
  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) 
           

 

ส่วนที� � 

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารหนี' (Fact Sheet) 
  



บริษทั ทีพีไอโพลีนจํากดั (มหาชน)  สว่นที� � สรุปข้อมลูสาํคญัของตราสาร (Fact Sheet) 
 

 
ส่วนที� � สรุปขอ้มูลสาํคญัของตราสาร (Fact Sheet) หนา้ที� 1 

 

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)  

หุ้นกู้ชนิดระบุชื�อผู้ถือ ประเภทไม่มีประกนั และไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

มูลค่าที�ตราไว้หน่วยละ �,999 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ �,999 บาท  
ชื�อเฉพาะ :“หุ้นกู้ บริษัท ทพีไีอ โพลนี จาํกดั (มหาชน) ครั'งที� </<>>? ชุดที� � ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. <>B�” (หุ้นกู้ชุด ที� �) 

ชื�อเฉพาะ :“หุ้นกู้ บริษัท ทพีไีอ โพลนี จาํกดั (มหาชน) ครั'งที� </<>>? ชุดที� < ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. <>B<” (หุ้นกู้ชุด ที� <) 

ชื�อเฉพาะ :“หุ้นกู้ บริษัท ทพีไีอ โพลนี จาํกดั (มหาชน) ครั'งที� </<>>? ชุดที� D ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. <>BD” (หุ้นกู้ชุด ที� D) 

ชื�อเฉพาะ :“หุ้นกู้ บริษัท ทพีไีอ โพลนี จาํกดั (มหาชน) ครั'งที� </<>>? ชุดที� E ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. <>BE” (หุ้นกู้ชุด ที� E) 

ชื�อเฉพาะ :“หุ้นกู้ บริษัท ทพีไีอ โพลนี จาํกดั (มหาชน) ครั'งที� </<>>? ชุดที� > ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. <>B>” (หุ้นกู้ชุด ที� >) 

(รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที� �, หุ้นกู้ชุดที� <, หุ้นกู้ชุดที� D, หุ้นกู้ชุดที� E และ หุ้นกู้ชุดที� > ว่า “หุ้นกู้”) 

ชื�อผู้ออก : บริษัท ทพีไีอ โพลีน จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) 
ส่วนที� �สาระสําคัญของตราสาร 

ประเภทตราสาร หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุชื�อผูถื้อ ไม่มีประกนั ไม่มีสิทธิแปลงสภาพ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 

อตัราดอกเบี'ยของหุ้นกู้ : (ก) หุ้นกูชุ้ดที� � อตัราดอกเบี6ยคงที�ร้อยละ 4.1 (สี�จุดหนึ� ง) ต่อปี 
(ข) หุ้นกูชุ้ดที� ; อตัราดอกเบี6ยคงที�ร้อยละ <.< (สี�จุดสี�) ต่อปี 
(ค) หุ้นกูชุ้ดที� = อตัราดอกเบี6ยคงที�ร้อยละ 4.65 (สี�จุดหกห้า) ต่อปี 
(ง) หุ้นกูชุ้ดที� < อตัราดอกเบี6ยคงที�ร้อยละ 4.9 (สี�จุดเกา้) ต่อปี 
(จ) หุ้นกูชุ้ดที� A อตัราดอกเบี6ยคงที�ร้อยละ 5.2 (ห้าจุดสอง) ต่อปี 

อายุตราสาร (ก) หุ้นกูชุ้ดที� � อาย ุ = ปี 
(ข) หุ้นกูชุ้ดที� ; อาย ุ < ปี  
(ค) หุ้นกูชุ้ดที� = อาย ุ A ปี 
(ง) หุ้นกูชุ้ดที� < อาย ุ C ปี  
(จ) หุ้นกูชุ้ดที� A อาย ุ D ปี 

วนัที�ออกหุ้นกู้  หุ้นกูชุ้ดที� �, หุ้นกูชุ้ดที� ;, หุ้นกูชุ้ดที� =, หุ้นกูชุ้ดที� < และ หุ้นกูชุ้ดที� A ออกในวนัที� 5 สิงหาคม พ.ศ. ;AAH 

