ส่วนที่ 1 สรุ ปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที่ (22 กรกฎำคม 2563)

ข้ อมูลสรุ ปนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูลสรุปเกี่ยวกับ
การเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้) ดังนัน้
ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้ จากผู้จัดการการจาหน่ ายหลักทรัพย์ และบริษัท หรือ
อาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสือชีช้ วนที่บริษัทยื่นต่ อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ท่ ี website ของสานักงาน ก.ล.ต.
สรุ ปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (Factsheet)
“หุ้นกู้ของบริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567
โดยให้ สิทธิผ้ อู อกหุ้นกู้สามารถไถ่ ถอนได้ ก่อนกาหนด” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”)
“หุ้นกู้ของบริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2568
โดยให้ สิทธิผ้ อู อกหุ้นกู้สามารถไถ่ ถอนได้ ก่อนกาหนด” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”)
(รวมเรี ยกหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ว่ า “หุ้นกู้”)
ภายใต้ โครงการตราสารหนี ้ (Medium Term Note Program : MTN) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) วงเงิน 12,000,000,000 บาท
ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย (ถ้ ามี) ที่ได้ มีการเปิ ดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement
อายุโครงการ 2 ปี ตามที่ได้ รับอนุญาตเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 (“โครงการ”)
ประเภทตราสาร

ข้ อมูลที่สาคัญของตราสาร
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ
ประเภทการเสนอขาย
ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

จานวนหน่ วยที่เสนอขาย (1) หุ้นกู้ชดุ ที่ 1: ไม่เกิน 1,500,000
(หนึ่งล้ านห้ าแสน) หน่วย
(2) หุ้นกู้ชดุ ที่ 2: ไม่เกิน 1,500,000
(หนึ่งล้ านห้ าแสน) หน่วย
(1) หุ้นกู้ชดุ ที่ 1: ไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้ าน) หน่วย
จานวนหน่ วยของหุ้นกู้
สารองที่เสนอขาย
(2) หุ้นกู้ชดุ ที่ 2: ไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้ าน) หน่วย

จานวนหน่ วยของหุ้นกู้ท่ ี
เสนอขายรวมทัง้ สิน้
มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วย
การจัดอันดับความ
น่ าเชื่อถือ

อัตราดอกเบีย้

ไม่เกิน 5,000,000 (ห้ าล้ าน) หน่วย

มูลค่ าการเสนอขาย

มูลค่ าของหุ้นกู้สารองที่
เสนอขาย

มูลค่ าของหุ้นกู้
ที่เสนอขายรวมทัง้ สิน้
สกุลเงิน
ราคาเสนอขาย
อายุตราสาร

 PO  PP (II)
 PP (HNW)  PP (II&HNW)
โดยเสนอขายให้ แก่ประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
(1) หุ้นกู้ชดุ ที่ 1: ไม่เกิน 1,500,000,000
(หนึ่งพันห้ าร้ อยล้ าน) บาท
(2) หุ้นกู้ชดุ ที่ 2: ไม่เกิน 1,500,000,000
(หนึ่งพันห้ าร้ อยล้ าน) บาท
(1) หุ้นกู้ชดุ ที่ 1: ไม่เกิน 1,000,000,000
(หนึ่งพันล้ าน) บาท
(2) หุ้นกู้ชดุ ที่ 2: ไม่เกิน 1,000,000,000
(หนึ่งพันล้ าน) บาท
ไม่เกิน 5,000,000,0000 (ห้ าพันล้ าน) บาท

สกุลเงินบาท
1,000 (หนึ่งพัน) บาท
 ไม่มี  ผู้ค ้าประกัน/ผู้รับอาวัล…..….
1,000 (หนึ่งพัน) บาท
 ตราสาร
(1) หุ้นกู้ชดุ ที่ 1: 3 ปี 6 เดือน
 ผู้ออกตราสาร
(2) หุ้นกู้ชดุ ที่ 2: 5 ปี
หุ้ นกู้ ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ “BBB-“
ระยะเวลาการเสนอขาย วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2563
แนวโน้ มอัน ดับเครดิต “Stable” โดยบริ ษัท ทริ สเรทติ ง้
จากัด วันที่ 11 มีนาคม 2563 ทังนี
้ ผ้ ้ อู อกหุ้นกู้จะจัดให้ มี
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่อถื อของหุ้น กู้จากสถาบัน จัด วันที่ออกตราสาร
(1) หุ้นกู้ชดุ ที่ 1: 7 กุมภาพันธ์ 2567
อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ ส านัก งาน ก.ล.ต. ให้ ค วาม วันที่ครบกาหนดอายุ
(2) หุ้นกู้ชดุ ที่ 2: 7 สิงหาคม 2568
เห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
 คงที่ร้อยละ
ข้ อจากัดในการขาย/โอน - ไม่มี (1) หุ้นกู้ชดุ ที่ 1: มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ ร้ อยละ 4.7 ต่อปี
การคา้ ประกัน/
- ไม่มี หลักประกัน
(2) หุ้นกู้ชดุ ที่ 2: มีอตั รำดอกเบี ้ยคงที่ ร้ อยละ 5.2 ต่อปี
ข้ อกาหนดในการดารง
ผู้ออกหุ้น กู้จะด ารงอัต ราส่ว นจานวนรวมของหนี ส้ ิน ต่อ
 ลอยตัว  ผสม
จานวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ (Debt to
การค านวณดอกเบี ย้ หุ้ นกู้ จะค านวณจากเงิ น ต้ น อัตราส่ วนทางการเงิน
Equity Ratio) ณ วันสิน้ งวดบัญชีของแต่ละไตรมาสหรื อ
ค้ างชาระ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สาม
ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีกรณีไตรมาสสุดท้ ายไม่เกิน
ร้ อยหกสิบห้ า) วัน และโดยการนับจานวนวันที่ผ่านไป
2.5: 1 (สองจุดห้ าต่อหนึ่ง) เว้ นแต่หลังจากที่บริ ษัท บูรพา
จริ งในแต่ล ะงวดดอกเบีย้ ที่เกี่ ยวข้ อง โดยคานวณเริ่ ม
พาวเวอร์ เจเนอเรชัน่ จากัด(“BPG”) หรื อบริ ษัทย่อยอื่นที่
ตังแต่
้ (โดยรวมถึง) วัน ออกหุ้นกู้ หรื อวัน กาหนดชาระ
จะท าหน้ า ที่ ใ นฐานะผู้ผ ลิ ต และจ าหน่ า ยกระแสไฟฟ้ า
ดอกเบี ย้ ของงวดดอกเบี ย้ ก่ อ นหน้ า นี ้ (แล้ ว แต่ก รณี )
ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำร (FACT SHEET) หน้ ำ 1
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จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกาหนดชาระดอกเบีย้ ในงวด
ดอกเบีย้ นัน้ หรื อวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้น กู้ (แล้ ว แต่
กรณี) ทังนี
้ ้ หากผลการคานวณดอกเบี ้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่
ได้ มีจานวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตาแหน่ง ก็ให้ ปั ด
เศษทศนิยมให้ เหลือเพียง 6 (หก) ตาแหน่ง โดยให้ ปั ด
เศษทศนิ ย มขึ น้ ในกรณี ที่ มี เ ศษมากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ
5 (ห้ า) นอกนันให้
้ ปัดลง
งวดการจ่ ายดอกเบีย้

วันจ่ ายดอกเบีย้ งวดแรก
ผู้จัดจาหน่ ายหุ้นกู้

กาหนดชาระทุก 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน
7 กุมภาพันธ์ 7 พฤษภาคม และ 7 สิงหาคม ของทุกปี
ตลอดอายุห้ นุ กู้
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จ ากั ด
(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน)

การไถ่ ถอนก่ อนกาหนด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้
ที่ปรึกษาทางการเงิน

ทั ง้ นี ้ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ กรุ ง ไทย ซี มิ โ ก้ จ ากั ด มี
ความเกี่ยวข้ องกับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เนื่องจากธนาคารกรุงไทย
จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ง เป็ น ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท
หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัดมีสถานะเป็ นเจ้ าหนี ้ของ
ผู้ออกหุ้นกู้

