกัษณะพเิศษและความเส่ียงที่ส าคญัของตราสาร 

1. ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช ำระดอกเบ้ียของหุ้นกูใ้นอตัรำท่ีก ำหนดไวทุ้กๆ 3 เดือน ในวนัท่ี 27 กรกฎำคม, 27 ตุลำคม, 27 มกรำคม และ 27 เมษำยน ของทุกปีตลอดอำยขุองหุ้นกู ้โดย
จะช ำระดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี  27 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 และจะท ำกำรช ำระดอกเบ้ียงวดสุดทำ้ยรวมทั้งเงินตน้ของหุ้นกูใ้นวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกูซ่ึ้งไดแ้ก่วนัท่ี  27 
ตุลำคม พ.ศ. 2561 ส ำหรับหุ้นกูชุ้ดท่ี 1 วนัท่ี  24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563ส ำหรับหุ้นกูชุ้ดท่ี 2 และ วนัท่ี  24 กรกฎำคม พ.ศ. 2565 ส ำหรับหุ้นกูชุ้ดท่ี 3 
2. กำรไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้(Call Option):  บริษทัฯ มีสิทธิในกำรไถ่ถอนหรือช ำระคืนเงินตน้หุ้นกูท้ ั้งจ  ำนวนหรือบำงส่วน (และไม่วำ่ในครำวเดียว
หรือหลำยครำว) ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้(ซ่ึงไดแ้ก่วนัท่ี  27 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ส ำหรับหุ้นกูชุ้ดท่ี 1 วนัท่ี  24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563ส ำหรับหุ้นกูชุ้ดท่ี 2 และ วนัท่ี  24 
กรกฎำคม พ.ศ. 2565 ส ำหรับหุ้นกูชุ้ดท่ี 3) (ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “สิทธิช ำระคืนหน้ีหุ้นกูก่้อนครบก ำหนด”) ตำมรำยละเอียดและภำยใต ้เง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี (ทั้งน้ี ผูจ้องซ้ือหุ้นกูโ้ปรด
ศึกษำรำยละเอียดเก่ียวกบักำรไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกูโ้ดยผูอ้อกหุ้นกูเ้พ่ิมเติมในขอ้ 11.2 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ) 

(ก) กำรไถ่ถอนเกิดข้ึนเร่ิมจำก (และรวมถึง) วนัครบรอบปีท่ี 1 ของวนัท่ีออกหุ้นกู ้(วนัท่ี 27 เมษำยน พ.ศ. 2561) และตรงกบัวนัครบก ำหนดช ำระดอกเบ้ีย (ไม่วำ่งวดใดๆ) 
(ข) บริษทัฯ จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือ (ผำ่นทำงนำยทะเบียนหุ้นกู)้ ไปยงัผูถื้อหุ้นกูถึ้งกำรใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนไม่นอ้ยกวำ่ 30 (สำมสิบ) วนั แต่ไม่
เกิน 60 (หกสิบ) วนัล่วงหนำ้ 
(ค) บริษทัฯ จะตอ้งช ำระคืนหน้ีเงินตน้หุ้นกูแ้ละดอกเบ้ียท่ีคำ้งช ำระและถึงก ำหนดช ำระให้แก่ผูถื้อหุ้นกูแ้ต่ละรำยตำมสดัส่วนและโดยเท่ำเทียมกนั 
(ง) บริษทัฯ จะตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมให้แก่ผูถื้อหุ้นกูใ้นอตัรำเท่ำกบัร้อยละ 0.20 (ศูนยจุ์ดสองศุนย)์ ของจ ำนวนเงินตน้ของหุ้นกูท่ี้มีกำรไถ่ถอน 
(จ)   บริษทัฯ ตอ้งท ำกำรไถ่ถอนหุ้นกูใ้นแต่ละคร้ังไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 (ห้ำ) ของจ ำนวนเงินตน้หุ้นกู ้ณ วนัออกหุ้นกู ้ 
(ฉ)   เม่ือบริษทัฯ ไดแ้จง้ถึงกำรใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก ำหนดตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ (ข) ขำ้งตน้แลว้ บริษทัฯ จะไม่สำมำรถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง
กำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวได ้

