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ข้อมูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสอืชีช้วน ซ่ึงเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับ 
การเสนอขาย ลกัษณะและความเสี่ยงของหลกัทรัพย์และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้ ) ดังนัน้  
ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช้วนฉบับเต็ม ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้จัดการการจ าหน่ายหลกัทรัพย์และบริษัท หรือ 
อาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชีช้วนที่บริษัทยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของส านักงาน ก.ล.ต. 

สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (Factsheet) 
“หุ้นกู้ของบริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 

โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนก าหนด” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) 
“หุ้นกู้ของบริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 

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

ภายใต้โครงการตราสารหนี ้(Medium Term Note Program : MTN) ของบริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) วงเงิน 12,000,000,000 บาท  
อายุโครงการ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ [] กรกฎาคม 2563 (“โครงการ”) 

ข้อมูลที่ส าคัญของตราสาร 
ประเภทตราสาร หุ้นกู้ ระยะยาวชนิดระบชุื่อผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสิทธิ  

ไมมี่ประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ประเภทการเสนอขาย  PO   PP (II) 

 PP (HNW)  PP (II&HNW) 
โดยเสนอขายให้แกป่ระชาชนเป็นการทัว่ไป  

จ านวนหน่วยที่เสนอขาย (1) หุ้นกู้ชดุที่ 1: ไมเ่กิน 1,500,000  
(หนึ่งล้านห้าแสน) หน่วย 
(2) หุ้นกู้ชดุที่ 2: ไมเ่กิน 1,500,000  
(หนึ่งล้านห้าแสน) หน่วย 

มูลค่าการเสนอขาย (1) หุ้นกู้ชดุที่ 1: ไมเ่กิน 1,500,000,000  
(หนึ่งพนัห้าร้อยล้าน) บาท 
(2) หุ้นกู้ชดุที่ 2: ไมเ่กิน 1,500,000,000  
(หนึ่งพนัห้าร้อยล้าน) บาท 

จ านวนหน่วยของหุ้นกู้
ส ารองที่เสนอขาย 

(1) หุ้นกู้ชดุที่ 1: ไมเ่กิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) หน่วย 
(2) หุ้นกู้ชดุที่ 2: ไมเ่กิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) หน่วย 

มูลค่าของหุ้นกู้ส ารองที่
เสนอขาย 

(1) หุ้นกู้ชดุที่ 1: ไมเ่กิน 1,000,000,000  
(หนึ่งพนัล้าน) บาท 
(2) หุ้นกู้ชดุที่ 2: ไมเ่กิน 1,000,000,000  
(หนึ่งพนัล้าน) บาท 

จ านวนหน่วยของหุ้นกู้ที่
เสนอขายรวมทัง้สิน้ 

ไมเ่กิน 2,500,000 (สองล้านห้าแสน) หน่วย มูลค่าของหุ้นกู้ 
ที่เสนอขายรวมทัง้สิน้ 

ไมเ่กิน 2,500,000,0000 (สองพนัห้าร้อยล้าน) บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 (หนึ่งพนั) บาท สกุลเงิน สกลุเงินบาท 

การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ 
 

 ไมมี่   ผู้ค า้ประกนั/ผู้ รับอาวลั…..…. 
 ตราสาร  
 ผู้ออกตราสาร 
หุ้ นกู้ ไ ด้ รับการจัดอันดับความน่า เชื่ อ ถือ  “BBB-“ 
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติง้ 
จ ากัด วนัที่ 11 มีนาคม 2563 ทัง้นีผู้้ ออกหุ้นกู้จะจดัให้มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้ นกู้ จากสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบตลอดอายขุองหุ้นกู้  

ราคาเสนอขาย 1,000 (หนึ่งพนั) บาท 
อายุตราสาร (1) หุ้นกู้ชดุที่ 1: 3 ปี 6 เดือน 

(2) หุ้นกู้ชดุที่ 2: 5 ปี  

ระยะเวลาการเสนอขาย วนัที่ 3 – 6 สิงหาคม 2563 
 

วันที่ออกตราสาร วนัที่ 7 สิงหาคม 2563 

วันที่ครบก าหนดอายุ (1) หุ้นกู้ชดุที่ 1: 7 กมุภาพนัธ์ 2567 
(2) หุ้นกู้ชดุที่ 2: 7 สิงหาคม 2568 

อัตราดอกเบีย้ 
 

 คงที่ร้อยละ  
(1) หุ้นกู้ชดุที่ 1: มีอตัราดอกเบีย้คงที่ ร้อยละ 4.7 ตอ่ปี 
(2) หุ้นกู้ชดุที่ 2: มีอตัรำดอกเบีย้คงที่ ร้อยละ 5.2 ตอ่ปี 
 ลอยตวั  ผสม 
การค านวณดอกเบีย้หุ้นกู้จะค านวณจากเงินต้น 
ค้างช าระ โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สาม
ร้อยหกสิบห้า) วนั และโดยการนบัจ านวนวนัที่ผา่นไป
จริงในแตล่ะงวดดอกเบีย้ที่เก่ียวข้อง โดยค านวณเร่ิม
ตัง้แต ่(โดยรวมถึง) วนัออกหุ้นกู้  หรือวนัก าหนดช าระ
ดอกเบีย้ของงวดดอกเบีย้ก่อนหน้านี ้(แล้วแตก่รณี) 
จนถึง (แตไ่มน่บัรวม) วนัก าหนดช าระดอกเบีย้ในงวด

ข้อจ ากัดในการขาย/โอน  - ไมมี่ - 
การค า้ประกัน/
หลักประกัน 

- ไมมี่ - 

ข้อก าหนดในการด ารง
อัตราส่วนทางการเงนิ 

ผู้ ออกหุ้นกู้ จะด ารงอัตราส่วนจ านวนรวมของหนีส้ินต่อ
จ านวนรวมของส่วนของผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้  (Debt to 
Equity Ratio) ณ วันสิน้งวดบัญชีของแต่ละไตรมาสหรือ 
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีกรณีไตรมาสสดุท้ายไม่เกิน 
2.5: 1 (สองจดุห้าต่อหนึ่ง) เว้นแต่หลงัจากที่บริษัท บูรพา 
พาวเวอร์ เจเนอเรชัน่ จ ากัด(“BPG”) หรือบริษัทย่อยอ่ืนที่
จะท าหน้าที่ในฐานะผู้ ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
(“the Generator”) ของโครงการโรงไฟฟา้ BPG แทน BPG 
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ดอกเบีย้นัน้ หรือวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  (แล้วแต่
กรณี) ทัง้นี ้หากผลการค านวณดอกเบีย้หุ้นกู้ตอ่หน่วยที่
ได้มีจ านวนทศนิยมมากกวา่ 6 (หก) ต าแหน่ง ก็ให้ปัด
เศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ต าแหน่ง โดยให้ปัด
เศษทศนิยมขึน้ในกรณีที่มีเศษมากกวา่หรือเทา่กบั 5 
(ห้า) นอกนัน้ให้ปัดลง 

และเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้ฝ่าย
ผลิตแหง่ประเทศไทย ได้มีการเข้าท าสญัญาสนบัสนนุทาง
การเงินกับสถาบันการเงินเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้า 
BPG อตัราส่วนจ านวนรวมของหนีส้ินต่อจ านวนรวมของ
สว่นของผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้  ณ วนัสิน้งวดบญัชีของแต่
ละไตรมาสหรือ ณ วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชีกรณีไตร
มาสสดุท้ายจะไมเ่กิน 3 : 1 (สามตอ่หนึ่ง) 

งวดการจ่ายดอกเบีย้ ก าหนดช าระทุก 3 (สาม) เดือน ในวนัที่ 7 พฤศจิกายน  
7 กุมภาพันธ์ 7 พฤษภาคม และ 7 สิงหาคม ของทุกปี
ตลอดอายหุุ้นกู้  

