หุ้นกู้ของบริษท
ั เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกาหนด

สรุปข้อมูลสาคัญของหุน้ กู้

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท ี่ ทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน
หรือ NOMURA DIRECT 0-2638-5500

อายุตราสาร : 3 ปี 6 เดือน
มูลค่าการเสนอขายรวม :
ไม่เกิน 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท โดยมีมลู ค่า
หุ้น กู้ท่สี ารองเพื่อ การเสนอขายเพิ่มเติมมู ล ค่ าไม่เกิน
500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท รวมหุน้ กูท้ เ่ี สนอขาย
ในครัง้ นี้มมี ลู ค่าทัง้ สิ้นไม่เกิน 3,500,000,000 (สามพัน
ห้าร้อยล้าน) บาท
มูลค่าการจองซื้อขัน้ ต่า :
จองซื้อขัน้ ต่า 500,000 บาท ทวีคณ
ู ละ 100,000 บาท
อัตราดอกเบีย้ : คงที่ 5.50% ต่อปี
งวดการจ่ายดอกเบีย้ :
ชาระดอกเบีย้ ของหุน้ กูใ้ นอัตราทีก่ าหนดไว้ ทุกๆ 3 เดือน
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย :
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ :
ินาคารกรุงศรีอยุิยา จากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุน้ กู้ :
ินาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทการเสนอขาย :
เสนอขายสาหรับผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือ
ผูล้ งทุนรายใหญ่

คาเตือน :

“โปร ดท าคว ามเข้ า ใจลั ก ษ ณะ สิ น ค้ า เงื่ อ น ไ ข
ผลตอบแทนและความเสี่ย งก่อ นการตัดสิน ใจลงทุ น
หรือขอคาแนะนาเพิม่ เติมจากผูแ้ นะนาการลงทุน”
“การลงทุ น ในหุ้น กู้ม ีค วามเสี่ย ง ผู้ล งทุ น ควรศึก ษา
ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อ มูลส าคัญของตรา
สาร (Factsheet) ก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยสามารถ
ศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล และ
ร่างหนังสือชีช้ วนที่ www.sec.or.th”
“แบบแสดงรายการข้อ มูล การเสนอขายหลักทรัพ ย์
และร่างหนังสือชี้ชวนอยู่ร ะหว่างการพิจารณาอนุ มตั ิ
ของสานักงาน ก.ล.ต. และยังไม่มผี ลใช้บงั คับ”

Capital Nomura Securities Public Company Limited

ผูอ้ อกหุน้ กู้ :
บริษทั เนชันแนล
่
เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
“NPS”
ประเภทตราสาร :
หุน้ กูร้ ะยะยาวชนิดระบุชอ่ื ผูถ้ อื ประเภทไม่ดอ้ ยสิทิิ
ไม่มหี ลักประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ โดยให้สทิ ิิผู้
ออกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ อื หุน้ กูส้ ามารถไถ่ถอนได้กอ่ นกาหนด
ข้อจากัดการโอน :
หุน้ กูส้ ามารถทาการโอนได้เฉพาะกลุ่มผูล้ งทุน
สถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่เท่านัน้
การไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนกาหนด :
- ผูอ้ อกหุน้ กูส้ ามารถใช้สทิ ิิชาระคืนหนี้ หุน้ กูก้ ่อนครบ
กาหนด เริม่ จาก (และรวมถึง) วันที่ 27 กันยายน 2563
ซึ่งเป็ นวันครบรอบปี ท่ี 1 (หนึ่ง) ของอายุหุ้นกูเ้ ป็ นต้น
ไป โดยให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุในข้อกาหนดสิทิิขอ้ 10.4
- ผูถ้ อื หุน้ กูม้ สี ทิ ิิขอให้ผอู้ อกหุน้ กู้ไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนวัน
ครบกาหนด ไถ่ ถ อนหุ้น กู้ไ ด้เพีย งครัง้ เดีย ว ในวัน ใช้
สิทิิไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนวันครบกาหนดตามที่ผอู้ อกหุน้ กู้
กาหนด ทัง้ นี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะกาหนดวันใช้สทิ ิิไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน ภายใน 75 (เจ็ดสิบ
ห้า) วัน นับจากวัน ที่ผู้อ อกหุ้น กู้ จาหน่ าย จ่ าย โอน
สิน ทรัพ ย์ ภ ายใต้ โ รงไฟฟ้ า 7 และโรงไฟฟ้ า 8 เข้า
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้เป็ นไปตามที่ระบุ
ในข้อกาหนดสิทิิขอ้ 10.5
ระยะเวลาจองซื้อ : 23 - 26 กันยายน 2562
วันทีอ่ อกตราสาร : 27 กันยายน 2562
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู้ : 27 มีนาคม 2566
การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ :
อันดับความน่าเชือ่ ถือของผูอ้ อกหุน้ กู้ “BBB-”
แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ “Stable” โดย
บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2562