                                                           
1 สำมำรถปรับขอ้มูลช่วงอำยตุรำสำรบนแผนภำพไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 

มากกว่า 5 ปี     

 

  ค าเตือนทีส่ าคญั 

1 – 5 ปี  √(*)   1. ตลำดตรำสำรหน้ีในประเทศไทยมีสภำพคล่องต ่ำ กำรขำยตรำ
สำรก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนั้นอำจไดรั้บมูลค่ำขำยตรำสำร
ลดลงหรือเพิ่มข้ึนได ้โดยข้ึนอยูก่บัสภำวะและควำมตอ้งกำรของตลำดใน
ขณะนั้น ทั้งน้ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่ไดน้ ำหุน้กูไ้ปซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (BEX) ผูถื้อหุ้นกูส้ำมำรถซ้ือขำยหุ้นกูใ้นตลำดรองไดก้บัผูค้ำ้
ตรำสำรหน้ี 

2. อันคับควำมน่ำเช่ือถือของผู ้ออกตรำสำรเป็นเพียงข้อมูล
ประกอบกำรตดัสินใจลงทุนเท่ำนั้น มิใช่ส่ิงช้ีน ำกำรซ้ือขำยตรำสำรหน้ีท่ี
เสนอขำยและไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู ้
ออกตรำสำรและเม่ือผูอ้อกหุ้นกูห้ยุดจ่ำยดอกเบ้ียหรือเงินตน้ กเ็ป็นกำรผิด
นดัช ำระหน้ีหุน้กู ้(default) ซ่ึงหำกผูอ้อกหุน้กูป้ระกำศลม้ละลำยหรือผิดนดั
ช ำระหน้ีหุ้นกู ้ผูถื้อหุ้นกู ้เจ้ำหน้ีอ่ืนของบริษทัผูอ้อกหุ้นกูจ้ะมีบุริมสิทธิ
เหนือผูถื้อหุน้ของบริษทัผูอ้อกหุ้นกู ้  ในกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นเครดิต
ของผูอ้อกหุน้กู ้ ผูล้งทุนสำมำรถดูผลกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุ้น
กู้ (credit rating) ท่ีจัดท ำโดยสถำบันจัดอันดับควำมเส่ียงประกอบกำร
ตดัสินใจลงทุนไดถ้ำ้ credit rating ของหุน้กูต้  ่ำ แสดงวำ่ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต
ของหุ้นกูห้รือผูอ้อกหุ้นกูสู้ง ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บควรจะสูงดว้ย
เพื่อชดเชยควำมเส่ียงท่ีสูงของหุน้กูด้งักล่ำว 

น้อยกว่า 1 ปี     

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

rating 

    

หมำยเหตุ: (*) อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผูอ้อกตรำสำร 
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3. กำรไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกูโ้ดยผูถื้อหุ้นกู ้(Put Option): ผูถื้อหุ้นกูมี้สิทธิขอให้บริษทัท ำกำรไถ่ถอนหุ้นกูท้ ั้งจ  ำนวนหรือบำงส่วนก่อนวนัครบก ำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกูภ้ำยใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ 8.9 (6) ของขอ้ก ำหนดสิทธิได ้ตำมรำยละเอียดและภำยใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี (ทั้งน้ี ผูจ้องซ้ือหุ้นกูโ้ปรดศึกษำรำยละเอียดเก่ียวกบักำร
ไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกูโ้ดยผูถื้อหุ้นกูเ้พ่ิมเติมในขอ้ 11.3 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ) 