วนัที�ครบอายุหุ้นกู้ (ก) หุ้นกูชุ้ดที� � ครบกาํหนดไถ่ถอน วนัที� 5 สิงหาคม พ.ศ. ;AC� 
(ข) หุ้นกูชุ้ดที� ; ครบกาํหนดไถ่ถอน วนัที� 5 สิงหาคม พ.ศ. ;AC; 
(ค) หุ้นกูชุ้ดที� = ครบกาํหนดไถ่ถอน วนัที� 5 สิงหาคม พ.ศ. ;AC= 
(ง) หุ้นกูชุ้ดที� < ครบกาํหนดไถ่ถอน วนัที� 5 สิงหาคม พ.ศ. ;AC< 
(จ) หุ้นกูชุ้ดที� A ครบกาํหนดไถ่ถอน วนัที� 5 สิงหาคม พ.ศ. ;ACA 

การชําระดอกเบี'ย ชาํระดอกเบี6ยทุก 3 เดือน และชาํระดอกเบี6ยงวดสุดทา้ยในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ 

การไถ่ถอนการครบกาํหนด ผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูเ้วน้แต่การซื6อคืนหุ้นกูต้ามที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนด
สิทธิ และผูถื้อหุ้นกูไ้ม่มีสิทธิเรียกให้ผูอ้อกหุ้นกูท้าํการไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้

มูลค่าที�ตราไว้ต่อหน่วย �,KKK (หนึ� งพนั) บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย �,KKK (หนึ� งพนั) บาท 

สกลุเงนิ บาท 

มูลค่าจองซื'อขั'นตํ�า (ก) ผูล้งทุนทั�วไปที�ประสงคจ์ะจองซื6อจะตอ้งจองซื6อหุ้นกูข้ ั6นตํ�า �KK (หนึ� งร้อย) หน่วยหรือ �KK,KKK (หนึ� งแสน) 
บาท และทวีคูณครั6 งละ �KK (หนึ� งร้อย) หน่วย หรือ �KK,KKK (หนึ� งแสน) บาท 

(ข) ผูล้งทุนสถาบนัที�ประสงคจ์ะจองซื6อจะตอ้งจองซื6อหุ้นกูข้ ั6นตํ�า �KK (หนึ� งร้อย) หน่วยหรือ �KK,KKK (หนึ� งแสน) 
บาท และทวีคูณครั6 งละ �K (สิบ) หน่วย หรือ �K,KKK (หนึ� งหมื�น) บาท 

สรุปข้อมูลสําคญัของตราสารนี'เป็นส่วนหนึ�งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี' (แบบ BJ-DEBT-PO) และหนังสือชี'ชวนซึ�งเป็นเพยีงข้อมูล

โดยสรุปเกี�ยวกบัลกัษณะและความเสี�ยงที�สําคญัของตราสารที�เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี'ชวนโดยละเอยีดก่อนการตัดสินใจลงทุน 
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ส่วนที� � สรุปขอ้มูลสาํคญัของตราสาร (Fact Sheet) หนา้ที� 2 

จํานวนหุ้นกู้ที�เสนอขาย  (ก) หุ้นกูชุ้ดที� � มีจาํนวนหุ้นกูที้�เสนอขายไม่เกิน =,KKK,KKK (สามลา้น) หน่วย  
(ข) หุ้นกูชุ้ดที� ; มีจาํนวนหุ้นกูที้�เสนอขายไม่เกิน =,KKK,KKK (สามลา้น) หน่วย 
(ค) หุ้นกูชุ้ดที� = มีจาํนวนหุ้นกูที้�เสนอขายไม่เกิน =,KKK,KKK (สามลา้น) หน่วย   
(ง) หุ้นกูชุ้ดที� < มีจาํนวนหุ้นกูที้�เสนอขายไม่เกิน =,KKK,KKK (สามลา้น) หน่วย และจาํนวนหุ้นกูส้ํารองเพื�อเสนอ

ขายเพิ�มเติมไม่เกิน �,KKK,KKK (หนึ� งลา้น) หน่วย คิดเป็นจาํนวนหุ้นกูที้�เสนอขายทั6งสิ6นไม่เกิน <,KKK,KKK (สี�
ลา้น)หน่วย 