การไถ่ถอนก่อนก าหนด ผู้ ออกหุ้ นกู้ สามารถใช้สิทธิช าระคืนหนีหุ้้ นกู้ ก่อนครบ
ก าหนด เร่ิมจาก (และรวมถึง) วันที่ 7 สิงหาคม 2564  
ซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่ 1 (หนึ่ง) ของอายุหุ้นกู้ เป็นต้นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิเพิ่มเติม โดยวนัที่จะมี
การช าระคืนหนีเ้งินต้นหุ้นกู้จะต้องตรงกบัวนัก าหนดช าระ
ดอกเบีย้ (ไม่ว่างวดใดๆ) เท่านัน้ โดยให้เป็นไปตามที่ระบุ
ในข้อก าหนดสิทธิข้อ 10.4  

วันจ่ายดอกเบีย้งวดแรก วนัที่ 7 พฤศจิกายน 2563 
ผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีโก้ จ ากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์  อาร์ เอชบี  (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  

ทัง้นีผู้้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่มีความเก่ียวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ ใน
ลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ที่ปรึกษาทางการเงนิ บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 

ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินไมมี่ความเก่ียวข้องกบัผู้ออกหุ้น
กู้ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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ล าดับการได้รับช าระหนีก้รณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ 

   
 

 

 

 ความเส่ียงของตราสาร 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

ค าเตือนที่ส าคัญ 

1. ตลำดตรำสำรหนีใ้นประเทศไทยมีสภำพคลอ่งต ่ำ กำรขำยตรำสำร
ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนัน้อำจได้รับมูลค่ำขำย 
ตรำสำรลดลงหรือเพิ่มขึน้ได้ โดยขึน้อยู่กับสภำวะและควำม
ต้องกำรของตลำดในขณะนัน้ ทัง้นีผู้้ ออกหุ้นกู้ ไม่ได้น ำหุ้นกู้ ไปซือ้
ขำยในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (BEX) ผู้ ถือหุ้นกู้สำมำรถ
ซือ้ขำยหุ้นกู้ ในตลำดรองได้กบัผู้ ค้ำตรำสำรหนี ้

2. กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกู้ เป็นเพียงข้อมลูประกอบกำร
ตดัสินใจลงทุนเท่ำนัน้ มิใช่สิ่งชีน้ ำกำรซือ้ตรำสำรหนีท้ี่เสนอขำย
และไม่ได้เป็นกำรรับประกันควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้
ออกหุ้นกู้  

ลักษณะพิเศษและความเส่ียงที่ส าคัญของตราสาร 

ลกัษณะพิเศษของหุ้นกู้และความเสี่ยงที่ส าคญัของตราสาร 
ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิในกำรไถ่ถอนหรือช ำระคืนเงินต้นหุ้นกู้  ทัง้จ ำนวนหรือบำงสว่น (และไม่วำ่ในครำวเดียวหรือหลำยครำว) ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “สิทธิ
ช ำระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก ำหนด”) ตำมรำยละเอียดและภำยใต้เง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถใช้สิทธิช ำระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก ำหนด เร่ิมจำก (และรวมถึง) วนัครบรอบปีที่ 1 (หนึ่ง) ของอำยหุุ้นกู้ เป็นต้นไปโดยวนัที่จะมีกำรช ำระคืนหนีเ้งินต้น 

หุ้นกู้  ดอกเบีย้ และคำ่ธรรมเนียมที่ระบใุนข้อ (ง) ข้ำงลำ่งนี ้จะต้องตรงกบัวนัก ำหนดช ำระดอกเบีย้ (ไมว่ำ่งวดใด ๆ) เทำ่นัน้ 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบลว่งหน้ำถึงควำมประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ ในกำรใช้สิทธิช ำระคืนหนีหุ้้นกู้ ก่อนครบก ำหนดพร้อมทัง้รำยละเอียด
ที่เก่ียวข้องตำ่ง ๆ (เชน่ วนัก ำหนดช ำระดอกเบีย้ที่ประสงค์จะช ำระเงินต้นก่อนครบก ำหนดดงักลำ่ว) เพื่อให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ด ำเนินกำรดงันี ้(1) ให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ ปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบไุว้ในข้อก ำหนดสิทธิและสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนหุ้นกู้ เพ่ือก ำหนดรำยชื่อผู้ ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงกำรใช้สิทธิ
ช ำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  และ (2) ให้นำยทะเบียนหุ้นกู้จดัสง่หนงัสือทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อำกำศ (Air Mail) ในกรณีที่ส่งถึงผู้
ถือหุ้นกู้ ในตำ่งประเทศ แจ้งไปยงัผู้ ถือหุ้นกู้ แต่ละรำยตำมรำยชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทรำบถึงควำมประสงค์ในกำรขอใช้สิทธิช ำระ
คืนหนีเ้งินต้นก่อนครบก ำหนดและรำยละเอียดเก่ียวกับกำรใช้สิทธิดงักลำ่วโดยนำยทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วนั แตไ่ม่
เกิน 60 (หกสิบ) วนั ก่อนหน้ำวนัก ำหนดช ำระดอกเบีย้ในงวดที่ผู้ ออกหุ้นกู้ประสงค์จะช ำระคืนหนีเ้งินต้นก่อนครบก ำหนดนัน้ ๆ ทัง้นี  ้เพื่อวตัถปุระสงค์ของกำรส่งหนังสือ
แจ้งไปยงัผู้ ถือหุ้นกู้ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 10.4 (ข) 

(ค) ในกรณีที่ผู้ ออกหุ้นกู้ประสงค์จะช ำระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก ำหนดผู้ออกหุ้นกู้จะต้องช ำระคืนหนีเ้งินต้นหุ้นกู้และดอกเบีย้ที่ค้ำงช ำระและถึงก ำหนดช ำระทัง้หมดพร้อมกนัให้แก่
ผู้ ถือหุ้นกู้แตล่ะรำยตำมที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ในขณะนัน้ ๆ ตำมสดัสว่นและโดยเทำ่เทียมกนั 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องช ำระคำ่ธรรมเนียมให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละรำยในอตัรำเท่ำกบัร้อยละ 0.20 (ศนูย์จดุสองศนูย์) ของจ ำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ผู้ ออกหุ้นกู้ช ำระคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้
แตล่ะรำยนัน้ ๆ โดยให้ช ำระพร้อมกบักำรช ำระเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบีย้ที่ระบขุ้อ (ค) ข้ำงต้น ในวนัก ำหนดช ำระดอกเบีย้งวดที่มีกำรช ำระเงินต้นหุ้นกู้ดังกลำ่วทัง้นีผู้้ออกหุ้น
กู้ มีสิทธิหกัภำษี ณ ที่จำ่ยหรือภำษีอ่ืนใดบนเงินคำ่ธรรมเนียมดงักลำ่วข้ำงต้นตำมอตัรำที่กฎหมำยก ำหนด (ถ้ำมี) โดยมิต้องช ำระเงินเพ่ิมใดๆให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ เพ่ือชดเชยค่ำ
ภำษีที่หกัไว้ดงักลำ่ว (no gross-up) 

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะมีสิทธิในกำรไถ่ถอนหรือช ำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บำงส่วนในแต่ละครัง้ก็ต่อเม่ือเงินต้นหุ้นกู้ที่จะท ำกำรไถ่ถอนหรือช ำระคืนในแต่ละครัง้มีจ ำนวนรวมกันไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 5 (ห้ำ) ของเงินต้นหุ้นกู้  ณ วนัออกหุ้นกู้  และกำรไถ่ถอนจำกหรือกำรช ำระคืนหุ้นกู้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แต่ละรำยให้เป็นไปตำมสดัสว่นตำมจ ำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ ถือหุ้นกู้ แต่
ละรำยถือครองอยู ่ 