(ก) ผูถื้อหุ้นกูมี้สิทธิขอให้บริษทัฯ ไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกูไ้ดเ้พียงคร้ังเดียว ในวนัใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก ำหนดตำมท่ีบริษทัฯ ก ำหนด 
ทั้งน้ี บริษทัฯจะก ำหนดวนัใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัก ำหนด ภำยใน 75 (เจ็ดสิบห้ำ) วนั นับจำกวนัท่ีบริษทัฯ จ ำหน่ำย จ่ำย โอนสินทรัพยภ์ำยใตโ้รงไฟฟ้ำ 7 และ
โรงไฟฟ้ำ 8 เขำ้กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “วนัใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก ำหนด”) 
(ข) บริษทัฯ จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือแจง้สิทธิกำรไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก ำหนดโดยระบุเหตุผลในกำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอนสินทรัพยภ์ำยใตโ้รงไฟฟ้ำ 7 และโรงไฟฟ้ำ 8 
เขำ้กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พร้อมทั้งระบุถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผูถื้อหุ้นกูใ้นกรณีท่ีผูถื้อหุ้นกูเ้ลือกใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก ำหนดดงักล่ำว (ผำ่น
ทำงนำยทะเบียนหุ้นกู)้ ไปยงัผูถื้อหุ้นกูถึ้งกำรใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนไม่นอ้ยกวำ่ 45 (ส่ีสิบห้ำ) วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก ำหนด 
(ค) ผูถื้อหุ้นกูท่ี้ประสงคจ์ะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้จะตอ้งด ำเนินกำรแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรตำมรูปแบบท่ีนำยทะเบียนก ำหนดให้นำย
ทะเบียนหุ้นกูท้รำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 14 (สิบส่ี) วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก ำหนด 

4. ควำมเหมือนและควำมต่ำงในสำระส ำคญัระหว่ำงขอ้ก ำหนดวำ่สิทธิส ำหรับหุ้นกูแ้ละขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
     ขอ้ก ำหนดสิทธิส ำหรับหุ้นกู ้และขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. มีควำมแตกต่ำงในสำระส ำคญัในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

- ขอ้ 11 หนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้มีเพ่ิมเติมนอกจำกท่ีก ำหนดในขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
- ขอ้ 12 ดอกเบ้ีย มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรค ำนวณดอกเบ้ียและกำรเล่ือนวนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ียเพ่ิมเติมจำกท่ีก ำหนดในขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน 
ก.ล.ต. 
- ขอ้ 15 กำรไถ่ถอนหุ้นกูแ้ละกำรซ้ือคืนหุ้นกู ้มีเพ่ิมเติมนอกจำกท่ีก ำหนดในขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
- ขอ้ 16 กำรผิดนดั มีเพ่ิมเติมนอกจำกท่ีก ำหนดในขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
- ขอ้ 17 กำรประชุมผูถื้อหุ้นกู ้มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรประชุมของผูถื้อหุ้นกู้และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้พ่ิมเติมนอกจำกท่ีก ำหนดในขอ้ก ำหนดสิทธิ
มำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
- ขอ้ 20 กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิ มีเพ่ิมเติมนอกจำกท่ีก ำหนดในขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
ทั้งน้ี โปรดพิจำรณำรำยละเอียดสรุปควำมแตกต่ำงของขอ้ก ำหนดสิทธิบริษทั กบัขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. ไดใ้นเอกสำรแนบ 7 ของหนงัสือช้ีชวน  
 

ความเส่ียงทั่วไป 

1. ควำมเส่ียงเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้ำงกลุ่มบริษทัฯ 
  กลุ่มบริษทัฯ มีกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหลำยรำยกำร ซ่ึงรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มท่ีมีควำมเก่ียวโยงกนั โดยมีกรรมกำรบริษทัฯ และ/หรือ 
กรรมกำรบริษทัยอ่ย และ/หรือ กรรมกำรบริษทัร่วม และ/หรือ ผูบ้ริหำรบริษทั ร่วมกนั และ/หรือ มีผูมี้อ  ำนำจควบคุมร่วมกนั ดงันั้น กำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัอำจก่อให้เกิด
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรืออำจก่อให้เกิดช่องทำงท่ีท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอยำ่งไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตำมกลไกของตลำด ซ่ึงจะส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ มี
ควำมเส่ียงอนัเน่ืองมำจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ทั้งน้ี ปัจจุบนักำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกลุ่มบริษทัฯ กบักลุ่มท่ีมีควำม
เก่ียวโยงกนันั้น ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษทัฯ เป็นส ำคญั อำทิเช่น กำรซ้ือขำยสินคำ้ กำรให้บริกำร กำรกูย้ืมระหว่ำงกนั เป็นตน้ 
โดยรำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำวไดแ้สดงไวใ้นส่วนท่ี 3 หวัขอ้ท่ี 12 รำยกำรระหวำ่งกนั 