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำร (FACT SHEET) หน้ ำ 2

(“the Generator”) ของโครงการโรงไฟฟ้า BPG แทน BPG
และเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ได้ มีการเข้ าทาสัญญาสนับสนุนทาง
การเงิน กับ สถาบันการเงิน เพื่อรองรับ โครงการโรงไฟฟ้า
BPG อัตราส่วนจานวนรวมของหนี ้สินต่อจานวนรวมของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ณ วันสิ ้นงวดบัญชีของแต่
ละไตรมาสหรื อ ณ วัน สิน้ รอบระยะเวลาบัญ ชีกรณี ไตร
มาสสุดท้ ายจะไม่เกิน 3 : 1 (สามต่อหนึ่ง)
ผู้อ อกหุ้น กู้ สามารถใช้ สิ ท ธิ ช าระคื น หนี ห้ ้ ุน กู้ ก่ อ นครบ
ก าหนด เริ่ ม จาก (และรวมถึ ง ) วัน ที่ 7 สิ ง หาคม 2564
ซึ่งเป็ น วัน ครบรอบปี ที่ 1 (หนึ่ ง) ของอายุห้ นุ กู้เป็ น ต้ น ไป
ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ เพิ่มเติม โดยวันที่จะมี
การชาระคืนหนีเ้ งินต้ นหุ้นกู้จะต้ องตรงกับวันกาหนดชาระ
ดอกเบี ้ย (ไม่ว่างวดใดๆ) เท่านัน้ โดยให้ เป็ นไปตามที่ระบุ
ในข้ อกาหนดสิทธิข้อ 10.4
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ทังนี
้ ผ้ ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ออกหุ้นกู้ใน
ลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษั ท หลักทรั พย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงินไม่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ออกหุ้น
กู้ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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ลาดับการได้ รับชาระหนีก้ รณีผ้ อู อกตราสารล้ มละลายหรื อเลิกกิจการ

ความเสี่ยงของตราสาร

คาเตือนที่สาคัญ
1. ตลำดตรำสำรหนีใ้ นประเทศไทยมีสภำพคล่องต่ำ กำรขำยตรำสำร
ก่ อ นครบก ำหนดไถ่ ถ อนในตลำดรองนัน้ อำจได้ รั บ มูล ค่ำ ขำย
ตรำสำรลดลงหรื อ เพิ่ ม ขึ น้ ได้ โดยขึ น้ อยู่กั บ สภำวะและควำม
ต้ องกำรของตลำดในขณะนัน้ ทัง้ นีผ้ ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ได้ นำหุ้นกู้ไปซื ้อ
ขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) ผู้ถือหุ้นกู้สำมำรถ
ซื ้อขำยหุ้นกู้ในตลำดรองได้ กบั ผู้ค้ำตรำสำรหนี ้
2. กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้เป็ นเพียงข้ อมูลประกอบกำร
ตัดสินใจลงทุนเท่ำนัน้ มิใช่สิ่งชีน้ ำกำรซื ้อตรำสำรหนีท้ ี่เสนอขำย
และไม่ได้ เป็ นกำรรับประกันควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องผู้
ออกหุ้นกู้

อายุตราสาร

ยำว

ความเสี่ยงสูง

5 ปี

(2)

3 ปี 6 เดือน

(1)

ควำมเสี่ยงต่ำ

สัน้
AAA

BBB–

Unrated

อันดับความน่ าเชื่อถือ
ของตราสาร

(1) หมำยถึง หุ้นกู้ชดุ ที่ 1
(2) หมำยถึง หุ้นกู้ชดุ ที่ 2

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สาคัญของตราสาร
ลักษณะพิเศษของหุ้นกู้และความเสี่ยงที่สาคัญของตราสาร
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในกำรไถ่ถอนหรื อชำระคืนเงินต้ นหุ้นกู้ ทังจ
้ ำนวนหรื อบำงส่วน (และไม่วำ่ ในครำวเดียวหรื อหลำยครำว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ต่อไปนี ้เรี ยกว่ำ “สิทธิ
ชำระคืนหนี ้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”) ตำมรำยละเอียดและภำยใต้ เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถใช้ สิทธิชำระคืนหนีห้ ้ นุ กู้ก่อนครบกำหนด เริ่ มจำก (และรวมถึง) วันครบรอบปี ที่ 1(หนึ่ง) ของอำยุห้ นุ กู้เป็ นต้ นไปโดยวันที่จะมีกำรชำระคืนหนี ้เงินต้ น
หุ้นกู้ ดอกเบี ้ย และค่ำธรรมเนียมที่ระบุในข้ อ (ง) ข้ ำงล่ำงนี ้ จะต้ องตรงกับวันกำหนดชำระดอกเบี ้ย (ไม่วำ่ งวดใด ๆ) เท่ำนัน้
(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบล่วงหน้ ำถึงควำมประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในกำรใช้ สิทธิชำระคืนหนี ้หุ้นกู้ ก่อนครบกำหนดพร้ อมทังรำยละเอี
้
ยด
ที่เกี่ยวข้ องต่ำง ๆ (เช่น วันกำหนดชำระดอกเบี ้ยที่ประสงค์จะชำระเงินต้ น ก่อนครบกำหนดดังกล่ำว) เพื่อให้ นำยทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินกำรดังนี ้ (1) ให้ นำยทะเบียนหุ้นกู้ปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิและสัญญำแต่งตังนำยทะเบี
้
ยนหุ้นกู้เพื่อกำหนดรำยชื่อผู้ ถือหุ้นกู้ที่จะได้ รับแจ้ งถึงกำรใช้ สิทธิ
ชำระคืนเงินต้ นหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ (2) ให้ นำยทะเบียนหุ้นกู้จดั ส่งหนังสือทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อำกำศ (Air Mail) ในกรณีที่ส่งถึงผู้
ถือหุ้นกู้ในต่ำงประเทศ แจ้ งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรำยตำมรำยชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น กู้ทรำบถึงควำมประสงค์ในกำรขอใช้ สิทธิชำระ
คืนหนี ้เงินต้ นก่อนครบกำหนดและรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้ สิทธิดงั กล่ำวโดยนำยทะเบียนหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วัน แต่ไม่
เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนหน้ ำวันกำหนดชำระดอกเบี ้ยในงวดที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ประสงค์จะชำระคืนหนี ้เงินต้ นก่อนครบกำหนดนัน้ ๆ ทังนี
้ ้ เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรส่งหนังสือ
แจ้ งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 10.4 (ข)
(ค) ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ประสงค์จะชำระคืนหนี ้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องชำระคืนหนี ้เงินต้ นหุ้นกู้และดอกเบี ้ยที่ค้ำงชำระและถึงกำหนดชำระทังหมดพร้
้
อมกันให้ แก่
ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรำยตำมที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะนัน้ ๆ ตำมสัดส่วนและโดยเท่ำเทียมกัน
(ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องชำระค่ำธรรมเนียมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แต่ละรำยในอัตรำเท่ำกับร้ อยละ 0.20 (ศูนย์จดุ สองศูนย์) ของจำนวนเงินต้ นหุ้นกู้ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ชำระคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
แต่ละรำยนัน้ ๆ โดยให้ ชำระพร้ อมกับกำรชำระเงินต้ นหุ้นกู้และดอกเบี ้ยที่ระบุข้อ (ค) ข้ ำงต้ น ในวันกำหนดชำระดอกเบี ้ยงวดที่มีกำรชำระเงินต้ นหุ้นกู้ดังกล่ำวทังนี
้ ้ผู้ออกหุ้น
กู้มีสิทธิหกั ภำษี ณ ที่จำ่ ยหรื อภำษีอื่นใดบนเงินค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวข้ ำงต้ นตำมอัตรำที่กฎหมำยกำหนด (ถ้ ำมี) โดยมิต้องชำระเงินเพิ่มใดๆให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เพื่อชดเชยค่ำ
ภำษีที่หกั ไว้ ดงั กล่ำว (no gross-up)
(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะมีสิทธิในกำรไถ่ถอนหรื อชำระคืนเงินต้ นหุ้นกู้บำงส่วนในแต่ละครัง้ ก็ต่อเมื่อเงินต้ นหุ้นกู้ที่จะทำกำรไถ่ถอนหรื อชำระคืนในแต่ละครัง้ มีจำนวนรวมกันไม่น้อย
กว่ำร้ อยละ 5 (ห้ ำ) ของเงินต้ นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และกำรไถ่ถอนจำกหรือกำรชำระคืนหุ้นกู้แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แต่ละรำยให้ เป็ นไปตำมสัดส่วนตำมจำนวนหุ้นกู้ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แต่
ละรำยถือครองอยู่
(ฉ) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ แจ้ งต่อนำยทะเบียนหุ้นกู้ถึงควำมประสงค์ของตนในกำรใช้ สิทธิชำระคืนหนีเ้ งินต้ นก่อนครบกำหนดตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ (ข) ข้ ำงต้ นแล้ วผู้ออกหุ้นกู้จะไม่
สำมำรถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกำรใช้ สิทธิชำระคืนหนี ้เงินต้ นก่อนครบกำหนดตำมรำยละเอียดที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ แล้ วไม่ วำ่ ในกรณีใด
ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำร (FACT SHEET) หน้ ำ 3

ส่วนที่ 1 สรุ ปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที่ (22 กรกฎำคม 2563)

