บริษัท ทีพไี อ โพลีน จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที
สรุ ปข้ อมูลสํ าคัญของตราสารหนี' (Fact Sheet)

บริ ษทั ทีพีไอโพลีนจํากัด (มหาชน)

ส่วนที สรุปข้ อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

สรุ ปข้ อมูลสํ าคัญของตราสารนีเ' ป็ นส่ วนหนึงของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี' (แบบ BJ-DEBT-PO) และหนังสื อชี'ชวนซึงเป็ นเพียงข้ อมูล
โดยสรุ ปเกียวกับลักษณะและความเสี ยงทีสํ าคัญของตราสารทีเสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสื อชี'ชวนโดยละเอียดก่ อนการตัดสิ นใจลงทุน

สรุ ปข้ อมูลสํ าคัญของตราสาร (Fact Sheet)
หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ มีประกัน และไม่ ด้อยสิ ทธิ และมีผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้
มูลค่ าทีตราไว้ หน่ วยละ ,999 บาท ราคาเสนอขายหน่ วยละ ,999 บาท
ชือเฉพาะ :“หุ้นกู้ บริษัท ทีพไี อ โพลีน จํากัด (มหาชน) ครั'งที </<>>? ชุดที ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. <>B ” (หุ้นกู้ชุด ที )
ชือเฉพาะ :“หุ้นกู้ บริษัท ทีพไี อ โพลีน จํากัด (มหาชน) ครั'งที </<>>? ชุดที < ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. <>B<” (หุ้นกู้ชุด ที <)
ชือเฉพาะ :“หุ้นกู้ บริษัท ทีพไี อ โพลีน จํากัด (มหาชน) ครั'งที </<>>? ชุดที D ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. <>BD” (หุ้นกู้ชุด ที D)
ชือเฉพาะ :“หุ้นกู้ บริษัท ทีพไี อ โพลีน จํากัด (มหาชน) ครั'งที </<>>? ชุดที E ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. <>BE” (หุ้นกู้ชุด ที E)
ชือเฉพาะ :“หุ้นกู้ บริษัท ทีพไี อ โพลีน จํากัด (มหาชน) ครั'งที </<>>? ชุดที > ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. <>B>” (หุ้นกู้ชุด ที >)
(รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที , หุ้นกู้ชุดที <, หุ้นกู้ชุดที D, หุ้นกู้ชุดที E และ หุ้นกู้ชุดที > ว่ า “หุ้นกู้”)

ชื อผู้ออก : บริษัท ทีพไี อ โพลีน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”)
ส่ วนที สาระสํ าคัญของตราสาร
ประเภทตราสาร
อัตราดอกเบีย' ของหุ้นกู้ :

อายุตราสาร

วันทีออกหุ้นกู้
วันทีครบอายุห้ ุนกู้

การชําระดอกเบีย'
การไถ่ ถอนการครบกําหนด
มูลค่ าทีตราไว้ ต่อหน่ วย
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
สกุลเงิน
มูลค่ าจองซื'อขั'นตํา