          ท่ีผ่ำนมำกลุ่มบริษทัฯมีกำรเขำ้ท ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ือพฒันำธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้ำโดยในแต่ละสัญญำมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำค่ำท่ีดินดงักล่ำว
เกือบเต็มจ ำนวน ซ่ึงบำงโครงกำรยงัไม่มีกำรโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และมีเง่ือนไขก ำหนดให้ตอ้งมีกำรประเมินรำคำท่ีดินจำกผูป้ระเมินอิสระก่อนกำรโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
ซ่ึงอำจกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ ในแง่ควำมเหมำะสมของกำรเขำ้ท ำรำยกำร โดยรำยละเอียดเพ่ิมเติมตำมหวัขอ้ท่ี 3 ปัจจยัควำมเส่ียง (หวัขอ้ 3.4 ถึง 3.9) 

         กำรท ำสญัญำซ้ือหรือจะซ้ือจะขำยท่ีดิน จ ำนวน 6 โครงกำร มูลค่ำรวม 2,551.05 ลำ้นบำท สรุปไดต้ำมตำรำงดงัน้ี 
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          โดยเฉพำะโครงกำร IPP IP2  และ IPP IP7 ซ่ึงท ำสัญญำจะซ้ือจะขำยตั้งแต่ปีช่วงปี 2551  และช่วงมีนำคม 2557 ตำมล ำดบัซ่ึงมีมูลค่ำรำยกำรท่ีสูงและยงัไม่ได้โอน
กรรมสิทธ์ิตลอดหลำยปีท่ีผำ่นมำจนถึงปัจจุบนั  
2. ควำมเส่ียงจำกกำรโครงสร้ำงหน้ีสินท่ีไม่มีหลกัประกนัจำกภำระหน้ีสินบริษทัฯ 
        บริษทัฯ มีโครงสร้ำงหน้ีสินทั้งแบบท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนั ซ่ึงเจำ้หน้ีท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นหลกัประกนัมีสิทธิบงัคบัช ำระหน้ีจำกทรัพยสิ์นท่ีประกนัก่อนเจำ้หน้ี
ท่ีไม่มีประกนั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์ติดภำระผูกพนัหน้ีสินเท่ำกบั 19,541.18 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 74.03 ของมูลค่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์
รวม และมีสินทรัพยไ์ม่ติดภำระผูกพนัหน้ีสินในส่วนท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์ท่ีเหลือจ ำนวน 6,854.15 ล้ำนบำท ทั้งน้ี เม่ือเทียบกบัหน้ีสินท่ีไม่มีหลกัประกนั (รวมหุ้นกู้ไม่มี
หลกัประกนัท่ีเสนอขำยในเดือนกุมภำพนัธ์  2560 และหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนัท่ีเสนอขำยในคร้ังน้ีจ  ำนวน 1,204.90 ลำ้นบำท และจ ำนวน 3,795 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และหกัหุ้นกู้
และตัว๋สญัญำแลกเงินท่ีไดไ้ถ่ถอนไปแลว้ในระหว่ำงเดือนมกรำคม ถึงเดือนมีนำคม 2560 จ ำนวน 5,038 ลำ้นบำท) ซ่ึงมีจ  ำนวนรวมทั้งส้ินเท่ำกบั 15,449.26 ลำ้นบำท ทั้งน้ี หำก
เกิดกรณีจ ำเป็นท่ีท ำให้บริษทัฯ ตอ้งด ำเนินกำรขำยทรัพยสิ์นเพ่ือช ำระหน้ีคืนแก่เจำ้หน้ีต่ำงๆ บริษทัฯ จะตอ้งจ่ำยช ำระคืนหน้ีสินท่ีมีหลกัประกนัก่อน ดงันั้น ผูถื้อหุ้นกูอ้ำจมี
ควำมเส่ียงในกำรไดรั้บช ำระหน้ีคืนเน่ืองจำกเป็นภำระหน้ีสินท่ีไม่มีหลกัประกนั  
3. ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีบริษทัมีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
       กลุ่มบริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกกำรท่ีบริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ท่ีมำกกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด ซ่ึงท ำให้ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ดงักล่ำวมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัฯ และมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของบริษทัฯ ในทุกเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯ ไดมี้กำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ 
