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ข้อมูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสอืชีช้วน ซ่ึงเป็นเพียงข้อมูลสรุป 
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลกัทรัพย์และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้อง
ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูล 

ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสอืชีช้วนที่บริษัทยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของส านักงาน ก.ล.ต. 
สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (Factsheet) 

“หุ้นกู้ของบริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566  
โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนก าหนด” (“หุ้นกู้”) ภายใต้โครงการตราสารหนี ้(Medium Term Note Program : MTN)  

ของบริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) วงเงนิ 15,000,000,000 บาท อายุโครงการ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 (“โครงการ”) 

ข้อมูลที่ส าคัญของตราสาร 
ประเภทตราสาร หุ้นกู้ ระยะยาวชนิดระบชุื่อผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสิทธิ  

ไม่มีประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยให้สิทธิผู้ออก
หุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนก าหนด 

จ านวนหน่วยที่เสนอขาย จ านวนที่เสนอขายไมเ่กิน 3,500,000 หน่วย  

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท 

สกุลเงนิ บาท มูลค่าการเสนอขายรวม เสนอขายไมเ่กิน 3,500,000,000 บาท 
การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ 

 ไมมี่   ผู้ค า้ประกนั/ผู้ รับอาวลั 
 ตราสาร  ผู้ออกตราสาร 
ผู้ ออกตราสารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
BBB- แนวโน้มอันดับเครดิต “STABLE” โดยบริษัท 
ทริสเรทติง้ จ ากัด วนัที่ 5 สิงหาคม 2562 ทัง้นีผู้้ ออก
หุ้นกู้จะจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายขุองหุ้นกู้  

ราคาเสนอขาย 1,000 บาท 
อายุตราสาร 3 ปี 6 เดือน 
วันที่ออกตราสาร 27 กนัยายน 2562 
วันที่ครบก าหนดอายุ 27 มีนาคม 2566 
ระยะเวลาการเสนอขาย 23 – 26 กนัยายน 2562 
ข้อจ ากัดในการขาย/โอน 
(ถ้ามี) 

เน่ืองจากหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายภายในชุดนี ้เป็นการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เร่ืองการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ 
ฉบับลงวันที่  17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมทัง้ที่ มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ดงันัน้ ผู้ ออกหุ้นกู้  และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ จะไม่รับ
จดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้แก่บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ 
ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

ประเภทการเสนอขาย  PO   PP (II) 
 PP (HNW)  PP (II&HNW) 

อัตราดอกเบีย้ 
 

 คงที่ร้อยละ 5.50 ตอ่ปี  ลอยตวั  ผสม 
การค านวณดอกเบีย้หุ้นกู้จะค านวณจากเงินต้นค้าง
ช าระ โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สาม
ร้อยหกสิบห้า) วนั และโดยการนบัจ านวนวนัที่ผ่าน
ไปจริงในแตล่ะงวดดอกเบีย้ที่เก่ียวข้อง โดยค านวณ
เร่ิมตัง้แต่ (โดยรวมถึง) วนัออกหุ้นกู้  หรือวนัก าหนด
ช าระดอกเบีย้ของงวดดอกเบีย้ก่อนหน้านี ้(แล้วแต่
กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันก าหนดช าระ
ดอกเบีย้ในงวดดอกเบีย้นัน้ หรือวันครบก าหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้  (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้หากผลการค านวณ
ดอกเบี ย้หุ้ นกู้ ต่อหน่วยที่ ไ ด้ มีจ านวนทศนิยม
มากกว่า 6 (หก) ต าแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้
เหลือเพียง 6 (หก) ต าแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยม
ขึน้ในกรณีที่ มี เศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) 
นอกนัน้ให้ปัดลง 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิช าระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก าหนด เร่ิม
จาก (และรวมถึง) วนัที่ 27 กนัยายน 2563 ซึ่งเป็นวนัครบรอบปี
ที่ 1 (หนึ่ง) ของอายหุุ้นกู้ เป็นต้นไป โดยให้เป็นไปตามที่ระบุใน
ข้อก าหนดสิทธิข้อ 10.4 