ทังนี
้ ้ กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่ำวอำจทำให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้ รับผลตอบแทนตำมที่ผ้ ลู งทุนคำดไว้ และผู้ลงทุนอำจต้ องเผชิญควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนต่อ อันเนื่องมำจำก
กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี ้ยในตลำดเงิน ซึ่งจะส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนไม่สำมำรถนำเงินต้ นและดอกเบี ้ยที่ได้ รับจำกกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ดงั กล่ำวไปลงทุนให้ ได้ อตั รำผลตอบแทนที่
คำดหวังในระดับเดิมที่เคยได้ รับและยังส่งผลใหผลตอบแทนที่จะได้ รับเปลีย่ นแปลงไปตำมอัตรำดอกเบี ้ยนันๆ
้ ด้ วย แม้ วำ่ บริษัทฯ จะชำระค่ำ ธรรมเนียมไถ่ถอนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นก็ตำม
ความเหมือนและความต่างในสาระสาคัญระหว่างข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้และข้ อกาหนดสิทธิมาตรฐานของสานักงาน ก.ล.ต.
ข้ อกาหนดสิทธิและข้ อกาหนดสิทธิมาตรฐานของสานักงาน ก.ล.ต. มีความแตกต่างในสาระสาคัญในหัวข้ อดังต่อไปนี ้
- ข้ อ 7 หน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้ มีเพิ่มเติมนอกจำกที่กำหนดในข้ อกำหนดสิทธิมำตรฐำนของสำนักงำน ก.ล.ต. เช่น มีกำรกำหนดห้ ำมไม่ให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ ขำย จำหน่ำย จ่ำย หรื อ
โอนทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ หรือทำกำรควบรวมหรือรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นใด ทังนี
้ ้ตำมรำยละเอียดข้ อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิ
- ข้ อ 8 ดอกเบี ้ย กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรคำนวณดอกเบี ้ยและกำรเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี ้ยเพิ่มเติมจำกที่กำหนดในข้ อกำหนดสิทธิมำตรฐำนของสำนักงำน ก.ล.ต.
- ข้ อ 10 กำรไถ่ถอนหุ้นกู้และกำรซื ้อคืนหุ้นกู้ มีเพิ่มเติมนอกจำกที่กำหนดในข้ อกำหนดสิทธิมำตรฐำนของสำนักงำน ก.ล.ต. โดยกำหนดให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหรือชำระ
คืนเงินต้ นหุ้นกู้ทงจ
ั ้ ำนวนหรื อบำงส่วน (และไม่ว่ำในครำวเดียวหรื อหลำยครำว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เริ่ มจำก (และรวมถึง) วั นครบรอบปี ที่ 1 (หนึ่ง) ของอำยุ
หุ้นกู้เป็ นต้ นไปโดยวันที่จะมีกำรชำระคืนหนี ้เงินต้ นหุ้นกู้ ดอกเบี ้ย และค่ำธรรมเนียม จะต้ องตรงกับวันกำหนดชำระดอกเบี ้ย (ไม้ วำ่ งวดใด ๆ ) เท่ำนัน้
- ข้ อ 11 กำรผิดนัดและผลของกำรผิดนัด มีเพิ่มเติมนอกจำกที่กำหนดในข้ อกำหนดสิทธิมำตรฐำนของสำนักงำน ก.ล.ต. โดยกำหนดให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัด เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ต้อง
คำพิพำกษำเสร็จเด็ดขำด หรือคำชี ้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร ให้ ชำระเงิน (ไม่วำ่ จะเป็ นเงินสกุลใด) ครัง้ เดียวหรือหลำยครัง้ รวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้ วเป็ นจำนวน
เกินกว่ำ 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้ ำน) บำท โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่สำมำรถชำระหนี ้ดังกล่ำวได้ ภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ ในคำพิพำกษำเสร็ จเด็ดขำด หรือคำชี ้ขำดอันเป็ นที่สดุ
ของอนุญำโตตุลำกำรนัน้ ๆ และกำรไม่ชำระหนีด้ ังกล่ำวมีผลกระทบอย่ำงร้ ำยแรงต่อควำมสำมำรถของผู้ออกหุ้นกู้ในกำรชำระหนีห้ ้ นุ กู้ภำยใต้ ข้ อกำหนดสิทธินี ้ ทังนี
้ ้
โปรดพิจำรณำรำยละเอียด ข้ อกำหนด และเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 11 ของข้ อกำหนดสิทธิ
- ข้ อ 12 กำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้ กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรประชุมของผู้ถือหุ้นกู้และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติมจำกข้ อกำหนดสิทธิมำตรฐำนของสำนักงำน ก.ล.ต.
เช่น หลักเกณฑ์กำรเรียกประชุม กำรนับองค์ประชุมและมติที่ประชุม เฉพำะผู้ถือหุ้นกู้ชดุ ที่มีสว่ นได้ เสียเท่ำนัน้
- ข้ อ 19 ผลบังคับของข้ อกำหนดสิทธิ และกฎหมำยที่ใช้ บงั คับ มีเพิ่มเติมนอกจำกที่กำหนดในข้ อกำหนดสิทธิ มำตรฐำนของสำนักงำน ก.ล.ต. เช่น กำหนดให้ ศำลไทยเป็ น
ศำลที่มีเขตอำนำจในกำรระงับข้ อพิพำทใด ๆ อันเกิดขึ ้นจำกหรือเกี่ยวกับหุ้นกู้นี ้ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดสรุปควำมแตกต่ำงของข้ อกำหนดสิทธิบริ ษัท กับ ข้ อกำหนดสิทธิ มำตรฐำนของสำนักงำน ก.ล.ต. ได้ ในเอกสำรแนบ 7 ของของแบบแสดงรำยกำร
ข้ อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้ (แบบ 69-BASE-PO)
ความเสี่ยงทั่วไป
ความเสี่ยงเกี่ย วกับผู้ออกหุ้นกู้ รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 2.1.3 ปั จจัยความเสี่ยงของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้ (แบบ 69-BASE-PO) และ
ร่างหนังสือชี ้ชวน ประกอบไปด้ วย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรพึง่ พิงแหล่งเงินทุนจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้
ปั จจุบันกลุ่มบริ ษัทฯ จัดหาเงินทุนเพื่อใช้ ชาระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกาหนด และไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนดจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุ ดใหม่เป็ นหลัก ซึ่งหาก
บริ ษัทฯ ไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ ตามแผนการใช้ เงินที่วางไว้ อาจกระทบต่อสภาพคล่อง การชาระคืนหนีห้ ้ นุ กู้ชุ ดที่ออกและเสนอขายก่อนหน้ า และการปฏิบตั ิตาม
ข้ อกาหนดสิทธิ ของหุ้นกู้ได้ อย่างไรก็ดี หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินหรื อหุ้นกู้ใหม่เพื่อชาระคืนตราสารหนีท้ ี่จะ ครบกาหนดดังกล่าวได้ บริ ษัทฯ ยังมี
แหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติม อาทิ เงินสดจากการดาเนินงาน การจาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทภายในกลุ่มที่ไม่ได้ ประกอบธุรกิจหลัก วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ
การเพิ่มทุน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการชาระคืนหนี ้สินที่จะครบกาหนดดังกล่าว
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรคำนวณอัตรำส่วนทำงกำรเงิน
ในการดารงอัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) ตามข้ อกาหนดสิทธิ ของหุ้นกู้นัน้ กาหนดให้ หนีส้ ินในสูตรการคานวณไม่นับรวมถึง (1) หนี ้
ด้ อยสิทธิ และ (2) หุ้นกู้แปลงสภาพด้ อยสิทธิ ทาให้ D/E Ratio ที่คานวณตามสูตรของบริษัทฯ น้ อยกว่า D/E Ratio ของหุ้นกู้ทวั่ ไป อาจส่งผลให้ ในอนาคตบริ ษัทฯ สามารถก่อหนี ้
ด้ อยสิทธิและ/หรื อภาระหนี ้สินอื่นได้ เพิ่มขึ ้นไม่จากัดจานวน และอาจส่งผลต่อความสามารถในการชาระหนี ้ในอนาคตของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ ดี บริษัทฯ มีแผนที่จะควบคุมและ
ติดตามให้ D/E Ratio ณ วันสิ ้นงวดบัญชีของแต่ละไตรมาสอยูใ่ นระดับที่ไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ โดยหากระหว่างไตรมาส D/E Ratio เพิ่มขึ ้นเกินกว่าที่กาหนดไว้
บริ ษัทฯ อาจจะพิจารณาชาระหนีส้ ินบางส่วนก่อนครบกาหนด โดยจัดหาเงินที่จะใช้ ในการชาระหนีส้ ินดังกล่าวจากการประกอบธุรกิจ การจาหน่ายท รัพย์สิน หรื อการเพิ่มทุน
เพื่อให้ D/E Ratio มีสดั ส่วนลดลงอยูใ่ นระดับที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
3. ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุม่ บริษัทฯ มีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยทังสิ
้ ้น 17,621.74 ล้ านบาท กาไรจากการดาเนินงานก่อนดอกเบี ้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) เป็ นจานวน 1,294.91 ล้ านบาท และกาไรสุทธิเป็ นจานวน 587.10 ล้ านบาท โดยหากพิจารณาถึงอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้ องจะพบว่า อัตราส่วน
ความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยอยูท่ ี่ 5.58 เท่า และอัตราส่วนในการชาระภาระผูกพันอยู่ที่ 1.88 เท่า ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่ากลุม่ บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย
และภาระผูกพันที่เพียงพอ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการรักษาสภาพคล่องให้ เพียงพอที่จะสามารถชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยได้ ตรงตามที่ กาหนด และหากเกิดกรณีจาเป็ น
บริ ษัทฯ อาจต้ องจัดหาเงินจากแหล่ง อื่นมารองรับ เช่น การจาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทภายในกลุม่ ที่ไม่ได้ ประกอบธุรกิจหลักออกไป เพื่อชาระคืนหนี ้สินที่จะครบ
กาหนดดังกล่าว
ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำร (FACT SHEET) หน้ ำ 4