หน้ำท่ี และระดบักำรอนุมติัในกำรเขำ้ท ำรำยกำรต่ำงๆ ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจไวอ้ยำ่งชดัเจน และยงัมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในซ่ึงจะคอยตรวจสอบและดูแลระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษทัฯ รวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมมติผูถื้อหุ้นต่ำงๆ อยำ่งเหมำะสม โปร่งใสและเป็นธรรม 
4. ควำมเส่ียงจำกกำรค ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงิน 
        ในกำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) ตำมขอ้ก ำหนดสิทธิของหุ้นกูน้ั้น ก ำหนดให้หน้ีสินในสูตรกำรค ำนวณไม่นบัรวมถึง (1) หน้ีดอ้ย
สิทธิ และ (2) หุ้นกูแ้ปลงสภำพดอ้ยสิทธิ ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวำ่สิทธิไล่เบ้ียของหน้ีดอ้ยสิทธิมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัสิทธิของผูถื้อหุ้นเม่ือเกิดเหตุกำรณ์ดงักล่ำว  จึงน ำหน้ีดอ้ยสิทธิทั้ง 
2 รำยกำรดงักล่ำวมำนบัรวมอยูใ่นส่วนของทุน (Equity) ท ำให้ D/E Ratio ท่ีค  ำนวณตำมสูตรของบริษทัฯ นอ้ยกวำ่ D/E Ratio ของหุ้นกูท้ ัว่ไป และอำจส่งผลให้ในอนำคตบริษทั
ฯ สำมำรถก่อหน้ีดอ้ยสิทธิและ/หรือภำระหน้ีสินอ่ืนไดเ้พ่ิมข้ึนไม่จ  ำกดัจ ำนวน ซ่ึงอำจท ำให้บริษทัฯ มีควำมเส่ียงในกำรก่อหน้ีมำกกว่ำบริษทัทัว่ไปท่ีก ำหนดสูตร D/E Ratio 
ตำมปกติ และอำจส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีในอนำคตของบริษทัฯ ได ้อยำ่งไรก็ดี แนวโน้มในกำรประกอบธุรกิจของบริษทัฯ มีทิศทำงกำรเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน และ
แมว้่ำกำรก่อหน้ีดอ้ยสิทธิของบริษทัฯ จะสำมำรถเกิดข้ึนเม่ือใดก็ได ้แต่ผูถื้อหุ้นกูข้องบริษทัฯ ยงัคงมีสิทธิเรียกร้องในกำรช ำระหน้ีหรือสินทรัพยใ์นอนัดบัก่อนหน้ีด้อยสิทธิ
ทั้งหมด โดย ณ ส้ินไตรมำสสุดทำ้ยของปี 2559 อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนยงัอยูใ่นระดบัท่ีก ำหนดไวต้ำมขอ้ก ำหนดสิทธิ   
5. ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 
        เจำ้หน้ีหรือผูถื้อหุ้นกูมี้ควำมเส่ียงท่ีอำจจะไม่ไดรั้บช ำระดอกเบ้ียหรือเงินตน้ ในกรณีท่ีธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ไม่เป็นไปตำมท่ีคำดหมำย หรือบริษทัฯ ขำด
สภำพคล่องทำงกำรเงิน หรือทรัพยสิ์นของบริษทัฯ มีไม่เพียงพอต่อกำรช ำระหน้ี โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของบริษทัฯ ท่ีจดัท ำโดยสถำบนัจดั
อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ อยำ่งไรก็ตำม ผลกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือมิไดเ้ป็นเคร่ืองยืนยนัว่ำ บริษทัฯ จะสำมำรถช ำระดอกเบ้ียหรือเงินตน้หุ้นกูไ้ดอ้ยำ่งแน่นอน และผลกำรจดั
อนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออำจถูกยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงไดต้ลอด ทั้งน้ี สำมำรถติดตำมขอ้มูลข่ำวสำรของบริษทัฯ รวมถึงกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ ได้
จำกเวบ็ไซตข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือท่ีเก่ียวขอ้ง หรือสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย 
6. ควำมเส่ียงดำ้นรำคำ 
         รำคำตลำดของหุ้นกูอ้ำจมีกำรเปล่ียนแปลงข้ึนหรือลงข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลำยประกำร ยกตวัอยำ่ง เช่น อตัรำดอกเบ้ียในตลำดกำรเงิน นโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
สภำวะเศรษฐกิจโดยรวม อตัรำเงินเฟ้อ หรืออุปสงคส่์วนเกินหรือส่วนขำดของหุ้นกูด้งันั้น ผูอ้อกหุ้นกูอ้ำจไดรั้บผลประทบในทำงลบจำกควำมผนัผวนของรำคำหุ้นกู ้ในกรณีท่ี
มีกำรซ้ือขำยหุ้นกูก่้อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอน 
 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำ รำคำตำมสญัญำ 
(ลำ้นบำท ) 