(จ) หุ้นกู้ชุดที� A มีจาํนวนหุ้นกูที้�เสนอขายไม่เกิน =,KKK,KKK (สามลา้น) หน่วย และจาํนวนหุ้นกูส้าํรองเพื�อเสนอ
ขายเพิ�มเติมไม่เกิน �,KKK,KKK (หนึ� งลา้น) หน่วย คิดเป็นจาํนวนหุ้นกูที้�เสนอขายทั6งสิ6นไม่เกิน <,KKK,KKK (สี�
ลา้น)หน่วย 

โดยหุ้นกู้ชุดที� �, หุ้นกู้ชุดที� ;, หุ้นกู้ชุดที� =, หุ้นกูชุ้ดที� < และ หุ้นกู้ชุดที� A มีจาํนวนเสนอขายรวมทั6งสิ6นไม่เกิน 
�D,KKK,KKK (สิบเจด็ลา้น) หน่วย 

มูลค่าของหุ้นกู้ที�เสนอขาย (ก) หุ้นกูชุ้ดที� � มูลค่าหุ้นกูที้�เสนอขายไม่เกิน =,KKK,KKK,KKK (สามพนัลา้น) บาท  
(ข) หุ้นกูชุ้ดที� 2 มูลค่าหุ้นกูที้�เสนอขายไม่เกิน =,KKK,KKK,KKK (สามพนัลา้น) บาท  
(ค) หุ้นกูชุ้ดที� = มูลค่าหุ้นกูที้�เสนอขายไม่เกิน =,KKK,KKK,KKK (สามพนัลา้น) บาท  
(ง) หุ้นกูชุ้ดที� < มูลค่าหุ้นกูที้�เสนอขายไม่เกิน =,KKK,KKK,KKK (สามพนัลา้น) บาท และมีหุ้นกูส้าํรองเพื�อเสนอขาย

เพิ�มเติมมูลค่าไม่เกิน �,KKK,KKK,KKK (หนึ� งพนัล้าน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้ที�เสนอขายทั6งสิ6นไม่เกิน 
<,KKK,KKK,KKK (สี�พนัลา้น)บาท 

(จ) หุ้นกูชุ้ดที� A มูลค่าหุ้นกูที้�เสนอขายไม่เกิน =,KKK,KKK,KKK (สามพนัลา้น) บาท และมีหุ้นกูส้าํรองเพื�อเสนอขาย
เพิ�มเติมมูลค่าไม่เกิน �,KKK,KKK,KKK (หนึ� งพนัล้าน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้ที�เสนอขายทั6งสิ6นไม่เกิน 
<,KKK,KKK,KKK (สี�พนัลา้น)บาท 

โดยหุ้นกู้ชุดที� �, หุ้นกู้ชุดที� ;, หุ้นกู้ชุดที� =, หุ้นกู้ชุดที� < และ หุ้นกู้ชุดที� A มีมูลค่าเสนอขายรวมทั6งสิ6นไม่เกิน 
�D,KKK,KKK,KKK (หนึ� งหมื�นเจด็พนัลา้น) บาท 

อันดับเครดิตขององค์กรและหุ้นกู้  ณ 

วนัที�เสนอขาย 

องคก์รไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือจากบริษทั ทริสเรทติ6ง จาํกดั (เผยแพร่เมื�อวนัที� ;� กรกฎาคม ;AAH) อยู่
ในเกณฑ ์BBB+ แนวโนม้คงที� (stable) 
หุ้นกูไ้ดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือจากบริษทั ทริสเรทติ6ง จาํกดั (เผยแพร่เมื�อวนัที� ;� กรกฎาคม ;AAH) อยูใ่นเกณฑ ์

BBB+ แนวโนม้คงที� (stable)โดยผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของหุ้นกูต้ลอดอายขุองหุ้นกู ้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

ส่วนที� 2 ลกัษณะพิเศษและความเสี�ยงของตราสาร 

;.� ลกัษณะพิเศษและความเสี�ยงของหุ้นกู ้

การชําระดอกเบี'ย :  ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะชาํระดอกเบี6ยของหุ้นกูทุ้กๆ = (สาม) เดือน โดยจะชาํระดอกเบี6ยของหุ้นกูทุ้กวนัสุดทา้ยแห่งเดือนของเดือนกุมภาพนัธ์, 
พฤษภาคม, สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกูโ้ดยเริ�มชาํระครั6 งแรกในวนัที� =K พฤศจิกายน พ.ศ.;AAH  หากวนัครบกาํหนดชาํระ
ดอกเบี6ยตรงกบัวนัหยดุทาํการของธนาคารพาณิชย ์จะเลื�อนวนัชาํระดอกเบี6ยสาํหรับงวดดอกเบี6ยหุ้นกูด้งักล่าวเป็นวนัทาํการถดัไป  