หุ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ชนิ ดระบุชือผูถ้ ือ ไม่มีประกัน ไม่มีสิทธิ แปลงสภาพ และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้
(ก) หุ้นกูช้ ุดที อัตราดอกเบี6ยคงทีร้อยละ 4.1 (สี จุดหนึ ง) ต่อปี
(ข) หุ้นกูช้ ุดที ; อัตราดอกเบี6ยคงทีร้อยละ <.< (สี จุดสี ) ต่อปี
(ค) หุ้นกูช้ ุดที = อัตราดอกเบี6ยคงทีร้อยละ 4.65 (สี จุดหกห้า) ต่อปี
(ง) หุ้นกูช้ ุดที < อัตราดอกเบี6ยคงทีร้อยละ 4.9 (สี จุดเก้า) ต่อปี
(จ) หุ้นกูช้ ุดที A อัตราดอกเบี6ยคงทีร้อยละ 5.2 (ห้าจุดสอง) ต่อปี
(ก) หุ้นกูช้ ุดที อายุ = ปี
(ข) หุ้นกูช้ ุดที ; อายุ < ปี
(ค) หุ้นกูช้ ุดที = อายุ A ปี
(ง) หุ้นกูช้ ุดที < อายุ C ปี
(จ) หุ้นกูช้ ุดที A อายุ D ปี
หุ้นกูช้ ุดที , หุ้นกูช้ ุดที ;, หุ้นกูช้ ุดที =, หุ้นกูช้ ุดที < และ หุ้นกูช้ ุดที A ออกในวันที 5 สิ งหาคม พ.ศ. ;AAH
(ก) หุ้นกูช้ ุดที ครบกําหนดไถ่ถอน วันที 5 สิ งหาคม พ.ศ. ;AC
(ข) หุ้นกูช้ ุดที ; ครบกําหนดไถ่ถอน วันที 5 สิ งหาคม พ.ศ. ;AC;
(ค) หุ้นกูช้ ุดที = ครบกําหนดไถ่ถอน วันที 5 สิ งหาคม พ.ศ. ;AC=
(ง) หุ้นกูช้ ุดที < ครบกําหนดไถ่ถอน วันที 5 สิ งหาคม พ.ศ. ;AC<
(จ) หุ้นกูช้ ุดที A ครบกําหนดไถ่ถอน วันที 5 สิ งหาคม พ.ศ. ;ACA
ชําระดอกเบี6ยทุก 3 เดือน และชําระดอกเบี6ยงวดสุ ดท้ายในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ผูอ้ อกหุ้นกูไ้ ม่มีสิทธิ ไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกูเ้ ว้นแต่การซื6 อคืนหุ้นกูต้ ามทีกําหนดไว้ในข้อกําหนด
สิ ทธิ และผูถ้ ือหุ้นกูไ้ ม่มีสิทธิ เรี ยกให้ผอู้ อกหุ้นกูท้ าํ การไถ่ถอนหุ้นกูก้ ่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
,KKK (หนึ งพัน) บาท
,KKK (หนึ งพัน) บาท
บาท
(ก) ผูล้ งทุนทัวไปทีประสงค์จะจองซื6 อจะต้องจองซื6 อหุ้นกูข้ 6 นั ตํา KK (หนึ งร้ อย) หน่ วยหรื อ KK,KKK (หนึ งแสน)
บาท และทวีคูณครั6งละ KK (หนึ งร้อย) หน่วย หรื อ KK,KKK (หนึ งแสน) บาท
(ข) ผูล้ งทุนสถาบันทีประสงค์จะจองซื6 อจะต้องจองซื6 อหุ้นกูข้ 6 นั ตํา KK (หนึ งร้ อย) หน่ วยหรื อ KK,KKK (หนึ งแสน)
บาท และทวีคูณครั6งละ K (สิ บ) หน่วย หรื อ K,KKK (หนึ งหมืน) บาท
ส่ วนที สรุ ปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet) หน้าที 1
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(ก) หุ้นกูช้ ุดที มีจาํ นวนหุ้นกูท้ ีเสนอขายไม่เกิน =,KKK,KKK (สามล้าน) หน่วย
(ข) หุ้นกูช้ ุดที ; มีจาํ นวนหุ้นกูท้ ีเสนอขายไม่เกิน =,KKK,KKK (สามล้าน) หน่วย
(ค) หุ้นกูช้ ุดที = มีจาํ นวนหุ้นกูท้ ีเสนอขายไม่เกิน =,KKK,KKK (สามล้าน) หน่วย
(ง) หุ้นกูช้ ุ ดที < มีจาํ นวนหุ้นกูท้ ีเสนอขายไม่เกิ น =,KKK,KKK (สามล้าน) หน่ วย และจํานวนหุ้นกูส้ ํารองเพือเสนอ
ขายเพิมเติมไม่เกิ น ,KKK,KKK (หนึ งล้าน) หน่ วย คิดเป็ นจํานวนหุ้นกูท้ ีเสนอขายทั6งสิ6 นไม่เกิ น <,KKK,KKK (สี
ล้าน)หน่วย
(จ) หุ้นกู้ชุดที A มี จาํ นวนหุ้นกูท้ ีเสนอขายไม่เกิ น =,KKK,KKK (สามล้าน) หน่ วย และจํานวนหุ้นกูส้ าํ รองเพือเสนอ
ขายเพิมเติมไม่เกิ น ,KKK,KKK (หนึ งล้าน) หน่ วย คิดเป็ นจํานวนหุ้นกูท้ ีเสนอขายทั6งสิ6 นไม่เกิ น <,KKK,KKK (สี
ล้าน)หน่วย
โดยหุ้นกู้ชุดที , หุ้นกู้ชุดที ;, หุ้นกู้ชุดที =, หุ้นกูช้ ุ ดที < และ หุ้นกู้ชุดที A มีจาํ นวนเสนอขายรวมทั6งสิ6 นไม่เกิ น
D,KKK,KKK (สิ บเจ็ดล้าน) หน่วย
(ก) หุ้นกูช้ ุดที มูลค่าหุ้นกูท้ ีเสนอขายไม่เกิน =,KKK,KKK,KKK (สามพันล้าน) บาท
มูลค่ าของหุ้นกู้ทีเสนอขาย
(ข) หุ้นกูช้ ุดที 2 มูลค่าหุ้นกูท้ ีเสนอขายไม่เกิน =,KKK,KKK,KKK (สามพันล้าน) บาท
(ค) หุ้นกูช้ ุดที = มูลค่าหุ้นกูท้ ีเสนอขายไม่เกิน =,KKK,KKK,KKK (สามพันล้าน) บาท
(ง) หุ้นกูช้ ุดที < มูลค่าหุ้นกูท้ ีเสนอขายไม่เกิ น =,KKK,KKK,KKK (สามพันล้าน) บาท และมีหุ้นกูส้ าํ รองเพือเสนอขาย
เพิมเติ ม มูลค่ าไม่ เกิ น ,KKK,KKK,KKK (หนึ งพัน ล้าน) บาท คิ ด เป็ นมูลค่ ารวมหุ้น กู้ทีเสนอขายทั6งสิ6 นไม่ เกิ น
<,KKK,KKK,KKK (สี พันล้าน)บาท
(จ) หุ้นกูช้ ุดที A มูลค่าหุ้นกูท้ ีเสนอขายไม่เกิ น =,KKK,KKK,KKK (สามพันล้าน) บาท และมีหุ้นกูส้ าํ รองเพือเสนอขาย
เพิมเติ ม มูลค่ าไม่ เกิ น ,KKK,KKK,KKK (หนึ งพัน ล้าน) บาท คิ ด เป็ นมูลค่ ารวมหุ้น กู้ทีเสนอขายทั6งสิ6 นไม่ เกิ น
<,KKK,KKK,KKK (สี พันล้าน)บาท
โดยหุ้นกู้ชุดที , หุ้นกู้ชุ ดที ;, หุ้นกู้ชุด ที =, หุ้ นกู้ชุดที < และ หุ้นกู้ชุด ที A มี มูลค่าเสนอขายรวมทั6งสิ6 นไม่เกิ น
D,KKK,KKK,KKK (หนึ งหมืนเจ็ดพันล้าน) บาท
อั น ดั บ เครดิ ต ขององค์ ก รและหุ้ นกู้ ณ องค์กรได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื อถื อจากบริ ษทั ทริ สเรทติ6ง จํากัด (เผยแพร่ เมือวันที ; กรกฎาคม ;AAH) อยู่
ในเกณฑ์ BBB+ แนวโน้มคงที (stable)
วันทีเสนอขาย
หุ้นกูไ้ ด้รับการจัดอันดับความน่ าเชื อถื อจากบริ ษทั ทริ สเรทติ6ง จํากัด (เผยแพร่ เมือวันที ; กรกฎาคม ;AAH) อยูใ่ นเกณฑ์
จํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขาย

