บริษัทผลิตไฟฟ้าลาว EDL-Generation ออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สหรั ฐ
ขนาดใหญ่ ท่ ีสุดสาเร็จในประเทศไทย
กรุ งเทพฯ 14 กันยายน 2559 – EDL-Generation Public Company (“EDL-Gen”) บริ ษัทผลิตไฟฟ้ าชันน
้ าของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประสบความสาเร็ จในการกาหนดราคาหุ้นกู้เป็ นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ จานวน 312 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 10,800 ล้ านบาท) ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 หุ้นกู้ครัง้
นี ้ได้ รับการจัดอันดับที่ BBB+ จากบริ ษัททริ ส เรทติ ้ง จากัด แบ่งเป็ นสามชุด ระยะเวลาครบกาหนดไถ่ถอนคือ 7, 10 และ
12 ปี อัตราดอกเบี ้ยที่ 5.00%, 5.59% และ 5.98% ต่อปี ตามลาดับ จัดจาหน่ายเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ให้ แก่นกั ลงทุน
สถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ภายใต้ ข้อกาหนดหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัททวิน ไพน์ กรุ้ป จากัด เป็ นที่ปรึกษาหลัก โดยมีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
(ไทย) จากัด (มหาชน) ทาหน้ าทีผ่ ้ จู ดั การจัดจาหน่ายร่วม
EDL-Gen ออกหุ้นกู้ครัง้ แรกจานวน 6,500 ล้ านบาทเมื่อเดือนธันวาคม 2557 ได้ รับรางวัลและการตอบรับอย่างมากจาก
ตลาดทุนนานาชาติ สาหรับครัง้ นี ้ เป็ นการออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ ครัง้ แรก จะเป็ นอีกหนึง่ ในธุรกรรมการเงินครัง้ สาคัญ
สาหรับ EDL-Gen ในหลายๆ ด้ าน
หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ โดย EDL-Gen ที่ออกมาเป็ นครัง้ แรกนี ้ เป็ นหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศขนาดใหญ่ที่สดุ เท่าที่เคยมีมาใน
ประเทศไทย และ EDL-Gen กลายเป็ นบริษัทเอกชนผู้ออกหุ้นกู้รายแรกทีต่ ราสารหนี ้มีระยะเวลาครบกาหนด 12 ปี จาก
ตลาดตราสารหนี ้สกุลเงินตราต่างประเทศของไทย และระยะเวลา 12 ปี นี ้ยังเป็ นตราสารหนี ้ที่มีอายุนานที่สดุ เท่าทีเ่ คยมีมา
ของ EDL-Gen
การเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าวช่วยให้ EDL-Gen ขยายฐานนักลงทุนออกไปได้ กว้ างขึ ้น โดยมีการกระจายหุ้นกู้นี ้ไปยังสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institution) (48.1%), บริ ษัทประกันภัย (43.3%) นักลงทุนรายใหญ่
ภายในประเทศ (2.2%) และนักลงทุนรายใหญ่ที่มีถิ่นที่อยูน่ อกประเทศ (6.4%) นับเป็ นครัง้ แรกทีก่ ารจัดหน่ายหุ้นกู้สกุลเงิน
ต่างประเทศเสนอขายให้ แก่นกั ลงทุนรายใหญ่ทงภายในประเทศและที
ั้
่มีถิ่นที่อยูน่ อกประเทศ ซึง่ เน้ นให้ เห็นถึงความ
น่าเชื่อถืออันแข็งแกร่งของ EDL-Gen ในหมูน่ กั ลงทุน

การจัดจาหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ นี ้ยังแสดงให้ เห็นถึงความเชี่ยวชาญ แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดตราสารหนี ้
และทุนของประเทศไทย ตลอดจนความน่าเชื่อถืออันแข็งแกร่งของ EDL-Gen ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ในตลาดทุนในภูมิภาคที่
เชื่อมโยงบูรณาการกันมากขึ ้นเรื่อยๆ
นางรัตนา ประทุมวรรณ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร EDL-Gen กล่าวว่า “เรายินดีที่ประสบ
ความสาเร็จอีกครัง้ ในการดาเนินธุรกรรมข้ ามพรมแดนครัง้ สาคัญนี ้ โดยเป็ นบริ ษัทเอกชนต่างประเทศรายแรกที่ออกหุ้นกู้
สกุลเงินดอลลาร์ ในตลาด ซึง่ ต้ องขอบคุณนักลงทุนที่มคี วามเชื่อมัน่ ในความน่าเชื่อถือของบริ ษัท EDL-Gen การออกหุ้นกู้
ครัง้ นี ้ยังแสดงให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงทางการเงินที่แข็งแกร่งของทังสองประเทศ
้
ซึง่ จะช่วยพัฒนาให้ เรารุดหน้ าไปสู่
เป้าหมายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
นายอดิศร สิงห์ สัจจะ หุ้นส่ วนผู้ก่อตัง้ และกรรมการผู้จัดการ บริษัททวินไพน์ กรุ้ ป จากัด กล่าวว่า “ธุรกรรมครัง้ นี ้
ยกระดับความสามารถของประเทศในการเป็ นหนึง่ ในตลาดตราสารหนี ้และทุนชันน
้ าของภูมิภาค มีตลาดทุนทีม่ ีศกั ยภาพ
และความเชี่ยวชาญ ความแข็งแกร่งของนักลงทุน สภาพคล่องของตลาดและกรอบกฎหมายที่เอื ้ออานวยรองรับ บริ ษัท
ทวินไพน์ กรุ้ป ภูมิใจที่อยูใ่ นแนวหน้ าของกลุม่ ประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม) ในการบุกเบิกเพื่อเข้ าถึง
ตลาดทุนต่างๆ สาหรับรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและบริ ษัทเอกชนชันน
้ าต่างๆ ภายในประเทศเหล่านี ้
นายอาซาด เฮก ผู้อานวยการบริหาร ตลาดตราสารหนีแ้ ละทุน กลุ่มประเทศอาเซียน ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์
เตอร์ ด กล่าวว่า “นวัตกรรมทางการเงินข้ ามพรมแดนครัง้ นี ้เป็ นการบุกเบิกเปิ ดทางใหม่ขึ ้นโดยแท้ และประสบความสาเร็ จ
ที่เรี ยกได้ วา่ ครัง้ แรกในหลายๆ ด้ าน หุ้นกู้ครัง้ นี ้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ EDL-Gen เติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ ้น แต่ยงั มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนของ สปป. ลาว กล่าวได้ วา่ EDL-Gen มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานของประเทศ และยังมีบทบาทสาคัญในการหล่อเลี ้ยงการเติบโตและก้ าวหน้ าของประเทศ ใน
ฐานะธนาคารสากลที่มีเครื อข่ายสาขาอยูใ่ นทัง้ 10 ประเทศของอาเซียน สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดภูมใิ จมากเป็ นพิเศษกับการ
จัดจาหน่ายหุ้นกู้ครัง้ นี ้ซึง่ จะช่วยวางมาตรฐานใหม่ให้ กบั อุตสาหกรรมการเงิน และตอกย ้าพันธสัญญาแบรนด์ Here for
good ไปทัว่ ทังภู
้ มิภาค
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