ข้อก าหนดในการด ารง
อัตราส่วนทางการเงนิ 

ผู้ออกหุ้นกู้จะด ารงอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ (Debt to Equity Ratio) 
ณ วนัสิน้งวดระยะเวลาการวดัผลการด าเนินงานใดๆ ไม่เกินกว่า 
2.5:1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง) โดยค านวณจากงบการเงินรวมรายปี
ของผู้ออกหุ้นกู้ฉบบัลา่สดุที่ได้รับการตรวจสอบบญัชีแล้ว 

งวดการจ่ายดอกเบีย้ ก าหนดช าระทกุ 3 (สาม) เดือน ในวนัที่ 27 มีนาคม 
27 มิถนุายน 27 กนัยายน และ 27 ธันวาคม ของทกุ
ปีตลอดอายหุุ้นกู้  

วันจ่ายดอกเบีย้งวดแรก 27 ธันวาคม 2562 ผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซียพลสั จ ากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  

การค า้ประกัน/
หลักประกัน 

- ไมมี่ - 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ล าดับการได้รับช าระหนีก้รณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ 
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ค าเตือนที่ส าคัญ 
1. ตลำดตรำสำรหนีใ้นประเทศไทยมีสภำพคลอ่งต ่ำ กำรขำยตรำสำร

ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนัน้อำจได้รับมูลค่ำขำย 
ตรำสำรลดลงห รือ เพิ่ มขึ น้ ไ ด้  โดยขึ น้ อยู่ กับสภำวะและ 
ควำมต้องกำรของตลำดในขณะนัน้ ทัง้นีผู้้ ออกหุ้นกู้ ไม่ได้น ำหุ้นกู้
ไปซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (BEX) ผู้ ถือหุ้นกู้
สำมำรถซือ้ขำยหุ้นกู้ ในตลำดรองได้กบัผู้ ค้ำตรำสำรหนี ้

2. กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกู้ เป็นเพียงข้อมลูประกอบกำร
ตดัสินใจลงทุนเท่ำนัน้ มิใช่สิ่งชีน้ ำกำรซือ้ตรำสำรหนีท้ี่เสนอขำย
และไม่ได้เป็นกำรรับประกันควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้อง 
ผู้ออกหุ้นกู้  

ลักษณะพิเศษและความเส่ียงที่ส าคัญของตราสาร 

ลกัษณะพิเศษของหุ้นกู้และความเสี่ยงที่ส าคญัของตราสาร 
ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิในกำรไถ่ถอนหรือช ำระคืนเงินต้นหุ้นกู้  ทัง้จ ำนวนหรือบำงส่วน (และไม่ว่ำในครำวเดียวหรือหลำยครำว) ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ  
“สิทธิช ำระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก ำหนด”) ตำมรำยละเอียดและภำยใต้เง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถใช้สิทธิช ำระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก ำหนด เร่ิมจำก (และรวมถึง) วนัครบรอบปีที่ 1 (หนึ่ง) ของอำยหุุ้นกู้ เป็นต้นไปโดยวนัที่จะมีกำรช ำระคืนหนีเ้งินต้นหุ้นกู้  
ดอกเบีย้ และคำ่ธรรมเนียมที่ระบใุนข้อ (ง) ข้ำงลำ่งนี ้จะต้องตรงกบัวนัก ำหนดช ำระดอกเบีย้ (ไมว่ำ่งวดใด ๆ) เทำ่นัน้ 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบลว่งหน้ำถึงควำมประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ ในกำรใช้สิทธิช ำระคืนหนีหุ้้นกู้ ก่อนครบก ำหนดพร้อมทัง้รำยละเอียด 
ที่เก่ียวข้องต่ำง ๆ (เช่น วนัก ำหนดช ำระดอกเบีย้ที่ประสงค์จะช ำระเงินต้นก่อนครบก ำหนดดังกล่ำว) เพื่อให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ ด ำเนินกำรดงันี ้( 1) ให้นำยทะเบียนหุ้นกู้  
ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบไุว้ในข้อก ำหนดสิทธิและสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อก ำหนดรำยชื่อผู้ ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงกำรใช้
สิทธิช ำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  และ (2) ให้นำยทะเบียนหุ้นกู้จดัส่งหนังสือทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อำกำศ (Air Mail) ในกรณีที่ส่ง
ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่ำงประเทศ แจ้งไปยงัผู้ ถือหุ้นกู้ แต่ละรำยตำมรำยชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ ถื อหุ้นกู้ทรำบถึงควำมประสงค์ในกำรขอใช้สิทธิ
ช ำระคืนหนีเ้งินต้นก่อนครบก ำหนดและรำยละเอียดเก่ียวกับกำรใช้สิทธิดงักล่ำวโดยนำยทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วนั 
แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วนั ก่อนหน้ำวนัก ำหนดช ำระดอกเบีย้ในงวดที่ผู้ ออกหุ้นกู้ประสงค์จะช ำระคืนหนีเ้งินต้นก่อนครบก ำหนดนัน้ ๆ ทัง้นี ้เพื่อวัตถปุ ระสงค์ของกำรส่ง
หนงัสือแจ้งไปยงัผู้ ถือหุ้นกู้ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 10.4(ข) 