BBB+ แนวโน้มคงที (stable)โดยผูอ้ อกหุ้นกูจ้ ะจัดให้มีการจัดอันดับความน่ าเชื อถือของหุ้นกูต้ ลอดอายุของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที 2 ลักษณะพิเศษและความเสี ยงของตราสาร
;. ลักษณะพิเศษและความเสี ยงของหุ้นกู้
การชําระดอกเบีย' : ผูอ้ อกหุ้นกูจ้ ะชําระดอกเบี6ยของหุ้นกูท้ ุกๆ = (สาม) เดือน โดยจะชําระดอกเบี6ยของหุ้นกูท้ ุกวันสุ ดท้ายแห่ งเดื อนของเดื อนกุมภาพันธ์,
พฤษภาคม, สิ งหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกูโ้ ดยเริ มชําระครั6งแรกในวันที =K พฤศจิกายน พ.ศ.;AAH หากวันครบกําหนดชําระ
ดอกเบี6ยตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิ ชย์ จะเลือนวันชําระดอกเบี6ยสําหรับงวดดอกเบี6ยหุ้นกูด้ งั กล่าวเป็ นวันทําการถัดไป
การชําระคืนเงินต้ น : ผูอ้ อกหุ้นกูจ้ ะชําระเงินต้นครั6งเดียวในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ดังนี6
-