รำคำประเมินท่ีดินอิสระ 
(ลำ้นบำท ) 

ส่วนแตกต่ำง จำกรำคำ
ประเมิน 

(ลำ้นบำท ) 
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 
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7. ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
        ผูถื้อหุ้นกูอ้ำจไม่สำมำรถขำยหุ้นกูไ้ดท้นัทีในรำคำท่ีตอ้งกำร เน่ืองจำกกำรซ้ือขำยเปล่ียนมือของหุ้นกูใ้นตลำดรองอำจมีไม่มำกหรือไม่มีเลย ทั้งน้ี ผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่ไดน้ ำหุ้นกู้
ไปซ้ือขำยในตลำดตรำสำรหน้ี (BEX) หรือตลำดรองใดๆ อยำ่งไรก็ดี ผูถื้อหุ้นกูอ้ำจซ้ือขำยหุ้นกูไ้ด้ท่ีผูมี้ใบอนุญำตคำ้ตรำสำรหน้ี (licensed dealer) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นธนำคำร
พำณิชยแ์ละบริษทัหลกัทรัพย ์หำกมีผูป้ระสงคจ์ะซ้ือหุ้นกูจ้ำกผูถื้อหุ้นกูท่ี้ตอ้งกำรขำยหุ้นกูข้องตนผำ่นผูมี้ใบอนุญำตคำ้ตรำสำรหน้ีนั้นๆ 

 (ความเส่ียงตามข้อ 1 ถึงข้อ 7 ข้างต้น และความเส่ียงอ่ืนท่ีเก่ียวกับผู้ออกหุ้นกู้ มีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือชีช้วน ส่วนท่ี 3 ผู้ออกตราสารหนี ้หัวข้อ 3 ปัจจัยความเส่ียง) 
 

 

 

สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานย้อนหลงั 2 ปีและไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการด าเนินงานจริง 
 
 
 
 

 

ข้อมูล ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

สินทรัพยร์วม (ลำ้นบำท) 33,734.61 33,927.30 32,432.09 
หน้ีสินรวม (ลำ้นบำท) 11,338.42 23,934.48 21,588.18 

ส่วนของผูถื้อหุ้น (ลำ้นบำท) 9,045.44 9,992.82 10,843.91 

รำยไดร้วม (ลำ้นบำท) 12,471.72 12,807.23 15,481.78 

ตน้ทุน (ลำ้นบำท) 10,898.36 10,181.49 11,460.96 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ลำ้นบำท) 625.50 1,378.33 2,878.58 

ก ำไรสุทธิ (ลำ้นบำท) (455.19) 506.19 1,764.97 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.38 0.46 0.58 

อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ) 0.22 0.26 0.38 
ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 45.78 46.39 40.48 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ร้อยละ) 5.07 10.96 18.72 

อตัรำก ำไรสุทธิ (ร้อยละ) (3.65) 3.95 11.40 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย (เท่ำ) 2.51 2.83 3.67 

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่ำ) 2.73 2.40 1.99 

อตัรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ตำมขอ้ ก ำหนดสิทธิฯ หุ้นกู ้ (เท่ำ) 2.37 2.18 1.78 

 
 

 
ประวตัิการผดินัดช าระหนี ้

 ไม่มี                      มี 
ถำ้มี โปรดอธิบำย ............................................................................................................................. ...................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................................................................................  