(ค) ในกรณีที่ผู้ ออกหุ้นกู้ประสงค์จะช ำระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก ำหนดผู้ออกหุ้นกู้จะต้องช ำระคืนหนีเ้งินต้นหุ้นกู้ และดอกเบีย้ที่ค้ำงช ำ ระและถึงก ำหนดช ำระทัง้หมดพร้อมกัน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แตล่ะรำยตำมที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ ในขณะนัน้ ๆ ตำมสดัสว่นและโดยเทำ่เทียมกนั 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องช ำระคำ่ธรรมเนียมให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แต่ละรำยในอตัรำเทำ่กบัร้อยละ 0.20 (ศนูย์จดุสองศนูย์) ของจ ำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ช ำระคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้
แต่ละรำยนัน้ ๆ โดยให้ช ำระพร้อมกับกำรช ำระเงินต้นหุ้นกู้ และดอกเบีย้ที่ระบุข้อ (ค) ข้ำงต้น ในวนัก ำหนดช ำระดอกเบีย้งวดที่มีกำรช ำระเงินต้นหุ้นกู้ดั งกล่ำวทัง้นีผู้้ ออก 
หุ้นกู้ มีสิทธิหกัภำษี ณ ที่จ่ำยหรือภำษีอ่ืนใดบนเงินคำ่ธรรมเนียมดงักล่ำวข้ำงต้นตำมอตัรำที่กฎหมำยก ำหนด (ถ้ำมี) โดยมิต้องช ำระเงินเพ่ิมใดๆให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ เพ่ือชดเชย
คำ่ภำษีที่หกัไว้ดงักลำ่ว (no gross-up) 

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะมีสิทธิในกำรไถ่ถอนหรือช ำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บำงส่วนในแต่ละครัง้ก็ต่อเม่ือเงินต้นหุ้นกู้ที่จะท ำกำรไถ่ถอนหรือช ำระคืนในแตล่ะครัง้มีจ ำนวนรวมกันไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 5 (ห้ำ) ของเงินต้นหุ้นกู้  ณ วันออกหุ้นกู้  และกำรไถ่ถอนจำกหรือกำรช ำระคืนหุ้นกู้ แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แต่ละรำยให้เป็นไปตำมสดัส่วนตำมจ ำนว นหุ้นกู้ที่ผู้ ถือหุ้นกู้  
แตล่ะรำยถือครองอยู ่ 

อายุตราสาร 

ยำว 

สัน้ 

ควำมเสี่ยงต ่ำ 

ความเสี่ยงสงู 

อันดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสาร 

AAA Unrated 

5 ปี  

BBB–  
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(ฉ) เม่ือผู้ ออกหุ้นกู้ ได้แจ้งต่อนำยทะเบียนหุ้นกู้ ถึงควำมประสงค์ของตนในกำรใช้สิทธิช ำระคืนหนีเ้งินต้นก่อนครบก ำหนดตำมที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้ำงต้นแล้วผู้ ออกหุ้นกู้  
จะไมส่ำมำรถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิช ำระคืนหนีเ้งินต้นก่อนครบก ำหนดตำมรำยละเอียดที่ผู้ออกหุ้นกู้ ได้แจ้งไว้แล้วไมว่ำ่ในกรณีใด ๆ 