ส่วนที่ 1 สรุ ปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที่ (22 กรกฎำคม 2563)

4. ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกลุม่ บริษัทฯ
ณ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริ ษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจานวน 6,959.95 ล้ านบาท หนีส้ ินหมุนเวียนจานวน 8,581.07 ล้ านบาท และกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก
กิจกรรมดาเนินงานจานวน 71.38 ล้ านบาท โดยหากพิจารณาถึงอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับสภาพคล่องจะพบว่า อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
และอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดอยูท่ ี่ 0.81 เท่า 0.41 เท่า และ 0.01 เท่า ตามลาดับ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่ากลุม่ บริ ษัทฯ อาจมีสินทรัพย์หมุนเวี ยน และ/หรื อกระแสเงินสดจาก
การดาเนินงาน ไม่เพียงพอต่อการชาระหนีส้ ินหมุนเวียน จึงส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อ่ง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ เ ล็งเห็นถึงความสาคัญในการลดโอกาสที่
ความเสี่ยงดังกล่าวจะเกิดขึน้ โดยกลุ่มบริ ษัทฯ จะต้ องรักษาสภาพคล่องให้ เพี ยงพอที่จะสามารถชาระหนีส้ ินหมุนเวียนให้ ได้ ตรงตามที่กาหนด เพื่อไม่ให้ การชาระคืนหนีส้ ิน
หมุนเวียนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุม่ บริษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ หากเกิดกรณีจาเป็ นกลุม่ บริษัทฯ สามารถจัดหา
เงินจากแหล่งอื่นมารองรับ เช่น เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน หรื อเรี ยกเก็บเงินค่าสินค้ าบริการล่วงหน้ าจากกิจการที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ ส่วนลดค่าสิ นค้ าบริ การแก่กิจการ
ดังกล่าว
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรสิ ้นสุดอำยุของสัญญำซื ้อขำยไฟฟ้ำระยะยำวของกลุม่ บริษัทฯ กับ กฟผ.
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าระยะยาว 1 ฉบับระหว่างบริษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จากัด (“NPP2”) กับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 จึงทาให้ NPP2 ที่ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวไม่มีรายได้ จากการดาเนินงานอีกต่อไป ซึง่ จะส่งผลให้ รายได้ จากการดาเนินงานและกาไร
จากการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้ อย อย่างไรก็ดี NPP2 ได้ ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงาน เพื่อขอต่ออายุสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าดังกล่าวและ
ชมรมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าชีวมวลที่ NPP 2 เป็ นสมาชิกอยู่นัน้ ได้ ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงานในเรื่ องข้ อเสนอแนวทางการต่ออายุสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
ระยะยาวของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าชีวมวลรายเล็กกับ กฟผ. ด้ วยเช่นเดียวกัน ซึ่งประเด็นดังกล่าวยั งอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี ้ กลุม่ บริ ษัทฯ ได้
จัดตังบริ
้ ษัทย่อยใหม่อีก 5 บริษัท เพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการเข้ าร่วมยื่นประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win) อีกทัง้ กลุม่ บริษัทฯ ยังมี
แนวทางที่จะจัดหาลูกค้ ากลุ่มอุตสาหกรรมเข้ ามาซื ้อไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกด้ วย ซึง่ กลุม่ บรษัทฯ เชื่อมัน่ ว่า มาตรการต่างๆ เหล่านี ้จะช่วยลดผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ ้นจากการ
ที่สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าระยะยาวของกลุม่ บริษัทฯ กับ กฟผ.จะทยอยสิ ้นสุดลงในอนาคต
6. ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ ำงกลุม่ บริ ษัทฯ
กลุม่ บริษัทฯ มีการเข้ าทารายการระหว่างกันหลายรายการ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันโดยมี กรรมการบริษัทฯ และ/หรื อ
กรรมการบริ ษัทย่อย และ/หรื อ กรรมการบริ ษัทร่วม และ/หรื อผู้บริ หารบริ ษัท ร่วมกัน และ/หรื อ มีผ้ มู ีอานาจควบคุมร่วมกัน คือ นายโยธิ น ดาเนินชาญวนิชย์ ซึ่งดารงตาแหน่ง
กรรมการและกรรมการผู้จดั การของบริษัทฯ ดังนัน้ การเข้ าทารายการระหว่างกันอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื ออาจก่อให้ เกิด ช่องทางที่ทาให้ การดาเนินธุรกิจ
เป็ นไปอย่างไม่เป็ นธรรม หรื อไม่เป็ นไปตามกลไกของตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ กลุม่ บริษัทฯ ต้ องเผชิญความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเข้ าทารายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ โดยที่ผ่านมากลุม่ บริษัทฯ ได้ เข้ าทาสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินจากบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน เพื่อพัฒนาธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้าโดยในแต่ละสัญญามีการจ่ายเงินมัดจาค่าที่ดิน
ดังกล่าวเกือบเต็มจานวน และมีเงื่อนไขกาหนดให้ ต้องมีการประเมินราคาที่ดินจากผู้ประเมินอิสระก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ ในที่ดินซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ
ในแง่ความเหมาะสมของการเข้ าทารายการ
7. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทฯ มีผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้ง จำกัด และ AA เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 64.49 และร้ อยละ 25.51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดยมีนำยโยธิน
ดำเนินชำญวนิชย์ ถือหุ้นทังทำงตรงและทั
้
งอ้
้ อมผ่ำนบริ ษัททังสองแห่
้
งคิดเป็ นสัดส่วนรวมทังสิ
้ ้นร้ อยละ 89.71 ของทุนที่ออกและชำระแล้ วของบริ ษัทฯ จึงทำให้ นำยโยธิน ดำเนิน
ชำญวนิชย์ เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่สำมำรถใช้ สิทธิคดั ค้ ำนหรือไม่อนุมตั ิกำรลงมติในกำรประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่ำงๆ ตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อบังคับบริษัทหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องได้
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ กำหนดขอบเขตอำนำจ หน้ ำที่ และระดับกำรอนุมัติในกำรเข้ ำทำรำยกำรต่ำงๆ ไว้ อย่ำงชัดเจน จัดให้ มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และจัดตังคณะกรรมกำร
้
ตรวจสอบ เพื่อทำหน้ ำที่สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและพิจำรณำกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำง อีกทัง้ ยังดูแลให้ มีกำรดำเนินกำรตำม
มติผ้ ถู ือหุ้นต่ำงๆ โดยให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่บริษัทฯ กำหนดไว้
8. ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับเชื ้อเพลิงเพื่อใช้ ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ
• ถ่านหิน : ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทฯ จัดหาถ่านหินตามราคาตลาดในปริมาณที่ต้องการเป็ นรายครัง้ ทาให้ กลุ่มบริษัทฯ ต้ องเผชิญความเสี่ยงจากการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของ
ราคาถ่า นหิน และความเสี่ยงจากการที่ ผ้ ูจัด หาและจาหน่า ยถ่า นหิน ไม่ส ามารถจัด หาถ่า นหิ น ในปริ มาณและคุณ ภาพตามที่ ต้ องการอีกด้ ว ย อย่างไร ก็ ต าม
กลุ่มบริ ษัทฯ อาจพิจารณาเข้ าทาสัญญาจัดซื ้อถ่านหินระยะยาวกับผู้จดั จาหน่ายถ่านหินได้ หากมีราคาที่เหมาะสม อีกทังกลุ
้ ่มบริ ษัทฯ ได้ กาหนดเกณฑ์ในกา ร
คัดเลือกผู้จดั หาและจาหน่าย รวมทัง้ ได้ จดั ตัง้ PT Utami ขึ ้นเป็ นบริ ษัทย่อยเพื่อดาเนินการเหมืองถ่านหินสาหรับรองรับความต้ องการใช้ เชื อ้ เพลิงของกลุม่ บริ ษัทฯ
อีกด้ ว ย ซึ่งปั จจุบันอยู่ใ นระหว่า งด าเนิ น การขอใบอนุญ าตที่ เกี่ยวข้ องในการท าเหมืองถ่า นหิ น ที่ ประเทศอิน โดนี เซีย เพื่อรองรั บ การใช้ เชือ้ เพลิง ถ่านหิ น ของ
กลุม่ บริษัทฯ และโครงการโรงไฟฟ้าที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
• น ้ามันยางดา : สาหรับน ้ามันยางดาที่กลุม่ บริษัทฯ ใช้ เป็ นผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิตภายในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษของ AA หากเกิดกรณีที่การดาเนินธุรกิจ
ของ AA หยุดชะงัก ย่อมส่งผลต่อกระบวนการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริ ษัทฯ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ สารองนา้ มันยางดาเพื่อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ นาน
ประมาณ 5 วัน อีกทัง้ เทคโนโลยีหม้ อไอน ้าของกลุม่ บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้ รองรับการใช้ เชื ้อเพลิงอื่นได้ อีกด้ วย
• เชื ้อเพลิงชีว มวลอื่น : เชือ้ เพลิงประเภทนีไ้ ด้ จากการท าเกษตรกรรม ซึ่งขึน้ อยู่กับสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ และสามารถนาไปใช้ ใ นธุ รกิ จ อื่น ได้ ส่งผลให้
กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและความไม่แน่นอนทางด้ านผลผลิต กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ ลงนามในสัญญาจ้ างบริ หารจัดการเชื อ้ เพลิงชีวมวล
และสัญญาซื ้อขายเชือ้ เพลิงชีวมวลอื่นกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง อีกทัง้ ยังได้ จัดหาเชือ้ เพลิงชีวมวลอื่นจากกลุ่มเกษตรกรหรื อผู้ ผลิตเชื ้อเพลิงชีวมวลโดยตรง และมี
นโยบายในการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกต้ นพลังงาน เพื่อนามาใช้ ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำร (FACT SHEET) หน้ ำ 5