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

            บริษทั เนชัน่แนล เพำเวอร์ ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2538 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 1.00 ลำ้นบำท เพ่ือประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลงั
ควำมร้อนร่วม (Cogeneration) แบบกงัหนัไอน ้ำ โดยผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอน ้ำเพ่ือกำรอุตสำหกรรม ซ่ึงตลอดระยะเวลำท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ ไดมี้ก ำรขยำยกำร
ลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำเพ่ิมเติม รวมทั้งไดล้งทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสนบัสนุนกำรประกอบธุรกิจหลกัของบริษทัฯ เช่น ธุรกิจโรงงำนผลิตเอทำนอล ธุรกิจ
ให้บริกำรขนส่งทำงทะเล และธุรกิจส่งเสริมกำรปลูกตน้พลงังำน เป็นตน้ ซ่ึงธุรกิจดงักล่ำวไดรั้บกำรบริหำรจดักำรภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมแต่ละ
แห่งท่ีบริษทัฯ จดัตั้งข้ึนส ำหรับกำรลงทุนในแต่ละโครงกำร ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 10,000.00 ลำ้นบำท โดยเป็นทุนท่ีออกและช ำระแลว้รวมทั้งส้ิน 9,354.04 
ลำ้นบำท 
           ปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯ มีโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วมท่ีด ำเนินกำรผลิตแลว้ จ  ำนวนรวมทั้งส้ิน 11 โรง รวมทั้งส้ินมีก ำลงัผลิตไฟฟ้ำ 726.05 เมกะวตัต ์และก ำลงัผลิตไอ
น ้ำรวม 2,486.80 ตนัต่อชัว่โมง 

วตัถุประสงค์การใช้เงนิ 

            บริษทัฯ มีวตัถุประสงคจ์ะน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำรเสนอขำยหุ้นกูด้งักล่ำวไปใช้เพ่ือช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยำวของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงส่วนหน่ึงน ำไป
ช ำระเงินกูย้มืระยะสั้นให้แก่ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ในวงเงินไม่เกิน 2,300 ลำ้นบำท ช ำระหน้ีให้กบั บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ  ำกดั ในวงเงินไม่เกิน 515 ลำ้นบำท 
และ/หรือ ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร 
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ข้อมูลผู้ตดิต่อ 
 

1. ผูล้งทุนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพ่ิมเติมและรับหนงัสือช้ีชวนไดท่ี้ 
บริษทัหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากัด 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 87/2 อำคำรซีอำร์ซี ชั้น 8, 12 ออลซีซัน่เพลส ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท ์: 02-672-5999, 02-687-7563 
Website : www.globlex.co.th  
Email : -  
บริษทัหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 175 ชั้น 3,9 และ 11 อำคำรสำธรซิต้ีทำวเวอร์ ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์: 02-680-1111 
Website : www.asiaplus.co.th  
Email : allcapitalmarket@asiaplus.co.th  
 
2. หำกผูล้งทุนมีขอ้ร้องเรียน สำมำรถติดต่อไดท่ี้ 
บริษทัหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากัด 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 87/2 อำคำรซีอำร์ซี ชั้น 8, 12 ออลซีซัน่เพลส ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท ์: 02-672-5999  
Website : www.globlex.co.th  
Email : -  
บริษทัหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 175 ชั้น 3,9 และ 11 อำคำรสำธรซิต้ีทำวเวอร์ ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์: 0-2680-1111 
Website : www.asiaplus.co.th  
Email : allcompliance@asiaplus.co.th  
 

 