ทัง้นี ้กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดดงักล่ำวอำจท ำให้ผู้ลงทนุไม่ได้รับผลตอบแทนตำมที่คำดไว้ และผู้ลงทนุอำจต้องเผชิญควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุ นต่อ อนัเน่ืองมำจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในตลำดเงิน ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ลงทนุไมส่ำมำรถน ำเงินต้นและดอกเบีย้ที่ได้รับจำกกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ดงักลำ่วไปลงทนุให้ได้อตัรำผลตอบแทนทีค่ำดหวงั
ในระดบัเดิมที่เคยได้รับและยงัสง่ผลใหผลตอบแทนที่จะได้รับเปลี่ยนแปลงไปตำมอตัรำดอกเบีย้นัน้ๆ ด้วย แม้วำ่บริษัทฯ จะช ำระคำ่ธรรมเนียมไถ่ถอนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ก็ตำม 

ความเหมือนและความตา่งในสาระส าคญัระหวา่งข้อก าหนดสิทธิส าหรับหุ้นกู้และข้อก าหนดสิทธิมาตรฐานของส านกังาน ก.ล.ต.  
ข้อก าหนดสิทธิและข้อก าหนดสิทธิมาตรฐานของส านกังาน ก.ล.ต. มีความแตกตา่งในสาระส าคญัในหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้ 
- ข้อ 7 หน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้  มีเพ่ิมเติมนอกจำกที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
- ข้อ 8 ดอกเบีย้ ก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรค ำนวณดอกเบีย้และกำรเลื่อนวนัก ำหนดช ำระดอกเบีย้เพ่ิมเติมจำกที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
- ข้อ 10 กำรไถ่ถอนหุ้นกู้และกำรซือ้คืนหุ้นกู้  มีเพ่ิมเติมนอกจำกที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
- ข้อ 12 กำรผิดนดัและผลของกำรผิดนดั มีเพ่ิมเติมนอกจำกที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
- ข้อ 13 กำรประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  ก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรประชมุของผู้ ถือหุ้นกู้และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เพ่ิมเติมจำกข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. 

 

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

1. ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัเชือ้เพลิงเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟา้ 
2. ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัการจดัหาวตัถดุิบหลกัอ่ืนเพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟา้ 
3. ความเสี่ยงจากการที่ไมส่ามารถปรับราคาจ าหน่ายไฟฟา้บางสว่นให้สอดคล้องกบัต้นทนุเชือ้เพลิง 
4. ความเสี่ยงเก่ียวกบัประสิทธิภาพของโรงไฟฟา้ 
5. ความเสี่ยงจากการด าเนินงานหยดุชะงกัเน่ืองมาจากเหตสุดุวสิยั  
6. ความเสี่ยงเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม 
7. ความเสี่ยงอนัเน่ืองมาจากการพึง่พิงลกูค้ารายใหญ่   

ความเส่ียงด้านการเงนิ 
1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ 
2. ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ  
3. ควำมเสี่ยงจำกกำรช ำระคืนหนีส้ินภำยใต้สญัญำเชำ่ซือ้ สญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน และหุ้นกู้ ระยะยำว และกำรปฏิบตัิตำมเงื่อนไข  
4. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำท ำสญัญำกู้ยืมเงินระยะยำวกบัธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทยแหง่หนึ่งของบริษัทยอ่ย  

ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ  
กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำรำยกำรระหวำ่งกันหลำยรำยกำร ซึ่งรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรที่เก่ียวข้องกบับุคคลที่มีควำมเก่ียวโยงกนัโดยมีกรรมกำรบริษัทฯ และหหรือกรรมกำร
บริษัทยอ่ย และหหรือกรรมกำรบริษัทร่วม และหหรือผู้บริหำรของบริษัทฯ เป็นกรรมกำรของบริษัทที่เก่ียวข้อง และหหรือมีผู้ มีอ ำนำจควบคมุร่วมกนั คือ นำยโยธิน ด ำเนินชำญวนิชย์ 
ซึง่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ของบริษัทฯ ดงันัน้ กำรเข้ำท ำรำยกำรระหวำ่งกันอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  หรืออำจก่อให้เกิดช่องทำงที่
ท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตำมกลไกของตลำด ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องเผชิญควำมเสี่ยงอันเน่ือ งมำจำกกำรเข้ำท ำรำยกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ทัง้นี ้ปัจจบุนักำรเข้ำท ำรำยกำรระหวำ่งกลุม่บริษัทฯ กับบุคคลที่ มีควำมเก่ียวโยงกนันัน้ ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรที่เก่ียวเน่ืองกับกำรด ำเนิน
ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ เป็นส ำคญั อำทิเชน่ กำรซือ้ขำยสินค้ำ กำรให้บริกำร กำรกู้ยืมระหว่ำงกนั เป็นต้น ที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯ ได้เข้ำท ำสญัญำจะซือ้จะขำยที่ดินจำกบริษัท 
ที่เก่ียวข้องกนั เพื่อพฒันำธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้ำโดยในแตล่ะสญัญำมีกำรจำ่ยเงินมดัจ ำคำ่ที่ดินดงักล่ำวเกือบเต็มจ ำนวน และมีเง่ือนไขก ำหนดให้ต้องมีกำรประเมินรำคำที่ดินจำก 
ผู้ประเมินอิสระก่อนกำรโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินซึง่อำจกระทบตอ่ผลประโยชน์ของกลุม่บริษัทฯ ในแงค่วำมเหมำะสมของกำรเข้ำท ำรำยกำร 
ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

1. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทมีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  
บริษัท ฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ จ ำกัด และ AA เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 64.49 และร้อยละ 25.51 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ โดยมีนำยโยธิน 
ด ำเนินชำญวนิชย์ ถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทัง้อ้อมผ่ำนบริษัททัง้สองแห่ง  คิดเป็นสัดส่วนรวมทัง้สิน้ร้อยละ 86.89 ของทุนที่ออกและช ำระแล้วของบริษัทฯ จึงท ำให้ 
นำยโยธิน ด ำเนินชำญวนิชย์ เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ที่สำมำรถใช้สิทธิคดัค้ำนหรือไม่อนมุัติกำรลงมติในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบงัคับ
บริษัทหรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องได้ อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และระดบักำรอนมุตัิในกำรเข้ำท ำรำยกำรต่ำงๆ ส ำห รับกำรด ำเนินธุรกิจไว้ 
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อยำ่งชดัเจน และบริษัทฯ มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่ท ำหน้ำที่ตรวจสอบและดแูลให้ระบบกำรควบคมุภำยใน รวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมมติผู้ ถือหุ้นต่ำงๆ ให้สอดคล้อง
กบัสถำนกำรณ์ปัจจบุนัและเป็นไปตำมนโยบำยที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้โดยมุง่เน้นถึงควำมส ำเร็จและกำรเติบโตขององค์กรในระยะยำวเป็นส ำคญั 

2. ควำมเสี่ยงจำกกำรค ำนวณอตัรำสว่นทำงกำรเงิน  
 ในกำรด ำรงอัตรำส่วนหนีส้ินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) ตำมข้อก ำหนดสิทธิของหุ้ นกู้ นัน้ ก ำหนดให้หนีส้ินในสูตรกำรค ำนวณไม่นับรวมถึง (1)  
หนีด้้อยสิทธิ และ (2) หุ้นกู้แปลงสภำพด้อยสิทธิ ท ำให้ D/E Ratio ที่ค ำนวณตำมสตูรของบริษัทฯ น้อยกวำ่ D/E Ratio ของหุ้นกู้ทัว่ไป ซึง่อำจสง่ผลให้ในอนำคตบริษัทฯ 
สำมำรถก่อหนีด้้อยสิทธิและหหรือภำระหนีส้ินอ่ืนได้เพิ่มขึน้ไม่จ ำกัดจ ำนวน ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนที่จะควบคมุและติดตำมให้ D/E Ratio  
ณ วันสิน้งวดบัญชีของแต่ละไตรมำสอยู่ในระดบัที่ไม่เกินอัตรำที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ โดยหำกระหว่ำงไตรมำส D/E Ratio เพิ่มขึน้เกินกว่ำที่ก ำหนดไว้ บริษัทฯ 
อำจจะพิจำรณำช ำระหนีส้ินบำงสว่นก่อนครบก ำหนด 