ส่วนที่ 1 สรุ ปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที่ (22 กรกฎำคม 2563)

• วัตถุดิบหลักอื่น : ในส่วนของนา้ ดิบและนา้ เพื่อการอุตสาหกรรมนัน้ กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ จัดตังบริ
้ ษัทย่อยที่ให้ บริ การดังกล่าว และ ได้ จั ดให้ มีบ่อนา้ ภายในพื ้นที่ของ
ตนเองสาหรับกักเก็บน ้าไว้ ใช้ ในการดาเนินงาน และสารองน ้าไว้ ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ นานประมาณ 12 เดือน สาหรับสารเคมีตา่ งๆ นัน้ กลุม่ บริษัทฯ ไม่ได้ มี
การทาสัญญาซื ้อขายสารเคมีในระยะยาว เพราะสารเคมีดงั กล่าวมีผ้ จู ดั จาหน่ายภายในประเทศเป็ นจานวนมาก และมีมาตรฐานใกล้ เคียงกัน ปั จจุบั นกลุม่ บริษัทฯ
จัดหาสารเคมีจากผู้จดั จาหน่ายมากกว่า 3 ราย
9. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ไม่สำมำรถปรับรำคำจำหน่ำยไฟฟ้ำบำงส่วนให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนเชื ้อเพลิง
ต้ นทุนผลิตกระแสไฟฟ้ำประกอบด้ วยต้ นทุนเชื ้อเพลิงเป็ นหลัก หำกรำคำเชื ้อเพลิงเพิ่มสูงขึน้ ก็อำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของธุรกิจโรงไฟฟ้ำของ
กลุม่ บริษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ ในขณะที่กลุม่ บริษัทฯ อำจไม่สำมำรถปรับรำคำจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำให้ สอดคล้ องกับกำรเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนเชื ้อเพลิงดังกล่ำวได้ และกลุม่ บริษัทฯ
สำมำรถผลักภำระที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำเชื ้อเพลิงให้ แก่ลกู ค้ ำผู้ซื ้อไฟฟ้ำได้ เพียงบำงส่วนเท่ำนัน้ ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกำหนดในสัญญำซื ้อขำยไฟฟ้ำแต่ละฉบับ
10. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำ
กำรชำระค่ำตอบแทนตำมสัญญำซื ้อขำยไฟฟ้ำกับคูส่ ญ
ั ญำ กลุ่มบริษัทฯ จะได้ รับค่ำตอบแทนอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจำกค่ำพลังไฟฟ้ำ (Capacity Payment: CP) และ
ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (Energy Payment: EP) โดยอ้ ำงอิงตำมเกณฑ์กำรวัดประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำ นอกจำกนี ้ กลุม่ บริษัทฯ ยังต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ เช่น กำรกำหนดดัชนี
กำลังไฟฟ้ำรำยเดือน (Monthly Capacity Factor: MCF) ขัน้ ต่ำที่ร้อยละ 51 ซึ่งหำกกลุ่มบริ ษัทฯ ไม่สำมำรถรักษำประสิทธิภำพและเงื่อนไขในกำรผลิตให้ เป็ นไปตำมที่ระบุใน
สัญญำ กลุ่มบริษัทฯ จะต้ องเสียค่ำปรับให้ แก่คสู่ ญ
ั ญำ และในกรณีร้ำยแรง กลุม่ บริ ษัทฯ อำจถูกยกเลิกสัญญำได้ กลุ่มบริษัทฯ จึงเผชิญควำมเสี่ยงอั นเนื่องมำจำกประสิทธิภำพ
ของโรงไฟฟ้ำ ดังนัน้ กลุ่มบริ ษั ท ฯ ได้ กำหนดแนวทำงในกำรบริ ห ำรจัด กำรประสิท ธิ ภำพของโรงไฟฟ้ำ ด้ ว ยกำรกำหนด KPI ของโรงไฟฟ้ำ ให้ ค รอบคลุมเกณฑ์ ใ นกำรวัด
ประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำ
11. ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนหยุดชะงักเนื่องมำจำกเหตุสดุ วิสยั
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทฯ อำจหยุดชะงักได้ เนื่องจำกกระบวนกำรผลิตเกิดปั ญหำ หรื อทรัพย์สินหลักที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจได้ รับ ควำมเสียหำย หรื อได้ รับ
ผลกระทบร้ ำยแรงจำกภัยธรรมชำติและเหตุกำรณ์อื่น กลุม่ บริษัทฯ จึงได้ จดั ให้ มีกรมธรรม์ประกันภัย ที่ครอบคลุมควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนหยุดชะงักเนื่องมำจำกภัยธรรมชำติ
หรื อเหตุกำรณ์ อื่น ๆ ที่อำจเกิดขึน้ ต่อกำรดำเนินธุรกิจและทรัพย์สินหลักที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ บำงส่วน ซึ่งกลุ่มบริ ษัทฯ จะได้ รับค่ำชดเชยหำกเกิดเหตุ
ดังกล่ำวขึ ้น อย่ำงไรก็ตำม แนวทำงดังกล่ำวอำจไม่สำมำรถรองรับผลกระทบจำกภัยธรรมชำติหรือเหตุกำรณ์สดุ วิสยั ที่อำจเกิดขึ ้นได้ ทงหมด
ั้
12. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้ อม
กระบวนการผลิตของกลุ่มบริ ษั ทฯ อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อมที่ อยู่โดยรอบได้ กลุ่มบริ ษั ทฯ จึงได้ กาหนดนโยบายด้ า น
สิ่งแวดล้ อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึง่ มุง่ เน้ นไปที่การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก่อให้ เกิดมลภาวะต่อสิ่ง แวดล้ อมน้ อยที่สดุ อีกทัง้ ยังจัดให้ มีสาย
งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้ อม และระบบคุณ ภาพ (Security Safety Health Environment Quality (SHEQ)) เพื่อบริ หารจัด การการด าเนิ นงานของบริ ษั ท ฯ
ให้ เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนี ้ กลุม่ บริษัทฯ ได้ จดั ทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม เพื่อระบุประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อม และกาหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม อีกทัง้ ยังมีนโยบายด้ านความปลอดภัยที่ชดั เจนต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ
13. ควำมเสี่ยงอันเนื่องมำจำกกำรพึง่ พิงลูกค้ ำรำยใหญ่
ลูก ค้ า หลัก ของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ประกอบไปด้ ว ย กฟผ. AA และบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วโยงกัน และลูก ค้ า อุต สาหกรรมในสวนอุต สาหกรรม 304 จัง หวัด ปราจี น บุรี และ
สวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มบริ ษัทฯ จึงมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่ อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานปกติของผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็ก จะมีการลงนามในสัญญาจาหน่ายไฟฟ้าและไอนา้ กับลูกค้ ารายใหญ่จานวนน้ อยราย และมีการกาหนดเงื่อนไขในสัญญาซือ้ ขายที่คล้ ายคลึงกั น ทังนี
้ ้ ในการเข้ าทา
สัญญาดังกล่าว กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาลูกค้ าที่มีความต้ องการใช้ ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงทางด้ านรายได้ และลดโอกาสที่ปริ มาณจาหน่ายก ระแสไฟฟ้าของ
กลุม่ บริษัทฯ จะต่ากว่าจุดคุ้มทุน นอกจากนี ้ กลุม่ บริษัทฯ ยังได้ รักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าและสร้ างชื่อเสียงให้ เป็ นที่ ยอมรับมาโดยตลอด
14. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี ้ย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุม่ บริ ษัทฯ มีหนี ้สินที่มีอตั ราดอกเบี ้ยแบบลอยตัวเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 3,314.72 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 18.81 ของหนี ้สินที่มี
ภาระดอกเบี ้ยทังหมดไม่
้
รวมดอกเบี ้ยค้ างจ่าย ดังนัน้ กลุม่ บริษัทฯ จึงต้ องเผชิญความเสี่ยงจากการที่อตั ราดอกเบี ้ยในตลาดเปลี่ยนแปลงไป ซึง่ อาจทาให้ ภาระดอกเบี ้ยจ่ายและ
ต้ นทุนทางการเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานหรื อการลงทุนในโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริ ษัทฯ เพิ่ มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ ทังนี
้ ้ หนีส้ ินที่มีอัตราดอกเบี ้ยแบบลอยตัวของกลุ่มบริ ษัทฯ
ทังหมดเป็
้
นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งการเพิ่มขึน้ หรื อลดลงร้ อยละ 0.25 ร้ อยละ 0.50 และร้ อยละ 1.0 อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษัทฯ มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายและ
ต้ นทุนทางการเงินสาหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้นหรือลดลงจานวน 8.29 ล้ านบาทต่อปี 16.57 ล้ านบาทต่อปี และ 33.15 ล้ านบาทต่อปี ตามลาดับ
15. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
เนื่องจากสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าระยะยาวระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับ กฟผ. มีการกาหนดอัตราค่าไฟบางส่วนอิงตามค่าเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ รวมถึงมีการนาเข้ าถ่านหิน
เป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ และอะไหล่บางส่วนจากต่างประเทศ จึงทาให้ กลุม่ บริษัทฯ เผชิญความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ เครื่องมือทางการเงินในการบริ หารความเสี่ยงดังกล่าวร่วมด้ วย โดยได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ ากับสถาบันการเงินภายในประเทศอยูเ่ ป็ น
ระยะในกรณีที่มีการนาเข้ าวัตถุดิบและอะไหล่จากต่างประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่สญ
ั ญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าดังกล่าวมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี
16. ควำมเสี่ยงจำกกำรชำระคืนหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน และหุ้นกู้ระยะยำว และกำรปฎิบตั ิตำมเงื่อนไข
ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษัทฯ จัดหาสินทรัพย์หลักที่ใช้ ในการดาเนินงานบางส่วนมาจากหนีส้ ินตามสัญญาเช่า เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้ ซึ่งเป็ นสกุล
เงินบาททังหมด
้
โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริ ษัทฯ มีห นีส้ ิน ตามสัญญเช่า เป็ น จานวน 163.19 ล้ า นบาท ซึ่งเป็ นส่วนที่ ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี จานวน 3.24
ล้ านบาท มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็ นจานวน 2,554.66 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี เป็ นจานวน 1,475.53 ล้ านบาท และมีห้ นุ กู้ระยะยาว
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ข้ อมูล ณ วันที่ (22 กรกฎำคม 2563)