(ฉ) เม่ือผู้ออกหุ้นกู้ ได้แจ้งต่อนำยทะเบียนหุ้นกู้ถึงควำมประสงค์ของตนในกำรใช้สิทธิช ำระคืนหนีเ้งินต้นก่อนครบก ำหนดตำมที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้ำงต้นแล้วผู้ออกหุ้นกู้จะไม่
สำมำรถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิช ำระคืนหนีเ้งินต้นก่อนครบก ำหนดตำมรำยละเอียดที่ผู้ออกหุ้นกู้ ได้แจ้งไว้แล้วไม่วำ่ในกรณีใด  

อายุตราสาร 

ยำว 

สัน้ 

ควำมเสี่ยงต ่ำ 

ความเสี่ยงสงู 

อันดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสาร 

AAA Unrated 

5 ปี 
 
3 ปี 6 เดือน 
 

BBB–  (1) หมำยถึง หุ้นกู้ชดุท่ี 1 
(2) หมำยถึง หุ้นกู้ชดุท่ี 2 
 
 

(2) 
 
(1) 
 



       ส่วนท่ี 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของตรำสำรหนี ้(Factsheet)                           ข้อมลู ณ วนัท่ี (15 กรกฎำคม 2563) 

สว่นที่ 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของตรำสำร (FACT SHEET)  หน้ำ 4 
 

ทัง้นี ้กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดดงักลำ่วอำจท ำให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้รับผลตอบแทนตำมที่ผู้ลงทนุคำดไว้ และผู้ลงทนุอำจต้องเผชิญควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุตอ่ อนัเน่ืองมำจำก
กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในตลำดเงิน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ลงทนุไม่สำมำรถน ำเงินต้นและดอกเบีย้ที่ได้รับจำกกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ดงัก ลำ่วไปลงทนุให้ได้อตัรำผลตอบแทนที่
คำดหวงัในระดบัเดิมที่เคยได้รับและยงัสง่ผลใหผลตอบแทนที่จะได้รับเปลีย่นแปลงไปตำมอตัรำดอกเบีย้นัน้ๆ ด้วย แม้วำ่บริษัทฯ จะช ำระคำ่ธรรมเนียมไถ่ถอนให้แก่ผู้ ถือหุ้นก็ตำม 

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 11 กำรผิดนดัและผลของกำรผิดนดั มีเพ่ิมเติมนอกจำกที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
- ข้อ 12 กำรประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  ก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรประชมุของผู้ ถือหุ้นกู้และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เพ่ิมเติมจำกข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
- ข้อ 19 ผลบงัคบัของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บงัคบั  มีเพ่ิมเติมนอกจำกที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. 

ทัง้นี ้โปรดพิจำรณำรำยละเอียดสรุปควำมแตกต่ำงของข้อก ำหนดสิทธิบริษัท กับข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้ในเอกสำรแนบ 7 ของของแบบแสดง
รำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้(แบบ 69-BASE-PO) 

 

ความเส่ียงทั่วไป 

ความเส่ียงเก่ียวกับผู้ออกหุ้นกู้ รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 2.1.3 ปัจจัยความเสี่ยงของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี ้(แบบ 69-BASE-PO) และ 
ร่างหนงัสือชีช้วน ประกอบไปด้วย 
ความเส่ียงเก่ียวกับผู้ออกหุ้นกู้ 

1. ควำมเสี่ยงจำกกำรพึง่พิงแหลง่เงินทนุจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้  
 ปัจจบุันกลุ่มบริษัทฯ จัดหาเงินทุนเพื่อใช้ช าระคืนหุ้นกู้ที่จะครบก าหนด และไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ชดุใหม่เป็นหลกั ซึ่งหาก  
บริษัทฯ ไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ ได้ตามแผนการใช้เงินที่วางไว้ อาจกระทบต่อสภาพคล่อง การช าระคืนหนีหุ้้นกู้ชดุที่ออกและเสนอขายก่อนหน้า และการปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ ได้ อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ไม่สามารถออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินหรือหุ้นกู้ ใหม่เพื่อช าระคืนตราสารหนีท้ี่จะ ครบก าหนดดังกล่าวได้ บริษัทฯ ยงัมี 
แหลง่เงินทนุอ่ืนเพ่ิมเติม อาทิ เงินสดจากการด าเนินงาน การจ าหน่ายเงินลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทภายในกลุ่มที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลกั วงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และ
การเพิ่มทนุ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแหลง่เงินทนุที่เหมาะสมและเพียงพอตอ่การช าระคืนหนีส้ินที่จะครบก าหนดดงักลา่ว 

2. ควำมเสี่ยงจำกกำรค ำนวณอตัรำสว่นทำงกำรเงิน 
 ในการด ารงอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) ตามข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ นัน้ ก าหนดให้หนีส้ินในสูตรการค านวณไม่นับรวมถึง (1) หนี ้
ด้อยสิทธิ และ (2) หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ ท าให้ D/E Ratio ที่ค านวณตามสตูรของบริษัทฯ น้อยกว่า D/E Ratio ของหุ้นกู้ทัว่ไป อาจสง่ผลให้ในอนาคตบริษัทฯ สามารถก่อหนี ้
ด้อยสิทธิและ/หรือภาระหนีส้ินอ่ืนได้เพ่ิมขึน้ไมจ่ ากดัจ านวน และอาจสง่ผลต่อความสามารถในการช าระหนีใ้นอนาคตของบริษัทฯ ได้ อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนที่จะควบคมุและ
ติดตามให้ D/E Ratio ณ วนัสิน้งวดบญัชีของแตล่ะไตรมาสอยูใ่นระดบัที่ไม่เกินอตัราที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ โดยหากระหว่างไตรมาส D/E Ratio เพิ่มขึน้เกินกว่าที่ก าหนดไว้ 
บริษัทฯ อาจจะพิจารณาช าระหนีส้ินบางส่วนก่อนครบก าหนด โดยจดัหาเงินที่จะใช้ในการช าระหนีส้ินดังกล่าวจากการประกอบธุรกิจ การจ าหน่ายท รัพย์สิน หรือการเพิ่มทุน 
เพ่ือให้ D/E Ratio มีสดัสว่นลดลงอยูใ่นระดบัที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

3. ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้
 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ทัง้สิน้ 17,621.74 ล้านบาท ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคา และ
คา่ตดัจ าหน่าย (EBITDA) เป็นจ านวน 1,294.91 ล้านบาท และก าไรสทุธิเป็นจ านวน 587.10 ล้านบาท โดยหากพิจารณาถึงอตัราส่วนทางการเงินที่เก่ียวข้องจะพบว่า อตัราสว่น
ความสามารถในการช าระดอกเบีย้อยูท่ี่ 5.58 เท่า และอตัราสว่นในการช าระภาระผูกพนัอยู่ที่ 1.88 เทา่ ซึง่สะท้อนให้เห็นวา่กลุม่บริษัทฯ ยงัมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้
และภาระผูกพนัที่เพียงพอ นอกจากนี ้บริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอที่จะสามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ตรงตามที่ ก าหนด และหากเกิดกรณีจ าเป็น 
บริษัทฯ อาจต้องจดัหาเงินจากแหล่งอ่ืนมารองรับ เช่น การจ าหน่ายเงินลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทภายในกลุม่ที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลกัออกไป เพื่อช าระคืนหนีส้ินที่จะครบ
ก าหนดดงักลา่ว   

4. ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งของกลุม่บริษัทฯ 
ณ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียนจ านวน 6,959.95 ล้านบาท หนีส้ินหมนุเวียนจ านวน 8,851.07 ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก

กิจกรรมด าเนินงานจ านวน 71.38 ล้านบาท โดยหากพิจารณาถึงอตัราสว่นทางการเงินที่เก่ียวข้องกบัสภาพคลอ่งจะพบวา่ อตัราสว่นสภาพคล่อง อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 
และอตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสดอยูท่ี่ 0.81 เทา่ 0.41 เทา่ และ 0.01 เทา่ ตามล าดบั ซึง่แสดงให้เห็นวา่กลุม่บริษัทฯ อาจมีสินทรัพย์หมนุเวียน และ/หรือกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงาน ไมเ่พียงพอตอ่การช าระหนีส้ินหมนุเวียน จงึส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่่ง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัในการลดโอกาสที่
ความเสี่ยงดงักล่าวจะเกิดขึน้ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะต้องรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอที่จะสามารถช าระหนีส้ินหมนุเวียนให้ได้ตรงตามที่ก าหน ด เพื่อไม่ให้การช าระคืนหนีส้ิน
หมนุเวียนดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั ทัง้นี ้หากเกิดกรณีจ าเป็นกลุม่บริษัทฯ สามารถจดัหา
เงินจากแหล่งอ่ืนมารองรับ เช่น เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน หรือเรียกเก็บเงินค่าสินค้าบริการล่วงหน้าจากกิจการที่เก่ียวข้ อง โดยให้ส่วนลดค่าสินค้าบริการแก่กิจการ
ดงักลา่ว 
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5. ควำมเสี่ยงจำกกำรสิน้สดุอำยขุองสญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้ระยะยำวของกลุม่บริษัทฯ กบั กฟผ. 
 สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ระยะยาว 1 ฉบบัระหว่างบริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ ากดั (“NPP2”) กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (“กฟผ.”) ได้สิน้สดุลงแล้ว
เม่ือวนัที่ 6 พฤษภาคม 2563 จึงท าให้ NPP2 ที่ประกอบกิจการโรงไฟฟา้เพียงอยา่งเดียวไมมี่รายได้จากการด าเนินงานอีกตอ่ไป ซึง่จะส่งผลให้รายได้จากการด าเนินงานและก าไร
จากการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ปรับตวัลดลงเล็กน้อย อยา่งไรก็ดี NPP2 ได้ยื่นหนังสือตอ่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน เพื่อขอตอ่อายุสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ดงักล่าวและ
ชมรมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าชีวมวลที่ NPP 2 เป็นสมาชิกอยู่นัน้ได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในเร่ืองข้อเสนอแนวทางการต่ออายุสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า  
ระยะยาวของผู้ประกอบกิจการไฟฟา้ชีวมวลรายเล็กกบั กฟผ. ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งประเด็นดงักล่าวยงัอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ได้
จดัตัง้บริษัทย่อยใหม่อีก 5 บริษัท เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเข้าร่วมยื่นประมลูโครงการโรงไฟฟ้าชมุชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win)  อีกทัง้ กลุม่บริษัทฯ ยงัมี
แนวทางที่จะจดัหาลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรมเข้ามาซือ้ไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกด้วย ซึง่กลุม่บรษัทฯ เช่ือมัน่วา่ มาตรการตา่งๆ เหลา่นีจ้ะชว่ยลดผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึน้จากการ
ที่สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ระยะยาวของกลุม่บริษัทฯ กบั กฟผ.จะทยอยสิน้สดุลงในอนาคต 

6. ควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัโครงสร้ำงกลุม่บริษัทฯ  
 กลุม่บริษัทฯ มีการเข้าท ารายการระหวา่งกนัหลายรายการ ซึ่งรายการดงักล่าวเป็นรายการที่เก่ียวข้องกับบคุคลที่มีความเก่ียวโยงกนัโดยมีกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ 
กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ กรรมการบริษัทร่วม และ/หรือผู้บริหารบริษัท ร่วมกัน และ/หรือ  มีผู้ มีอ านาจควบคมุร่วมกัน คือ นายโยธิน ด าเนินชาญวนิชย์ ซึ่งด ารงต าแหน่ง
กรรมการและกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ ดงันัน้ การเข้าท ารายการระหวา่งกันอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจก่อให้เกิดชอ่งทางที่ท าให้การด าเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างไมเ่ป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามกลไกของตลาด ซึ่งจะส่งผลให้กลุม่บริษัทฯ ต้องเผชิญความเสี่ยงอนัเน่ืองมาจากการเข้าท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยที่ผ่านมากลุม่บริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินจากบริษัทที่เก่ียวข้องกนั เพื่อพฒันาธุรกิจโรงผลิตไฟฟา้โดยในแตล่ะสญัญามีการจา่ยเงินมดัจ าคา่ที่ดิน
ดงักล่าวเกือบเต็มจ านวน และมีเง่ือนไขก าหนดให้ต้องมีการประเมินราคาที่ดินจากผู้ประเมินอิสระก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ 
ในแงค่วามเหมาะสมของการเข้าท ารายการ  

7. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
บริษัท ฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ จ ำกัด และ AA เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 64.49 และร้อยละ 25.51 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ โดยมีนำยโยธิน 

ด ำเนินชำญวนิชย์ ถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทัง้อ้อมผ่ำนบริษัททัง้สองแห่งคิดเป็นสดัส่วนรวมทัง้สิน้ร้อยละ 89.71 ของทนุที่ออกและช ำระแล้วของบริษัทฯ จงึท ำให้นำยโยธิน ด ำเนิน
ชำญวนิชย์ เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ที่สำมำรถใช้สิทธิคดัค้ำนหรือไมอ่นมุตัิกำรลงมติในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองตำ่งๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทหรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องได้ 
อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และระดับกำรอนมุัติในกำรเข้ำท ำรำยกำรต่ำงๆ ไว้อย่ำงชดัเจน จดัให้มีฝ่ำยตรวจส อบภำยใน และจดัตัง้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพ่ือท ำหน้ำที่สอบทำนระบบกำรควบคมุภำยในและพิจำรณำกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำง อีกทัง้ ยงัดแูลให้มีกำรด ำเนินกำรตำม
มติผู้ ถือหุ้นตำ่งๆ โดยให้เป็นไปตำมนโยบำยที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ 

8. ควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัเชือ้เพลิงเพื่อใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟำ้ 
• ถ่านหิน : ปัจจบุนักลุม่บริษัทฯ จดัหาถ่านหินตามราคาตลาดในปริมาณที่ต้องการเป็นรายครัง้ ท าให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องเผชิญความเสี่ยงจากการปรับตวัเพ่ิมขึน้ของ
ราคาถ่านหิน และความเสี่ยงจากการที่ผู้ จัดหาและจ าหน่ายถ่านหินไม่สามารถจัดหาถ่านหินในปริมาณและคุณภาพตามที่ต้องการอีกด้วย อย่างไรก็ตาม  
กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาเข้าท าสญัญาจดัซือ้ถ่านหินระยะยาวกับผู้ จดัจ าหน่ายถ่านหินได้หากมีราคาที่เหมาะสม อีกทัง้กลุ่มบริษัทฯ ได้ก า หนดเกณฑ์ในการ
คดัเลือกผู้จดัหาและจ าหน่าย  รวมทัง้ ได้จดัตัง้ PT Utami ขึน้เป็นบริษัทยอ่ยเพ่ือด าเนินการเหมืองถ่านหินส าหรับรองรับความต้องการใช้เชือ้เพลิงของกลุม่บริษัทฯ 
อีกด้วย ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างด าเนินการขอใบอนุญาตที่เก่ียวข้องในการท าเหมืองถ่านหินที่ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรองรับการใช้เชือ้เพลิง ถ่านหินของ 
กลุม่บริษัทฯ และโครงการโรงไฟฟา้ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