การชําระคนืเงนิต้น :  ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะชาํระเงินตน้ครั6 งเดียวในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ดงันี6  

- วนัที� A สิงหาคม พ.ศ.;AC� สาํหรับหุ้นกูชุ้ดที� � 
- วนัที� A สิงหาคม พ.ศ.;AC; สาํหรับหุ้นกูชุ้ดที� ;  
- วนัที� A สิงหาคม พ.ศ.;AC= สาํหรับหุ้นกูชุ้ดที� = 
- วนัที� 5 สิงหาคม พ.ศ.;AC< สาํหรับหุ้นกูชุ้ดที� < 
- วนัที� 5 สิงหาคม พ.ศ.;ACA สาํหรับหุ้นกูชุ้ดที� A 
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หากวนัชาํระเงินตน้ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่ตรงกบัวนัทาํการ ให้เลื�อนเป็นวนัทาํการถดัไป 

วธีิการชําระหนี'หุ้นกู้ :  

(ก) ผูอ้อกหุ้นกู้จะชาํระดอกเบี6ยที�ถึงกาํหนดชาํระของหุ้นกูใ้นวนัชาํระดอกเบี6ยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูซึ้� งมีชื�อปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุ้นกูใ้นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้หรือในกรณีที�หุ้นกูฝ้ากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์จะชาํระให้แก่บุคคลซึ� งปรากฏชื�ออยู่
ในรายชื�อของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยว์่าเป็นผูท้รงสิทธิในหุ้นกู ้ทั6งนี6  การชาํระดอกเบี6ยของหุ้นกู้จะกระทาํโดย (�) การโอนเขา้บญัชีธนาคาร
ของผูถื้อหุ้นกู ้(ที�ผูถื้อหุ้นกูแ้จง้ให้นายทะเบียนหุ้นกูแ้ละผูอ้อกหุ้นกูท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าอยา่งน้อย �A (สิบห้า) วนัก่อนหน้าวนั
ครบกาํหนดจ่ายเงินดงักล่าว) หรือ (;) เช็คขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะในนามของผูถื้อหุ้นกู ้ซึ� งเป็นเช็คที�เป็นเงินสกุลบาทและสามารถเบิกถอนได้
จากธนาคารในประเทศไทย โดยจะจดัส่งทางไปรษณียต์ามที�อยูข่องผูถื้อหุ้นกู ้หรือโดยวิธีการอื�นใดตามที�จะตกลงกนัเป็นครั6 งคราวระหว่างผู ้
ออกหุ้นกู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และนายทะเบียนหุ้นกู ้ 

(ข) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะชาํระเงินตน้ของหุ้นกูผ้า่นนายทะเบียนหุ้นกูใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้นกู ้ซึ� งมีชื�อปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูใ้นวนัปิดสมุดทะเบียน        
ผูถื้อหุ้นกู ้หรือในกรณีที�หุ้นกูฝ้ากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์จะชาํระให้แก่บุคคลซึ� งปรากฏชื�ออยูใ่นรายชื�อของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยว์่า
เป็นผูท้รงสิทธิในหุ้นกู้  ทั6งนี6  การชาํระเงินตน้ของหุ้นกูจ้ะกระทาํโดย (�) การโอนเขา้บญัชีธนาคารของผูถื้อหุ้นกู ้(ที�ผูถื้อหุ้นกู้แจง้ให้นาย
ทะเบียนหุ้นกูแ้ละผูอ้อกหุ้นกูท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าอยา่งน้อย �A (สิบห้า) วนัก่อนหน้าวนัครบกาํหนดจ่ายเงินดงักล่าว) หรือ (;) 
เช็คขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะในนามของผูถื้อหุ้นกูซึ้� งเป็นเช็คที�เป็นเงินสกุลบาท และสามารถเบิกถอนไดจ้ากธนาคารในประเทศไทย โดยจะ
จดัส่งทางไปรษณียต์ามที�อยูข่องผูถื้อหุ้นกู ้หรือโดยวิธีการอื�นใดตามที�จะตกลงกนัเป็นครั6 งคราวระหว่างผูอ้อกหุ้นกู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และนาย
ทะเบียนหุ้นกู ้ทั6งนี6  ผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งนาํใบหุ้นกูม้าเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู ้ณ สาํนกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกูด้ว้ย  