สกุลเงินบาทรวมทังสิ
้ ้น 13,284.54 ล้ านบาท ซึง่ มีสว่ นที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 3,600.62 ล้ านบาท ซึ่งภาระหนี ้สินดังกล่าวทาให้ กลุม่ บริษัทฯ จาเป็ นที่จะต้ องรักษา
สภาพคล่องให้ เพียงพอที่จะสามารถชาระคืนเงินต้ นได้ ตรงตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่าซื ้อ สัญญาเช่าทางการเงิน สัญญากู้ยืมเงิน และหุ้นกู้ระยะยาว เพื่อไม่ให้ การชาระคืน
เงินกู้ยืมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุม่ บริษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
17. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ ำทำสัญญำกู้ยืมเงินระยะยำวกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทยแห่งหนึ่งของบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 E85 ได้ เข้ าทาสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ใ นประเทศแห่งหนึ่งในวงเงินกู้ยืมระยะยาวทัง้ สิน้ ไม่เกิ น 2,300 ล้ านบาท
เพื่อลงทุนในโครงการผลิตเอทานอล โรงแป้ง โรงงานก๊ าซชีวภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ยืม บริษัทย่อยต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดต่าง ๆ และเงื่อนไขทางการเงิน
บางประการตามที่ระบุในสัญญา อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทย่อยไม่สามารถดารงอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี ้ได้ เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการ
ดาเนินงาน ทังนี
้ ้ E85 ได้ รับผลกระทบจากการที่ราคาหัวมัน ซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตได้ ปรับตัวสูงขึน้ อย่างมีนัยสาคัญภายหลังจากที่เริ่ มดาเนินโครงการ โดยนับตังแต่
้ ที่
E85 เข้ าทาสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารดังกล่าว E85 สามารถดารงอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนีไ้ ด้ เพียงปี เดียว คือ ปี 2558 จากเหตุการณ์ดงั กล่าวถือได้ ว่า
บริษัทย่อยไม่ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและมีผลทาให้ เจ้ าหนี ้เงินกู้ยืมอาจใช้ สิทธิบางประการตามที่ระบุในสัญญา ซึง่ รวมถึงการเรียกชาระหนี ้เงินกู้ยืมคงเหลือ
จานวน 911 ล้ านบาท คืนจากบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 E85 ได้ ส่งหนังสือขอผ่อนผันการผิดเงื่อนไขดังกล่าวแก่ธนาคารดังกล่าว ซึง่ ปั จจุบนั ยังอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของธนาคาร ดังนัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น บริษัทย่อยจึงแสดงรายการยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็ น
หนี ้สินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั ทางธนาคารยังไม่มีจดหมายแจ้ งเตือนให้ E85 ชาระหนี ้คืนแต่อย่างใดและยังคงคิดดอกเบี ้ยในอัตราปกติ ต่อมาเมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2563 E85 ได้ เข้ าลงนามแก้ ไขสัญญาสินเชื่อกับธนาคารดังกล่าว โดยกาหนดให้ E85 พักชาระเงินต้ นทังหมดเป็
้
นเวลา 2 ปี ตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2563 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2565 และจะเริ่มชาระอีกครัง้ ในเดือนมิถนุ ายน 2565 และงวดสุดท้ ายในเดือนธันวาคม 2570 อย่างไรก็ดี E85 ยังคงต้ องนาส่งดอกเบี ้ยตามงวดชาระเดิม ทังนี
้ ้ ผลการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบจากผลขาดทุนจากธุรกิจดังกล่าว และในอดีตที่ผ่านมา E85 มีความจาเป็ นต้ องพึ่งพิงเงินทุนจากบริ ษัทฯ ดังนัน้ หาก E85 ยังไม่
สามารถทากาไรจากการดาเนินงานได้ ตามแผนการปรับปรุงการผลิตและการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ และ/หรือถูกธนาคารเรียกให้ ชาระคืนหนี ้คงค้ างที่มี อยูท่ งหมดจากการผิ
ั้
ดเงื่อนไข
ทางการเงิน อาจส่งผลให้ E85 ต้ องพึ่งพิงเงินทุนเพิ่มเติมจากบริ ษัทฯ ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทฯ มีภาระทางการเงินจากการให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่บริ ษัทย่อย โดย ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 หนี ้สินคงค้ างของ E85 ทังหมดที
้
่มีอยู่กับธนาคารดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 6 ของหนีส้ ินรวมของกลุ่มบริ ษัทฯ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 12 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่ม
บริษัทฯ
18. ควำมเสี่ยงจำกกำรโครงสร้ ำงหนี ้สินที่ไม่มีหลักประกันจำกภำระหนี ้สินบริษัทฯ
กลุ่มบริ ษัทฯ มีโครงสร้ างหนีส้ ินทังแบบที
้
่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ซึ่งเจ้ าหนีท้ ี่มีทรัพย์สินเป็ นหลักประกันมีสิทธิ บงั คับ ชาระหนีจ้ ากทรัพย์สินที่ประกันก่อน
เจ้ าหนี ้ที่ไม่มีประกันโดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุม่ บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ติดภาระผูกพันหนีส้ ินเท่ากับ 14,879.25 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 67.99 ของมูลค่าที่ดิน อาคารและ
อุป กรณ์ รวม และมีสินทรั พย์ ไม่ติ ด ภาระผูกพัน หนี ส้ ินในส่ว นที่ ดิน อาคาร อุปกรณ์ ที่เหลือจานวน 7,005.76 ล้ า นบาท ทัง้ นี ้ เมื่อเที ยบกับ หนี ส้ ินที่ มีภาระดอกเบี ้ยและไม่มี
หลักประกัน ซึง่ มีจานวนรวมทังสิ
้ ้นเท่ากับ 13,284.54 ล้ านบาท หากเกิดกรณีจาเป็ นที่ทาให้ บริษัทฯ ต้ องดาเนินการขายทรัพย์สินเพื่อชาระหนี ้คืนแก่เจ้ าหนี ้ต่างๆ บริ ษัทฯ จะต้ อง
จ่ายชาระคืนหนี ้สินที่มีหลักประกันก่อน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงในการได้ รับชาระหนี ้คืนเนื่องจากเป็ นภาระหนี ้สินที่ไม่มีหลักประกัน
19. ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำเงินทุนสำหรับกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำ BPG
โครงกำรโรงฟ้ำ BPG เป็ นโครงกำรโรงไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ที่มีขนำดกำลังกำรผลิตติดตัง้ 560 เมกะวัตต์ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 77.08 ของกำลังกำรผลิตตังรวมของ
้
กลุ่มบริ ษัทฯ ณ สิ ้นไตรมำส 1 ปี 2563 ซึ่งมีกำหนดกำรเดินเครื่ องเชิงพำณิชย์ภำยในปี 2570 ทัง้ นี ้ โครงกำรดังกล่ำวเป็ นกำรร่ วมทุนระหว่ำงบริ ษัทฯ และ GULF ในสัดส่ว น
กำรถือหุ้นที่ร้อยละ 65.00 และ 35.00 ตำมลำดับ ผ่ำนทำงกำรถือหุ้นใน BPH โดยงบประมำณที่คำดว่ำต้ องใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรดังกล่ำวอยู่ที่ประมำณ 23,000 ล้ ำนบำท
ซึ่งจะจัดหำจำกเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินและส่วนของผู้ถือหุ้นตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น เพื่อให้ อตั รำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ในระดับ 3:1 เท่ำ ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
หำก BPG ไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนมำใช้ ได้ ตำมแผนงำน โครงกำรดังกล่ำวอำจไม่สำมำรถพัฒนำจนแล้ วเสร็ จได้ ทนั ตำมกำหนดกำรและถือเป็ นเหตุผิดเงื่อนไขที่ส่งผลให้ กฟผ.
สำมำรถใช้ สิทธิยกเลิกสัญญำซื ้อขำยไฟฟ้ำระยะยำวระหว่ำง BPG กับ กฟผ. ได้ ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำเงินลงทุนเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ดังกล่ำว ทังนี
้ ้ กลุม่ บริษัทฯ ประเมินว่ำเงินกู้ยืมที่จะต้ องจัดหำจำกสถำบันกำรเงินคิดเป็ นจำนวนประมำณ 17,250 ล้ ำนบำท และเงินลงทุนจำกส่วนของผู้ถือหุ้นที่กลุ่มบริษัทฯ ต้ อง
จัดหำตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นและอัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป้ำหมำยนัน้ คิดเป็ นประมำณ 3,740 ล้ ำนบำท ซึ่งกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ วำงแผนที่จะจัดหำเงินโดยกำรใช้ แหล่ง
เงินทุนภำยในของบริษัทฯ
20. ควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดของเชื ้อไวรัส COVID-19
เนื่องจากธุรกิจหลักของกลุม่ บริษัทฯ คือ การผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า ซึง่ เป็ นสาธารณูปโภคหลักที่ใช้ สาหรับการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึง
การดาเนินชีวิตประจาวันของประชาชน ทาให้ ปริ มาณความต้ องการไฟฟ้าของลูกค้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2563 ไม่ได้ มีการปรับตัวลดลงแต่อย่างใด สาหรับ
ธุรกิจเอทานอลนันก็
้ ยงั ไม่ได้ รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสเช่นเดียวกัน โดยปริ มาณความต้ องการของผลิตภัณฑ์เหล่านีย้ งั คงอยู่ ในระดับที่ใกล้ เคียงกันกับช่วง
สถานการณ์ปกติ อีกทัง้ กลุม่ บริ ษัทฯ ยังมิได้ มีแผนที่จะลดกาลังการผลิตหรื อหยุดการผลิตในธุรกิจใดจากสถานการณ์ดงั กล่าว อย่างไรก็ดี ลูกหนีก้ ารค้ าจากกิจการที่เกี่ยวข้ อง
บางรายที่มีผลการดาเนินงานขาดทุนเนื่องจากแนวโน้ มธุรกิจชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปีก่อนหน้ า ประกอบกับลูกค้ ารายดังกล่าวได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าว