3. ควำมเสี่ยงจำกกำรโครงสร้ำงหนีส้ินที่ไมมี่หลกัประกนัจำกภำระหนีส้ินบริษัทฯ 
กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้ำงหนีส้ินทัง้แบบที่มีหลกัประกันและไม่มีหลกัประกัน ซึ่งเจ้ำหนีท้ี่มีทรัพย์สินเป็นหลกัประกันมีสิทธิบงัคบัช ำระหนีจ้ำกทรัพย์สินที่ประกันก่ อน
เจ้ำหนีท้ี่ไม่มีประกันโดย ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ติดภำระผูกพนัหนีส้ินเท่ำกับ 16,087.18 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 69.87  ของมลูค่ำที่ดิน 
อำคำรและอปุกรณ์รวม และมีสินทรัพย์ไมต่ิดภำระผกูพนัหนีส้ินในสว่นที่ดิน อำคำร อปุกรณ์ที่เหลือจ ำนวน 6,696 ล้ำนบำท ทัง้นี ้เม่ือเทียบกบัหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้
และไม่มีหลกัประกัน ซึง่มีจ ำนวนรวมทัง้สิน้เท่ำกับ 14,322.74 ล้ำนบำท หำกเกิดกรณีจ ำเป็นที่ท ำให้บริษัทฯ ต้องด ำเนินกำรขำยทรัพย์สินเพื่อช ำระหนีค้ืนแก่เจ้ำหนี ้
ตำ่งๆ บริษัทฯ จะต้องจำ่ยช ำระคืนหนีส้ินที่มีหลกัประกันก่อน  

4. ควำมเสี่ยงจำกกำรให้สิทธิบริษัทฯ ในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ก่อนครบก ำหนด 
บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ (Call Option) ทัง้จ ำนวนหรือบำงสว่นตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิของหุ้นกู้  โดยสิทธิ
ดงักล่ำวเป็นสิทธิเฉพำะของบริษัทฯ เท่ำนัน้ ซึ่งกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ดงักล่ำว บริษัทฯ สำมำรถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ ณ วนัครบรอบปีที่ 1 ของวนัที่ออกหุ้นกู้  และต้องเป็น
วนัที่ตรงกบัวนัครบก ำหนดช ำระดอกเบีย้ไมว่ำ่งวดใด ๆ ภำยหลงัจำกหุ้นกู้ครบรอบ 1 ปี อย่ำงไรก็ดี กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดดงักลำ่วอำจท ำให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้รับ
ผลตอบแทนตำมที่ผู้ลงทนุคำดไว้ และผู้ลงทนุยงัได้รับควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุต่อ อนัเน่ืองมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในตลำดเ งิน ซึ่งจะส่งผลให้ 
ผู้ลงทนุไมส่ำมำรถน ำเงินต้นและดอกเบีย้ที่ได้รับจำกกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ดงักลำ่วไปลงทนุต่อภำยในอตัรำผลตอบแทนที่คำดหวงัในระดบัเดิมที่ เคยได้รับและยงัสง่ผลต่อ
ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงไปตำมอตัรำดอกเบีย้นัน้ ๆ ด้วย แม้วำ่บริษัทฯ จะช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก ำหนดให้แก่นกัลงทนุก็ตำม 

5. ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
เจ้ำหนีห้รือผู้ ถือหุ้นกู้ มีควำมเสี่ยงที่อำจจะไม่ได้รับช ำระดอกเบีย้หรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ  ไม่เป็นไปตำมที่คำดหมำย หรือ 
กลุ่มบริษัทฯ ขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน หรือทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ มีไม่เพียงพอต่อกำรช ำระหนี ้ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของ
บริษัทฯ โดยสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ อย่ำงไรก็ดี ผลกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือมิได้เป็นเคร่ืองยืนยันว่ำ บริษัทฯ จะช ำระดอ กเบีย้หรือเงินต้นหุ้ นกู้ ได้ 
อยำ่งแน่นอน และผลกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถืออำจถกูยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ทัง้นี ้เจ้ำหนีห้รือผู้ ถือหุ้นกู้สำมำรถติดตำมข้อมลูข่ำวสำรของบริษัทฯ รวมถึง
กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือได้จำกเว็บไซต์ของส ำนกังำน ก.ล.ต. สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่เก่ียวข้อง หรือสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย 

6. ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ 
รำคำตลำดของหุ้ นกู้ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึน้หรือลงขึน้อยู่กับปัจจัยหลำยประกำร ยกตัวอย่ำงเช่น อัตรำดอกเบีย้ในตลำดกำรเงิน นโยบำยขอ งธนำคำรแห่ง 
ประเทศไทย สภำวะเศรษฐกิจโดยรวม อตัรำเงินเฟ้อ หรืออปุสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขำดของหุ้นกู้  ดงันัน้ บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ออกหุ้นกู้อำจได้รับผลประทบในทำงลบจำก
ควำมผนัผวนของรำคำหุ้นกู้  ในกรณีที่มีกำรซือ้ขำยหุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอน 

7. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคลอ่งของตรำสำรที่ออกโดยบริษัทฯ 
ผู้ลงทนุซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นกู้อำจไมส่ำมำรถขำยหุ้นกู้ ได้ทนัทีในรำคำที่ต้องกำร เน่ืองจำกกำรซือ้ขำยเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ ในตลำดรองอำจมีไมม่ำกหรือไมมี่เลย ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ไม่ได้น ำหุ้นกู้ ไปซือ้ขำยในตลำดตรำสำรหนี ้(BEX) หรือตลำดรองใดๆ อย่ำงไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นกู้ อำจซือ้ขำยหุ้นกู้ ได้ที่ผู้ มีใบอนุญำตค้ำตรำสำรหนี ้( licensed dealer)  
ซึง่สว่นใหญ่เป็นธนำคำรพำณิชย์และบริษัทหลกัทรัพย์ หำกมีผู้ประสงค์จะซือ้หุ้นกู้จำกผู้ ถือหุ้นกู้ที่ต้องกำรขำยหุ้นกู้ของตนผ่ำนผู้ มีใบอนญุำตค้ำตรำสำรหนีน้ัน้ๆ 

8. ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้ 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ มีส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี จ านวน 1.04 ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว 
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 1,626.24 ล้านบาท และส่วนของหุ้ นกู้ ระยะยาวที่จะถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 3,998.36 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ  
จะจดัหาเงินเพื่อมาช าระในสว่นของหนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวดงักล่าวจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ส าหรับหุ้ นกู้ ระยะยาวที่จะ
ครบก าหนดไถ่ถอนนัน้ บริษัทฯ จะจัดหาเงินจากกการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม่ อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ไม่สามารถจดัหาเงินด้วยวิธีดงักล่าวหรือไม่สามารถ

จดัหาได้ครบตามจ านวน บริษัทฯ อาจจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทภายในกลุม่ที่ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจหลกัออกไป เพ่ือช าระคืนหนีส้ินที่จะครบก าหนดดงักลา่วๆ 
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ข้อมูลผู้ออกตราสาร 
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัที่ 7 กรกฎาคม 2538 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 1.00 ล้านบาท เพ่ือประกอบกิจการโรงไฟฟา้พลงัความ
ร้อนร่วม (Cogeneration) แบบกังหนัไอน า้ โดยผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน า้เพื่อการอตุสาหกรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทนุใน
ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟา้เพิ่มเติม รวมทัง้ได้ลงทนุในธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวข้องเพื่อสนับสนนุการประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เชน่ ธุรกิจโ รงงานผลิตเอทานอล ธุรกิจให้บริการขนส่ง
ทางทะเล และธุรกิจสง่เสริมการปลกูต้นพลงังาน เป็นต้น ซึง่ธุรกิจดงักลา่วได้รับการบริหารจดัการภายใต้การด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมแตล่ะแหง่ที่บริษัทฯ จดัตัง้
ขึน้ส าหรับการลงทนุในแต่ละโครงการ ปัจจบุนับริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 10,000.00 ล้านบาท โดยเป็นทนุที่ออกและช าระแล้วรวมทัง้สิน้ 9,354.04 ล้านบาท ปัจจบุนักลุ่ม
บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมที่ด าเนินการผลิตแล้ว จ านวนรวมทัง้สิน้ 11 โรง รวมทัง้สิน้มีก าลงัผลิตไฟฟา้ 726.05 เมกะวตัต์ และก าลงัผลิตไอน า้รวม 2,486.80 ตนั
ตอ่ชัว่โมง 

 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 
ผู้ ออกหุ้ นกู้ มีวัตถุประสงค์จะน าเงินที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้ นกู้ ภายใต้โครงการในครัง้นีไ้ปช าระคืนหนีหุ้้ นกู้ ของผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่ จะครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่   
22 ตลุาคม 2562 ซึง่มีมลูคา่รวมประมาณ 4,000.00 ล้านบาท  

 

สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานย้อนหลัง 2 ปี และไตรมาสล่าสุด 
 

 