• น า้มนัยางด า : ส าหรับน า้มนัยางด าที่กลุม่บริษัทฯ ใช้เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตภายในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษของ AA หากเกิดกรณีที่การด าเนินธุรกิจ
ของ AA หยดุชะงกั ย่อมส่งผลต่อกระบวนการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้ส ารองน า้มนัยางด าเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้นาน
ประมาณ 5 วนั อีกทัง้ เทคโนโลยีหม้อไอน า้ของกลุม่บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้รองรับการใช้เชือ้เพลิงอ่ืนได้อีกด้วย  

• เชือ้เพลิงชีวมวลอ่ืน : เชือ้เพลิงประเภทนีไ้ด้จากการท าเกษตรกรรม ซึ่งขึน้อยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสามารถน าไปใช้ในธุรกิจอ่ืนได้ ส่งผลให้  
กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและความไมแ่น่นอนทางด้านผลผลิต กลุ่มบริษัทฯ จงึได้ลงนามในสญัญาจ้างบริหารจดัการเชื อ้เพลิงชีวมวล 
และสัญญาซือ้ขายเชือ้เพลิงชีวมวลอ่ืนกับบริษัทที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ ยงัได้จัดหาเชือ้เพลิงชีวมวลอ่ืนจากกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ผลิตเชือ้เพลิงชีวมวลโดยตรง และ มี
นโยบายในการพฒันาและสง่เสริมการปลกูต้นพลงังาน เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการผลิตอยา่งตอ่เน่ือง  

• วตัถุดิบหลกัอ่ืน : ในส่วนของน า้ดิบและน า้เพื่อการอตุสาหกรรมนัน้ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตัง้บริษัทย่อยที่ให้บริการดงักล่าว และ ได้จดัให้มีบ่อน า้ภายในพืน้ที่ของ
ตนเองส าหรับกกัเก็บน า้ไว้ใช้ในการด าเนินงาน และส ารองน า้ไว้ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟา้ได้นานประมาณ 12 เดือน ส าหรับสารเคมีตา่งๆ นัน้ กลุม่บริษัทฯ ไมไ่ด้มี
การท าสญัญาซือ้ขายสารเคมีในระยะยาว เพราะสารเคมีดงักล่าวมีผู้จดัจ าหน่ายภายในประเทศเป็นจ านวนมาก และมีมาตรฐานใกล้เคียงกนั ปัจจบุันกลุม่บริษัทฯ 
จดัหาสารเคมีจากผู้จดัจ าหน่ายมากกวา่ 3 ราย 

9. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ไมส่ำมำรถปรับรำคำจ ำหน่ำยไฟฟำ้บำงสว่นให้สอดคล้องกบัต้นทนุเชือ้เพลิง 
ต้นทนุผลิตกระแสไฟฟ้ำประกอบด้วยต้นทนุเชือ้เพลิงเป็นหลกั หำกรำคำเชือ้เพลิงเพ่ิมสงูขึน้ก็อำจสง่ผลกระทบตอ่ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของธุรกิจโรงไฟฟำ้ของ

กลุม่บริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั ในขณะที่กลุม่บริษัทฯ อำจไมส่ำมำรถปรับรำคำจ ำหน่ำยกระแสไฟฟำ้ให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มขึน้ของต้นทนุเชือ้เพลิงดงักลำ่วได้ และกลุม่บริษัทฯ 
สำมำรถผลกัภำระที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำเชือ้เพลิงให้แก่ลกูค้ำผู้ซือ้ไฟฟำ้ได้เพียงบำงสว่นเทำ่นัน้ ซึง่ขึน้อยูก่บัข้อก ำหนดในสญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้แตล่ะฉบบั 
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10. ควำมเสี่ยงเก่ียวกบัประสิทธิภำพของโรงไฟฟำ้ 
กำรช ำระคำ่ตอบแทนตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกับคู่สญัญำ กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับค่ำตอบแทนอ่ืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกค่ำพลงัไฟฟำ้ (Capacity Payment: CP) และ

คำ่พลงังำนไฟฟำ้ (Energy Payment: EP) โดยอ้ำงอิงตำมเกณฑ์กำรวดัประสิทธิภำพของโรงไฟฟำ้ นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัต้องปฏิบตัิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ เช่น กำรก ำหนดดชันี
ก ำลงัไฟฟ้ำรำยเดือน (Monthly Capacity Factor: MCF) ขัน้ต ่ำที่ร้อยละ 51 ซึ่งหำกกลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถรักษำประสิทธิภำพและเงื่อนไขในกำรผลิตให้เป็นไปตำมที่ระบุใน
สญัญำ กลุ่มบริษัทฯ จะต้องเสียค่ำปรับให้แก่คูส่ญัญำ และในกรณีร้ำยแรง กลุม่บริษัทฯ อำจถกูยกเลิกสญัญำได้ กลุ่มบริษัทฯ จึงเผชิญควำมเสี่ยงอนัเน่ืองมำจำกประสิทธิภำพ
ของโรงไฟฟ้ำ ดังนัน้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำ ด้วยกำรก ำหนด KPI ของโรงไฟฟ้ำให้ครอบคลุมเกณฑ์ในกำรวัด
ประสิทธิภำพของโรงไฟฟำ้ 

11. ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนหยดุชะงกัเน่ืองมำจำกเหตสุดุวิสยั 
กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อำจหยดุชะงกัได้ เน่ืองจำกกระบวนกำรผลิตเกิดปัญหำ หรือทรัพย์สินหลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจได้รับควำมเสียหำย หรือได้รับ

ผลกระทบร้ำยแรงจำกภยัธรรมชำติและเหตกุำรณ์อ่ืน กลุม่บริษัทฯ จงึได้จดัให้มีกรมธรรม์ประกนัภยัที่ครอบคลมุควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนหยดุชะงกัเน่ืองมำจำกภยัธรรมชำติ
หรือเหตกุำรณ์อ่ืน ๆ ที่อำจเกิดขึน้ต่อกำรด ำเนินธุรกิจและทรัพย์สินหลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้บำงส่วน ซึ่งกลุ่ มบริษัทฯ จะได้รับค่ำชดเชยหำกเกิดเหตุ
ดงักลำ่วขึน้ อยำ่งไรก็ตำม แนวทำงดงักลำ่วอำจไมส่ำมำรถรองรับผลกระทบจำกภยัธรรมชำติหรือเหตกุำรณ์สดุวิสยัที่อำจเกิดขึน้ได้ทัง้หมด 

12. ควำมเสี่ยงเก่ียวกบัควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสิ่งแวดล้อม 
 กระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบได้ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ซึง่มุง่เน้นไปที่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ก่อให้เกิดมลภาวะตอ่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุ อีกทัง้ ยงัจดัให้มีสาย
งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และระบบคุณภาพ (Security Safety Health Environment Quality (SHEQ)) เพื่อบริหารจัดการการด าเนินงานของบริษัทฯ  
ให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว  นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือระบปุระเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และก าหนดมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ ยงัมีนโยบายด้านความปลอดภยัที่ชดัเจนตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ  

13. ควำมเสี่ยงอนัเน่ืองมำจำกกำรพึง่พิงลกูค้ำรำยใหญ่ 
 ลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย กฟผ. AA และบริษัทที่เก่ียวโยงกันและลูกค้าอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และ 
สวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานปกติของผู้ผลิตไฟฟ้า  
รายเล็ก จะมีการลงนามในสัญญาจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้กับลูกค้ารายใหญ่จ านวนน้อยราย และมีการก าหนดเงื่อนไขใ นสัญญาซือ้ขายที่คล้ายคลึงกัน ทัง้นี ้ในการเข้าท า
สญัญาดงักล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาลกูค้าที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านรายได้ และลดโอกาสที่ ปริมาณจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าของ 
กลุม่บริษัทฯ จะต ่ากวา่จดุคุ้มทนุ นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัได้รักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าและสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับมาโดยตลอด 

14. ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ 
 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินที่มีอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวัเป็นจ านวนทัง้สิน้ 3,314.72  ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 18.81 ของหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ทัง้หมดไมร่วม
ดอกเบีย้ค้างจ่าย ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ จึงต้องเผชิญความเสี่ยงจากการที่อตัราดอกเบีย้ในตลาดเปลี่ยนแปลงไป ซึง่อาจท าให้ภาระดอกเบี ย้จ่ายและต้นทนุทางการเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงานหรือการลงทนุในโครงการตา่งๆ ของกลุม่บริษัทฯ เพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัส าคญั ทัง้นี ้หนีส้ินที่มีอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวัของกลุม่บริษัทฯ ทัง้หมดเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน ซึ่งการเพ่ิมขึน้หรือลดลงร้อยละ 0.25 ร้อยละ 0.50 และร้อยละ 1.0 อาจส่งผลกระทบต่อกลุม่บริษัทฯ มีภาระดอกเบีย้จ่ายและต้นทนุทางการเงินส าหรับเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้หรือลดลงจ านวน 8.29 ล้านบาทตอ่ปี 16.57 ล้านบาทตอ่ปี และ 33.15 ล้านบาทตอ่ปี ตามล าดบั 

15. ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ 
 เน่ืองจากสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ระยะยาวระหวา่งกลุ่มบริษัทฯ กับ กฟผ. มีการก าหนดอตัราค่าไฟบางส่วนอิงตามค่าเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงมีการน าเข้าถ่านหิน
เป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ และอะไหลบ่างสว่นจากตา่งประเทศ จงึท าให้กลุม่บริษัทฯ เผชิญความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตาม 
กลุม่บริษัทฯ ใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงดงักลา่วร่วมด้วย โดยได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงินภายในประเทศอยูเ่ป็น
ระยะในกรณีที่มีการน าเข้าวตัถดุิบและอะไหลจ่ากตา่งประเทศ ซึง่สว่นใหญ่สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าดงักลา่วมีอายสุญัญาไม่เกิน 1 ปี 

16. ควำมเสี่ยงจำกกำรช ำระคืนหนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน และหุ้นกู้ ระยะยำว และกำรปฎิบตัิตำมเงื่อนไข 
 ปัจจบุนักลุ่มบริษัทฯ จดัหาสินทรัพย์หลกัที่ใช้ในการด าเนินงานบางส่วนมาจากหนีส้ินตามสญัญาเช่า เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้  ซึ่งเป็นสกุล 
เงินบาททัง้หมด โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินตามสัญญเช่าเป็นจ านวน 163.19 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 3.24  
ล้านบาท มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเป็นจ านวน 2,554.66  ล้านบาท ซึง่เป็นสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเป็นจ านวน 1,475.53 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ ระยะยาว
สกลุเงินบาทรวมทัง้สิน้ 13,284.54 ล้านบาท ซึง่มีสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 3,600.62 ล้านบาท ซึ่งภาระหนีส้ินดงักลา่วท าให้กลุม่บริษัทฯ จ าเป็นที่จะต้องรักษา
สภาพคล่องให้เพียงพอที่จะสามารถช าระคืนเงินต้นได้ตรงตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าซือ้ สญัญาเช่าทางการเงิน สญัญากู้ยืมเงิน และหุ้นกู้ ระยะยาว เพื่อไม่ให้การช าระคืน 
เงินกู้ยืมดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั  

17. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำท ำสญัญำกู้ยืมเงินระยะยำวกบัธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทยแหง่หนึ่งของบริษัทยอ่ย 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 E85 ไม่สามารถด ารงอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญากู้ ยืม ระยะยาวกับสถาบันการเงิน  
ซึง่มีผลท าให้เจ้าหนีเ้งินกู้ยืมอาจใช้สิทธิเรียกช าระหนีเ้งินกู้ยืมคงเหลือคืนจากบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้E85 ได้สง่หนงัสือขอผ่อนผนัการผิดเงื่อนไขดงักลา่วแก่ธนาคารดงักลา่ว ซึง่ปัจจบุนั
ยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของธนาคาร ดงันัน้ บริษัทยอ่ยจงึแสดงรายการยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นหนีส้ินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนัทางธนาคารยงัไม่มีจดหมายแจ้งเตือนให้ E85 ช าระหนีค้ืนแต่อย่างใดและยงัคงคิดดอกเบีย้ในอตัราปกติ ต่อมาเม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2563 E85 ได้เข้าลง
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นามแก้ไขสญัญาสินเช่ือกับธนาคารดงักล่าว โดยก าหนดให้ E85 พกัช าระเงินต้นทัง้หมดเป็นเวลา 2 ปี ตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 และจะเร่ิมช าระอีก
ครัง้ในเดือนมิถนุายน 2565 และงวดสดุท้ายในเดือนธันวาคม 2570 อย่างไรก็ดี E85 ยงัคงต้องน าส่งดอกเบีย้ตามงวดช าระเดิม ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับ
ผลกระทบจากผลขาดทนุจากธุรกิจดงักลา่ว และในอดีตที่ผ่านมา E85 มีความจ าเป็นต้องพึง่พิงเงินทนุจากบริษัทฯ ดงันัน้ หาก E85 ยงัไม่สามารถท าก าไรจากการด าเนินงานได้
ตามแผนการปรับปรุงการผลิตและการเพิ่มผลิตภณัฑ์ใหม่ และ/หรือถกูธนาคารเรียกให้ช าระคืนหนีค้งค้างที่มีอยู่ทัง้หมดจากการผิดเงื่อนไขทางการเงิน อาจส่งผลให้ E85 ต้อง
พึง่พิงเงินทนุเพิ่มเติมจากบริษัทฯ ซึง่จะท าให้บริษัทฯ มีภาระทางการเงินจากการให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่บริษัทยอ่ย  โดย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 หนีส้ินคงค้างของ E85 
ทัง้หมดที่มีอยูก่บัธนาคารดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 6 ของหนีส้ินรวมของกลุม่บริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ 

18. ควำมเสี่ยงจำกกำรโครงสร้ำงหนีส้ินที่ไมมี่หลกัประกนัจำกภำระหนีส้ินบริษัทฯ 
 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างหนีส้ินทัง้แบบที่มีหลกัประกันและไม่มีหลกัประกัน ซึ่งเจ้าหนีท้ี่มีทรัพย์สินเป็นหลกัประกันมีสิทธิบงัคบั ช าระหนีจ้ากทรัพย์สินที่ประกันก่อน
เจ้าหนีท้ี่ไม่มีประกันโดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ติดภาระผูกพนัหนีส้ินเท่ากับ 14,879.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.99 ของมลูค่าที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์รวม และมีสินทรัพย์ไม่ติดภาระผูกพันหนีส้ินในส่วนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ที่เหลือจ านวน 7,005.76 ล้านบาท ทัง้นี ้เม่ือเทียบกับหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้และไม่มี
หลกัประกัน ซึง่มีจ านวนรวมทัง้สิน้เท่ากับ 13,284.54 ล้านบาท หากเกิดกรณีจ าเป็นที่ท าให้บริษัทฯ ต้องด าเนินการขายทรัพย์สินเพ่ือช าระหนีค้ืนแก่เจ้าหนีต้่างๆ บริษัทฯ จะต้อง
จา่ยช าระคืนหนีส้ินที่มีหลกัประกนัก่อน ดงันัน้ ผู้ลงทนุอาจมีความเสี่ยงในการได้รับช าระหนีค้ืนเน่ืองจากเป็นภาระหนีส้ินที่ไมมี่หลกัประกนั 

19. ควำมเสี่ยงจำกกำรจดัหำเงินทนุส ำหรับกำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟำ้ BPG 
โครงกำรโรงฟ้ำ BPG เป็นโครงกำรโรงไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ที่มีขนำดก ำลังกำรผลิตติดตัง้ 560 เมกะวตัต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 77.08 ของก ำลงักำรผลิตตัง้รวมของ 