จึงไม่ได้ ชาระหนี ้การค้ าให้ แก่กลุม่ บริ ษัทฯ ตามกาหนด กิจการที่เกี่ยวข้ องที่ดาเนินธุรกิจดังกล่าว ได้ แก่ บริ ษัท 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด บริ ษัท 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค 2
จากัด บริ ษัท 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค 7 จากัด และบริษัท มายกรี นเรสสิเด็นซ์ จากัด ซึ่งกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ รับแจ้ งจากกิจการที่เกี่ยวข้ องว่า จะสามารถชาระหนี ้การค้ าเกินกาหนด
ชาระเหล่านี ้รวมถึงค่าปรับที่เกี่ยวข้ องทังหมดได้
้
ไม่เกินไตรมาส 4 ของปี 2563 ทังนี
้ ้ หากไม่มีการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 อย่างรุนแรงระลอกใหม่ ปริมาณการจาหน่าย
ไฟฟ้า ไอน ้า และน ้า อาจปรับตัวลงเล็กน้ อยไม่เกินประมาณร้ อยละ 3 ของปริมาณการจาหน่ายไฟฟ้า ไอน ้า และน ้าทังหมด
้
ในส่วนของธุรกิจบริ การนันส่
้ วนใหญ่เป็ นการให้ บริการ
กันเองภายในกลุ่ม ยกเว้ นในส่วนของธุรกิจขนส่งทางทะเลที่ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ ดงั กล่าว แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานในภาพรว มของกลุ่มบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้
กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ วางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจกิด ขึน้ ต่อผลการดาเนินงานให้ ได้ มากที่สดุ รวมทัง้ รณรงค์ให้ พนักงานปฏิบตั ิตามมาตรการของทางภาครัฐอย่าง
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เข้ มข้ น ซึง่ ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินการตามมาตรการในข้ างต้ น ไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญแต่อย่างใด โดยค่าใช้ จา่ ย
เพิม่ เติมที่เกิดขึ ้นคิดเป็ นสัดส่วนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.50 ของรายได้ รวมเฉลี่ยต่อเดือนของกลุม่ บริษัทฯ
ความเสี่ยงของตราสาร
21. ควำมเสี่ยงจำกกำรให้ สิทธิบริษัทฯ ในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
บริษัทฯ สำมำรถใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ (Call Option) ณ วันครบรอบปี ที่ 1 ของวันที่ออกหุ้นกู้ และวันที่ตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี ้ย ไม่วำ่ งวดใดๆ ภำยหลังจำก
หุ้นกู้ครบรอบ 1 ปี ทังจ
้ ำนวนหรือบำงส่วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้นี ้ ซึง่ อำจทำให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้ รับผลตอบแทนตำมที่ผ้ ลู งทุน คำดไว้ และผู้ลงทุนยังได้ รับ
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนต่อ อันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี ้ยในตลำดเงิน ซึง่ จะส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนไม่สำมำรถนำเงินต้ นและดอกเบี ้ยที่ ได้ รับจำกกำรไถ่ถอนหุ้นกู้
ดังกล่ำวไปลงทุนต่อภำยในอัตรำผลตอบแทนที่คำดหวังในระดับเดิมที่เคยได้ รับและยังส่งผลต่อผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงไปตำมอัตรำดอกเบี ้ยนันๆ
้ ด้ วยแม้ วำ่ บริษัทฯ จะชำระ
ค่ำธรรมเนียมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ก็ตำม
22. ควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต (Credit Risk)
เจ้ ำหนี ้หรื อผู้ถือหุ้นกู้มีควำมเสี่ยงที่อำจจะไม่ได้ รับชำระดอกเบีย้ หรื อเงินต้ น ในกรณีที่ธุรกิจและผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษัทฯ ไม่เป็ นไปตำมที่คำดหมำย หรื อ
กลุ่มบริ ษัทฯ ขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน หรื อทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษัทฯ มีไม่เพียงพอต่อกำรชำระหนี ้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีกำรประ เมินควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตของบริ ษัทฯ
ที่จัด ทำโดยสถำบันจัด อันดับ ควำมน่ ำ เชื่อถื อ อย่ำ งไรก็ ดี ผลกำรจัด อันดับ ควำมน่ ำ เชื่อถื อมิได้ เป็ นเครื่ องยืน ยัน ว่ำ บริ ษั ท ฯ จะสำมำรถชำระดอกเบีย้ หรื อเงิน ต้ น หุ้น กู้ได้
อย่ำ งแน่นอน และผลกำรจัดอันดับ ควำมน่ำเชื่อถืออำจถูกยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงได้ ตลอด ทัง้ นี ้ เจ้ ำหนีห้ รื อผู้ถือหุ้นกู้สำมำรถติ ดตำมข้ อมูลข่ำวสำรของบริ ษัท ฯ รวมถึง
กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือได้ จำกเว็บไซต์ของสำนักงำน ก.ล.ต. สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่เกี่ยวข้ อง หรือสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย
23. ควำมเสี่ยงด้ ำนรำคำ (Price Risk)
ราคาตลาดของหุ้นกู้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ หรื อลงขึน้ อยู่กับ ปั จจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น อัต ราดอกเบีย้ ในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้อาจได้ รับผลประทบในทางลบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้
ในกรณีที่มีการซื ้อขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน
24. ควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ได้ ทนั ทีในราคาที่ต้องการ เนื่องจากการซื ้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ในตลาดรองอาจมีไม่มากหรื อไม่ มีเลย ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ นา
หุ้นกู้ไปซื ้อขายในตลาดตราสารหนี ้ (BEX) หรือตลาดรองใดๆ อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นกู้อาจซื ้อขายหุ้นกู้ได้ ที่ผ้ มู ีใบอนุญาตค้ าตราสารหนี ้ (licensed dealer) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นธนาคาร
พาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นนิติบุคคลประเภทบริ ษัทจากัดกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
2538 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ น 1.00 ล้ านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม โดยเป็ นโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วม (Cogeneration)
แบบกังหันไอน ้า และจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ได้ มีการขยายการลงทุนในธุรกิจหลัก คือ
ธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมทังได้
้ ลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้ แก่ ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจผลิตและจาหน่ายน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ธุรกิจวิจยั และพัฒนา
และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลัก ตลอดจนลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ เช่น โรงงานผลิตเอทานอลซึ่งธุรกิจดังกล่าวได้ รับการบริ หารจัดการภายใต้ การดาเนินงาน
ของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมแต่ละแห่งที่บริษัทฯ จัดตังขึ
้ ้นมาสาหรับการลงทุนในแต่ละโครงการ อีกทัง้ บริ ษัทฯ ได้ ทาการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
ดังกล่าวโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 10,000.00 ล้ านบาท โดยเป็ นทุนที่ออกและชาระแล้ วรวมทังสิ
้ ้น 9,354.04 ล้ านบาท
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (“กลุ่มบริ ษัทฯ”) มีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่วมที่ดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ วทัง้ หมด 11 โรง โดยมีกาลังการผลิตไฟฟ้ารวม
726.05 เมกะวัตต์ และกาลังผลิตไอน ้าติดตังรวม
้ 2,486.80 ตันต่อชัว่ โมง
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
ผู้ออกหุ้นกู้มีวตั ถุประสงค์จะนาเงินที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้ โครงการในครัง้ นีไ้ ปไปชาระคืนหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2561 (NPS209A) ที่จะครบกาหนด
ชาระ และไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2559 (NPS218A) คืนก่อนครบกาหนด
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สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานย้ อนหลัง 2 ปี
ข้ อมูล
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
ค่าใช้ จา่ ยรวม (ล้ านบาท)
กาไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) (ล้ านบาท)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า)(1)*
อัตราส่วนความสามารถชาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า) (2)
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ กาไรก่อนดอกเบี ้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย(a)*
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้ อกาหนดสิทธิฯ (เท่า) (3)
อัตราส่วนตัว๋ เงินจ่ายต่อหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย(4)
อัตราส่วนหนี ้สินที่มี่ภาระดอกเบี ้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยทังหมด
้
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี ้สินรวม