<.< ความเสี�ยงทั�วไป 

 �) ความเสี�ยงด้านเครดติ (Credit Risk)  

 หมายถึง ความเสี�ยงที�ผูอ้อกตราสารจะไม่สามารถจ่ายดอกเบี6ยหรือไม่สามารถคืนเงินตน้หรือเงินลงทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ และเมื�อผูอ้อก
หุ้นกูห้ยดุจ่ายดอกเบี6ยหรือเงินตน้ ก็เป็นการผิดนดัชาํระหนี6 หุ้นกู ้(default)  ซึ� งหากผูอ้อกหุ้นกูป้ระกาศลม้ละลายหรือผิดนดัชาํระหนี6 หุ้นกู ้ผูถื้อหุ้นกูแ้ละ
เจา้หนี6 อื�นของบริษทัผูอ้อกหุ้นกูจ้ะมีบุริมสิทธิเหนือผูถื้อหุ้นของบริษทัผูอ้อกหุ้นกู ้ ในการประเมินความเสี�ยงดา้นเครดิตของผูอ้อกหุ้นกู ้ ผูล้งทุนสามารถดู 
credit rating ที�จดัทาํโดย สถาบนัจดัอนัดบัความเสี�ยง (CRA)ประกอบการตดัสินใจลงทุนได ้ ถา้ credit rating ของหุ้นกูต้ ํ�า แสดงว่าความเสี�ยงดา้นเครดิต
ของหุ้นกูห้รือผูอ้อกหุ้นกูสู้ง ผลตอบแทนที�ผูล้งทุนไดรั้บควรจะสูงดว้ยเพื�อชดเชยความเสี�ยงที�สูงของหุ้นกูด้งักล่าว   

อยา่งไรก็ตาม  ก่อนการลงทุนผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลผลการดาํเนินงานของบริษทัผูอ้อกหุ้นกู ้นอกจากการพิจารณา credit rating ของ
หุ้นกูห้รือบริษทัผูอ้อกหุ้นกู ้ และผูล้งทุนควรติดตามขอ้มูลข่าวสารของบริษทัผูอ้อกหุ้นกูร้วมถึงการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงการจดัอนัดบั credit rating  ได้
จากเวบ็ไซตส์าํนกังาน ก.ล.ต.  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี6ไทย  

 <) ความเสี�ยงด้านราคา (Price Risk) 

 เนื�องจาก หุ้นกูเ้สนอขายเป็นหุ้นกูที้�ให้ผลตอบแทนประเภทอตัราดอกเบี6ยคงที�และจะจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี6 ไทย หาก
อตัราดอกเบี6ยในตลาดปรับตวัสูงขึ6นหลงัจากที�ผูล้งทุนไดล้งทุนในหุ้นกูไ้ปแลว้อาจส่งผลให้มูลค่าซื6อขายของหุ้นกูด้งักล่าวต่อหน่วยลดลงซึ� งเป็นไปตาม
กลไกตลาด แต่ทั6งนี6การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี6ยในตลาดจะไม่มีผลกระทบต่ออตัราดอกเบี6ยที�ไดก้าํหนดไวข้องหุ้นกูที้�เสนอขาย 

D) ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

 หมายถึง ความเสี�ยงที�จะเกิดขึ6นเมื�อผูถื้อหุ้นกูป้ระสงคจ์ะขายหุ้นกูใ้นตลาดรองก่อนครบกาํหนดไถ่ถอน ผูถื้อหุ้นกูอ้าจไม่สามารถขายหุ้น
กูไ้ดท้นัทีในราคาที�ตนเองตอ้งการ เนื�องจากการซื6อขายเปลี�ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั6งนี6  หากผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่ไดน้าํหุ้นกูไ้ปซื6อขายหุ้นกู้
ไดที้�ธนาคารพาณิชย ์หรือนิติบุคคลอื�นใดที�มีใบอนุญาตคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารหนี6หรือตลาดรองอื�นใด  