กลุ่มบริษัทฯ ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2563 ซึ่งมีก ำหนดกำรเดินเคร่ืองเชิงพำณิชย์ภำยในปี 2570 ทัง้นี ้โครงกำรดังกล่ำวเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงบริษัทฯ และ GULF ในสัดส่วน 
กำรถือหุ้นที่ร้อยละ 65.00 และ 35.00 ตำมล ำดบั ผ่ำนทำงกำรถือหุ้นใน BPH โดยงบประมำณที่คำดว่ำต้องใช้ในกำรพฒันำโครงกำรดังกล่ำวอยู่ที่ประมำณ 23,000 ล้ำนบำท  
ซึ่งจะจดัหำจำกเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินและส่วนของผู้ ถือหุ้นตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น เพื่อให้อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น อยู่ในระดบั 3:1 เท่ำ ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
หำก BPG ไม่สำมำรถจดัหำเงินทนุมำใช้ได้ตำมแผนงำน โครงกำรดงักล่ำวอำจไม่สำมำรถพฒันำจนแล้วเสร็จได้ทนัตำมก ำหนดกำรและถือเป็นเหตผิุดเงื่อนไขที่ส่งผลให้ กฟผ. 
สำมำรถใช้สิทธิยกเลิกสญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้ระยะยำวระหวำ่ง BPG กบั กฟผ. ได้ ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ จงึมีควำมเสี่ยงจำกกำรจดัหำเงินลงทนุเพ่ือใช้ในกำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ดงักลำ่ว ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ ประเมินวำ่เงินกู้ยืมที่จะต้องจดัหำจำกสถำบนักำรเงินคิดเป็นจ ำนวนประมำณ 17,250 ล้ำนบำท และเงินลงทนุจำกสว่นของผู้ ถือหุ้นที่กลุ่มบริษัทฯ ต้อง
จดัหำตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นและอตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเป้ำหมำยนัน้คิดเป็นประมำณ 3,740 ล้ำนบำท ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้วำงแผนที่จะจดัหำเงินโดยกำรใช้แหล่ง
เงินทนุภำยในของบริษัทฯ  

20. ควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัส COVID-19 
 เน่ืองจากธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทฯ คือ การผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้ ซึง่เป็นสาธารณปูโภคหลกัที่ใช้ส าหรับการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึง
การด าเนินชีวิตประจ าวนัของประชาชน ท าให้ปริมาณความต้องการไฟฟ้าของลกูค้าของกลุม่บริษัทฯ ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2563 ไมไ่ด้มีการปรับตวัลดลงแตอ่ยา่งใด ส าหรับ
ธุรกิจเอทานอลนัน้ก็ยงัไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสเช่นเดียวกัน โดยปริมาณความต้องการของผลิตภณัฑ์เหล่านีย้งัคงอ ยู่ในระดบัที่ใกล้เคียงกันกับช่วง
สถานการณ์ปกติ อีกทัง้ กลุม่บริษัทฯ ยงัมิได้มีแผนที่จะลดก าลงัการผลิตหรือหยดุการผลิตในธุรกิจใดจากสถานการณ์ดงักลา่ว อย่างไรก็ดี ลกูหนีก้ารค้าจากกิจการที่เก่ียวข้อง 
บางรายได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงักลา่ว จงึไมไ่ด้ช าระหนีก้ารค้าให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ตามก าหนด กิจการที่เก่ียวข้องที่ด าเนินธุรกิจดงักลา่ว ได้แก่ บริษัท 304 อินดสัเตรียล 
ปาร์ค จ ากัด บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จ ากัด บริษัท 304 อินดสัเตรียล ปาร์ค 7 จ ากัด และบริษัท มายกรีนเรสสิเด็นซ์ จ ากัด ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากกิจการที่
เก่ียวข้องว่า จะสามารถช าระหนีก้ารค้าเกินก าหนดช าระเหล่านีร้วมถึงค่าปรับที่เก่ียวข้องทั ง้หมดได้ไม่เกินไตรมาส 4 ของปี 2563 ทัง้นี ้หากไม่มีการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส 
COVID-19 อย่างรุนแรงระลอกใหม่ ปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ อาจปรับตวัลงเล็กน้อยไม่เกินประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้
ทัง้หมด ในส่วนของธุรกิจบริการนัน้ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการกันเองภายในกลุ่ม ยกเว้นในส่วนของธุรกิจขนส่งทางทะเลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ ณ์ดงักล่าว แต่ไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อการด าเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ ได้วางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจกิด ขึน้ต่อผลการด าเนินงานให้ได้มากที่สดุ รวมทัง้ 
รณรงค์ให้พนกังานปฏิบตัิตามมาตรการของทางภาครัฐอย่างเข้มข้น ซึง่คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากการด าเนินการตามมาตรการในข้างต้น ไม่สง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงาน
ของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญัแตอ่ยา่งใด โดยคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้คิดเป็นสดัสว่นน้อยกวา่ร้อยละ 0.50 ของรายได้รวมเฉลี่ยตอ่เดือนของกลุม่บริษัทฯ 
ความเส่ียงของตราสาร 

21. ควำมเสี่ยงจำกกำรให้สิทธิบริษัทฯ ในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนด  
บริษัทฯ สำมำรถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ (Call Option) ณ วนัครบรอบปีที่ 1 ของวนัที่ออกหุ้นกู้  และวนัที่ตรงกบัวนัครบก ำหนดช ำระดอกเบีย้ ไมว่ำ่งวดใดๆ ภำยหลงัจำก

หุ้นกู้ครบรอบ 1 ปี ทัง้จ ำนวนหรือบำงส่วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิของหุ้นกู้ นี ้ซึง่อำจท ำให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้รับผลตอบแทนตำมที่ผู้ลงทนุคำดไว้ และผู้ลงทนุยงัได้รับ
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุตอ่ อนัเน่ืองมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในตลำดเงิน ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ลงทนุไมส่ำมำรถน ำเงินต้นและดอกเบีย้ที่ ได้รับจำกกำรไถ่ถอนหุ้นกู้
ดงักล่ำวไปลงทนุตอ่ภำยในอตัรำผลตอบแทนที่คำดหวงัในระดบัเดิมที่เคยได้รับและยงัส่งผลตอ่ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงไปตำมอตัรำดอกเบีย้นัน้ๆ ด้วยแม้วำ่บริษัทฯ จะช ำระ
คำ่ธรรมเนียมให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ก็ตำม 

22. ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk) 
เจ้ำหนีห้รือผู้ ถือหุ้นกู้ มีควำมเสี่ยงที่อำจจะไม่ได้รับช ำระดอกเบีย้หรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ  ไม่เป็นไปตำมที่คำดหมำย หรือ 

กลุ่มบริษัทฯ ขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน หรือทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ มีไม่เพียงพอต่อกำรช ำระหนี ้ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีกำรประ เมินควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของบริษัทฯ  
ที่จัดท ำโดยสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ อย่ำงไรก็ดี ผลกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือมิได้เป็นเคร่ืองยืนยันว่ำ บริษัทฯ จะสำมำรถช ำระดอกเบีย้หรือเงินต้นหุ้ นกู้ ได้  
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนจดัตัง้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัดกบักระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัที่ 7 กรกฎาคม 
2538 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 1.00 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้และไอน า้เพื่อการอตุสาหกรรม โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Cogeneration) 
แบบกังหนัไอน า้ และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เม่ือวนัที่ 26 พฤษภาคม 2553 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทนุในธุรกิจหลกั คือ 
ธุรกิจโรงไฟฟา้ รวมทัง้ได้ลงทนุในธุรกิจที่สนับสนนุการประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้เพื่อการอตุสาหกรรม ธุรกิจวิจยัและพฒันา 
และธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกั ตลอดจนลงทนุในธุรกิจพลงังานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ เชน่ โรงงานผลิตเอทานอลซึ่งธุรกิจดงักลา่วได้รับการบริหารจดัการภายใต้การด าเนินงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งที่บริษัทฯ จดัตัง้ขึน้มาส าหรับการลงทนุในแตล่ะโครงการ อีกทัง้ บริษัทฯ ได้ท าการเพิ่มทนุอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ
ดงักลา่วโดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 10,000.00 ล้านบาท โดยเป็นทนุที่ออกและช าระแล้วรวมทัง้สิน้ 9,354.04 ล้านบาท 

ปัจจบุนับริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) มีโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมที่ด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วทัง้หมด 11 โรง โดยมีก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวม 
726.05 เมกะวตัต์ และก าลงัผลิตไอน า้ติดตัง้รวม 2,486.80 ตนัตอ่ชัว่โมง 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 

ผู้ออกหุ้นกู้ มีวตัถปุระสงค์จะน าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการในครัง้นีไ้ปไปช าระคืนหุ้นกู้ ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2561 (NPS209A) ที่จะครบก าหนด
ช าระ และไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 (NPS218A) คืนก่อนครบก าหนด  

  

สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานย้อนหลัง 2 ปี  
 

 

ข้อมูล งบตรวจสอบ 
ส าหรับปีสิน้สุด 

ณ 31 ธันวาคม 2562 

งบตรวจทาน  
งวด 3 เดือน สิน้สุด 
ณ 31 มีนาคม 2563 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 28,825.75 30,204.07  
หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 19,118.71 19,862.13  
สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 9,707.04 10,341.94  
รายได้รวม (ล้านบาท) 15,554.37 4,186.39  
คา่ใช้จา่ยรวม (ล้านบาท) 12,811.27 3,283.57  
ก าไรสทุธิ (ขาดทนุสทุธิ) (ล้านบาท) 1,640.66 587.10  
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.68 0.81 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่)(1)* 3.57 1.38 
อตัราสว่นความสามารถช าระผกูพนั (Cash Basis) (เทา่) (2) 1.84 0.47 
อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคา และคา่ตดัจ าหน่าย(a)* 3.82 3.22 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  1.97 1.92 
อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นตามข้อก าหนดสิทธิฯ (เทา่) (3) 1.70 1.61 
อตัราสว่นตัว๋เงินจา่ยตอ่หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้(5) N/A N/A 
อตัราสว่นหนีส้ินที่มี่ภาระดอกเบีย้ที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี ตอ่หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ทัง้หมด 0.36 0.38 
อตัราสว่นเงนิกู้ยืมจากสถาบนัการเงินตอ่หนีส้ินรวม 0.15 0.22 

หมายเหต ุ:  * ปรับให้เป็นเต็มปี (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)  อตัราสว่นหนีส้นิรวมต่อผู้ ถือหุ้น (ตามข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ ) = (หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / สว่นของผู้ ถือหุ้น (โดยหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ ไมร่วมถึง เจ้าหนีก้ารค้า 
  เงินรับลว่งหน้า หนีใ้ด ๆ ท่ีไมม่ีภาระดอกเบีย้หรือท่ีไมต่กอยูภ่ายใต้สว่นลด หนีด้้อยสิทธิของผู้ ถือหุ้น และ หุ้นกู้แปลงสภาพ และ สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ให้รวมถึง หนีด้้อยสิทธิของผู้ ถือหุ้น และหุ้นกู้
  แปลงสภาพด้อยสิทธิ) 
 (4) ณ สิน้ปี 2562 และ ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2563 กลุม่บริษัทฯ ไมม่ีตัว๋เงินจ่าย 

อย่ำงแน่นอน และผลกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถืออำจถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ทัง้นี ้เจ้ำหนีห้รือผู้ ถือหุ้นกู้ สำมำรถติดตำมข้ อมูลข่ำวสำรของบริษัทฯ รวมถึง 
กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือได้จำกเว็บไซต์ของส ำนกังำน ก.ล.ต. สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่เก่ียวข้อง หรือสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย 

23. ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ (Price Risk) 
ราคาตลาดของหุ้ นกู้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้หรือลงขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบีย้ในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่ง 

ประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อตัราเงินเฟอ้ หรืออปุสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้  ดงันัน้ ผู้ออกหุ้นกู้อาจได้รับผลประทบในทางลบจากความผนัผวนของราคาหุ้นกู้  
ในกรณีที่มีการซือ้ขายหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน 

24. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคลอ่ง (Liquidity Risk) 
ผู้ ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ ได้ทนัทีในราคาที่ต้องการ เน่ืองจากการซือ้ขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ ในตลาดรองอาจมีไม่มากหรือไม่ มีเลย ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ได้น า 

หุ้นกู้ ไปซือ้ขายในตลาดตราสารหนี ้(BEX) หรือตลาดรองใดๆ อยา่งไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นกู้อาจซือ้ขายหุ้นกู้ ได้ที่ผู้ มีใบอนญุาตค้าตราสารหนี ้( licensed dealer) ซึง่สว่นใหญ่เป็นธนาคาร
พาณิชย์และบริษัทหลกัทรัพย์ 
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ประวัติการผิดนัดช าระหนี ้

 ไมมี่                      มี 
 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 

1. ผู้ลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมและรับหนงัสือชีช้วนได้ที่  

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด 
ที่อยู ่:              เลขที่ 175 ชัน้ 3,9 และ 11 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ :        0-2680-4004     
Website :       www.asiaplus.co.th 
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 
ที่อยู ่:              เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ชัน้ 8, 12 ออลซีซัน่ส์เพลส ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ :        0-2687-7549     
Website :       www.globlex.co.th 
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด   
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชัน้ 14-16 ถนนราชด าริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ :        0-2009-8351-56     
Website :       www.yuanta.co.th 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 173 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชัน้ 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ :        0-2658-8888 
Website :       www.kgieworld.co.th 
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 942/81 ชัน้ 2 ชาญอิสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ :  0-2660-6688  
Website :      www.merchant.co.th 
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ :     02-638-5500 
Website :     www.nomuradirect.com 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
ชัน้ 18, 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9  แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ : 0-2658-9500, 0-2658-9000 
Website :      www.fnsyrus.com 
บริษัทหลักทรัพย์ เคทบีี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซ ี ชัน้ 9,18,39,52  ออลซีซัน่ส์เพลส ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ :  0-2648-1111  
Website :      www.ktbst.co.th 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด 
ชัน้ 8,15-17, 21 อาคารลิเบอร์ตีส้แควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ :       02-695-5555 
Website:       www.ktzmico.com 
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)  
เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ที่ 8, 10 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศพัท์ :  0-2088-9999 
Website :       www.th.rhbtradesmart.com/th/ 
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด 
เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ :  0-2088-9100 
Website :  www.trinitythai.com 

http://www.asiaplus.co.th/
http://www.globlex.co.th/
http://www.yuanta.co.th/
http://www.kgieworld.co.th/
http://www.merchant.co.th/
http://www.nomuradirect.com/
https://www.fnsyrus.com/th/home/
http://www.ktbst.co.th/
http://www.ktzmico.com/
http://www.th.rhbtradesmart.com/th/
http://www.trinitythai.com/
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2. หากผู้ลงทนุมีข้อร้องเรียน สามารถติดตอ่ได้ที่  

บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู ่:      เลขที่ 1 หมูท่ี่ 2 ต ำบลทำ่ตมู อ ำเภอศรีมหำโพธิ จงัหวดัปรำจีนบรีุ 25140  
โทรศพัท์ :       1759 กด 9    
Website:       www.doubleapower.com  

 