งบตรวจสอบ
สาหรับปี สิน้ สุด
ณ 31 ธันวาคม 2562
28,825.75
19,118.71
9,707.04
15,554.37
12,811.27
1,640.66
0.68
3.57
1.84
3.82
1.97
1.70
N/A
0.36
0.15

งบตรวจทาน
งวด 3 เดือน สิน้ สุด
ณ 31 มีนาคม 2563
30,204.07
19,862.13
10,341.94
4,186.39
3,283.57
587.10
0.81
1.38
0.47
3.22
1.92
1.61
N/A
0.38
0.22

หมายเหตุ : * ปรับให้ เป็ นเต็มปี (annualized)
(1)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย = กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน + ดอกเบี ้ยจ่ายจากการดาเนินงาน + ภาษี / ดอกเบี ้ยจ่ายจากการดาเนินงาน ลงทุนและจัดหาเงิน
(2)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash basis) = กระแสเงินสดสุทธิจากการดาเนินงาน / (การจ่ายชาระหนี ้สิน+รายจ่ายลงทุน+ซื ้อสินทรัพย์+เงินปันผลจ่าย)
(3)
อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อผู้ถือหุ้น (ตามข้ อกาหนดสิทธิห้ นุ กู้) = (หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / ส่วนของผู้ถือหุ้น (โดยหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย ไม่รวมถึง เจ้ าหนี ้การค้ า
เงินรับล่วงหน้ า หนี ้ใด ๆ ที่ไม่มีภาระดอกเบี ้ยหรื อที่ไม่ตกอยูภ่ ายใต้ สว่ นลด หนี ้ด้ อยสิทธิของผู้ถือหุ้น และ หุ้นกู้แปลงสภาพ และ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ให้ รวมถึง หนี ้ด้ อยสิทธิของผู้ถือหุ้น และหุ้นกู้
แปลงสภาพด้ อยสิทธิ)
(4)
ณ สิ ้นปี 2562 และ ณ สิ ้นไตรมาส 1 ปี 2563 กลุม่ บริ ษัทฯ ไม่มีตวั๋ เงินจ่าย

ประวัติการผิดนัดชาระหนี ้
 ไม่มี

มี
ข้ อมูลผู้ติดต่ อ

1. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี ้ชวนได้ ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ที่อยู่ :
เลขที่ 175 ชัน้ 3,9 และ 11 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2680-4004
Website : www.asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
ที่อยู่ :
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ ซี ชัน้ 8, 12 ออลซีซนั่ ส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2687-7549
Website : www.globlex.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชัน้ 14-16 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2009-8351-56
Website : www.yuanta.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 173 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชัน้ 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2658-8888
Website : www.kgieworld.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ช่ ัน พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 942/81 ชัน้ 2 ชาญอิสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2660-6688
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ส่วนที่ 1 สรุ ปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)
Website : www.merchant.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-638-5500
Website : www.nomuradirect.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
ชัน้ 18, 25 อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2658-9500, 0-2658-9000
Website : www.fnsyrus.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ ซี ชัน้ 9,18,39,52 ออลซีซนั่ ส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2648-1111
Website : www.ktbst.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด
ชัน้ 16 อาคารลิเบอร์ ตี ้สแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-695-5000
Website: www.ktzmico.com
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 8, 10 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2088-9999
Website : www.th.rhbtradesmart.com/th/
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จากัด
เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2088-9100
Website : www.trinitythai.com
2. หากผู้ลงทุนมีข้อร้ องเรียน สามารถติดต่อได้ ที่
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
เลขที่ 1 หมูท่ ี่ 2 ตำบลท่ำตูม อำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140
โทรศัพท์ : 1759 กด 9
Website: www.doubleapower.com
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ข้ อมูล ณ วันที่ (22 กรกฎำคม 2563)