ข้อมูล งบตรวจสอบ 
ส าหรับปีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2560 

งบตรวจสอบ  
ส าหรับปีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2561 

งบสอบทาน  
งวด 6 เดือน สิน้สุด 
ณ 30 มิถุนายน 2562 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 31,420.74  30,401.38  29,726.56  
หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 23,364.97  21,740.95  20,376.88  
สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 8,055.77  8,660.43  9,349.67  
รายได้รวม (ล้านบาท)  14,115.03   14,840.57   7,764.19  
คา่ใช้จา่ยรวม (ล้านบาท)  13,262.30   12,704.35   6,191.35  
ก าไรสทุธิ (ขาดทนุสทุธิ) (ล้านบาท)  (512.41)  1,169.25   961.61  
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  0.49   0.51   0.70  
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่)(1)  2.48   3.07   2.92  
อตัราสว่นความสามารถช าระผกูพนั (Cash Basis) (เทา่) (2)  0.32   0.42   1.35  
อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคา และคา่ตดัจ าหน่า(a) 7.96 5.01 3.65 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) (3)  2.90   2.51   2.18  
อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นตามข้อก าหนดสิทธิฯ (เทา่) (4)  2.41   2.18   1.90  
อตัราสว่นตัว๋เงินจา่ยตอ่หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้(5) - - - 
อตัราสว่นหนีส้ินที่มี่ภาระดอกเบีย้ที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี ตอ่หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ทัง้หมด  0.32   0.37   0.35  
อตัราสว่นเงนิกู้ยืมจากสถาบนัการเงินตอ่หนีส้ินรวม  0.19   0.17   0.16  

หมายเหต ุ: (a) ปรับสดัสว่นให้เป็นอตัราตอ่ปี (Annualized) 
 (1) อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ = กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน + ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงาน + ภาษี / ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงาน ลงทนุและจดัหาเงิน  

(2) อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash basis) = กระแสเงินสดสทุธิจากการด าเนินงาน / (การจ่ายช าระหนีส้ิน+รายจ่ายลงทนุ+ซือ้สินทรัพย์+เงินปันผลจ่าย)  
                  (3) อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น = หนีส้ินรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้น 
               (4)  อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ ก าหนดสิทธ์ิฯ = หนีส้ินรวมในงบการเงินรวม (ไมร่วมถึงหนีใ้นทางการค้าปกติ) / สว่นของผู้ ถือหุ้น 
 (5) ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 และสิน้ไตรมาส 2 ปี 2562 กลุม่บริษัทฯ ไมม่ีตัว๋เงินจ่าย 

 
 

ประวัติการผิดนัดช าระหนี ้
 ไมมี่                      มี 
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ข้อมูลผู้ติดต่อ 
1. ผู้ลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมและรับหนงัสือชีช้วนได้ที่  
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู ่: ชัน้ 3/1 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ :  0-2680-1111, 0-2680-1000   Website : www.asiaplus.co.th 
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 
ที่อยู ่:              เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ชัน้ 8, 12 ออลซีซัน่ส์เพลส ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ :        02-687-7159    Website :  www.globlex.co.th 
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด   
ที่อยู ่:              เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชัน้ 14-16 ถนนราชด าริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ :  0-2009-8351-5    Website :  www.yuanta.co.th 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู ่:              เลขที่ 173 อำคำรเอเชียเซ็นเตอร์ ชัน้ 8-11 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท์ :  0-2658-8888    Website :  wwwkgieworld.co.th 
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู ่:              เลขที่ 942/81 ชัน้ 2 ชำญอิสสระทำวเวอร์ 1 ถนนพระรำม 4 แขวงสริุยวงศ์ เขตบำงรัก กทม. 10500 
โทรศพัท์ :        02-117-7917    Website : www.merchant.co.th 
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู ่:              เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ :        02-638-5500    Website : www.nomuradirect.com  

2. หากผู้ลงทนุมีข้อร้องเรียน สามารถติดตอ่ได้ที่  
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู ่:      เลขที่ 206 หมูท่ี่ 4 ต ำบลทำ่ตมู อ ำเภอศรีมหำโพธิ จงัหวดัปรำจีนบรีุ 25140 
โทรศพัท์ :       0-37-208840-41    Website : www.doubleapaper.com  
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