วันที A สิ งหาคม พ.ศ.;AC สําหรับหุ้นกูช้ ุดที
วันที A สิ งหาคม พ.ศ.;AC; สําหรับหุ้นกูช้ ุดที ;
วันที A สิ งหาคม พ.ศ.;AC= สําหรับหุ้นกูช้ ุดที =
วันที 5 สิ งหาคม พ.ศ.;AC< สําหรับหุ้นกูช้ ุดที <
วันที 5 สิ งหาคม พ.ศ.;ACA สําหรับหุ้นกูช้ ุดที A
ส่ วนที สรุ ปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet) หน้าที 2
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หากวันชําระเงินต้นให้แก่ผถู้ ือหุ้นกูไ้ ม่ตรงกับวันทําการ ให้เลือนเป็ นวันทําการถัดไป
วิธีการชําระหนีห' ้ ุนกู้ :
(ก)

ผูอ้ อกหุ้นกู้จะชําระดอกเบี6 ยที ถึ งกําหนดชําระของหุ้นกูใ้ นวันชําระดอกเบี6ยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นกูซ้ ึ งมี ชือปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุ้นกูใ้ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้นกู้ หรื อในกรณี ทีหุ้นกูฝ้ ากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะชําระให้แก่บุคคลซึ งปรากฏชื ออยู่
ในรายชื อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็ นผูท้ รงสิ ทธิ ในหุ้นกู้ ทั6งนี6 การชําระดอกเบี6ยของหุ้นกู้จะกระทําโดย ( ) การโอนเข้าบัญชี ธนาคาร
ของผูถ้ ือหุ้นกู้ (ทีผูถ้ ือหุ้นกูแ้ จ้งให้นายทะเบียนหุ้นกูแ้ ละผูอ้ อกหุ้นกูท้ ราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าอย่างน้อย A (สิ บห้า) วันก่อนหน้าวัน
ครบกําหนดจ่ายเงินดังกล่าว) หรื อ (;) เช็คขีดคร่ อมสังจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้ ื อหุ้นกู้ ซึ งเป็ นเช็คทีเป็ นเงินสกุลบาทและสามารถเบิกถอนได้
จากธนาคารในประเทศไทย โดยจะจัดส่ งทางไปรษณี ยต์ ามทีอยูข่ องผูถ้ ื อหุ้นกู้ หรื อโดยวิธีการอืนใดตามทีจะตกลงกันเป็ นครั6งคราวระหว่างผู้
ออกหุ้นกู้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้

(ข)

ผูอ้ อกหุ้นกูจ้ ะชําระเงินต้นของหุ้นกูผ้ า่ นนายทะเบียนหุ้นกูใ้ ห้แก่ผูถ้ ื อหุ้นกู้ ซึ งมีชือปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ื อหุ้นกูใ้ นวันปิ ดสมุดทะเบียน
ผูถ้ ื อหุ้นกู้ หรื อในกรณี ทีหุ้นกูฝ้ ากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะชําระให้แก่ บุคคลซึ งปรากฏชื ออยูใ่ นรายชื อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่า
เป็ นผูท้ รงสิ ทธิ ในหุ้นกู้ ทั6งนี6 การชําระเงิ นต้นของหุ้นกูจ้ ะกระทําโดย ( ) การโอนเข้าบัญชี ธนาคารของผูถ้ ื อหุ้นกู้ (ทีผูถ้ ื อหุ้นกู้แจ้งให้นาย
ทะเบียนหุ้นกูแ้ ละผูอ้ อกหุ้นกูท้ ราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าอย่างน้อย A (สิ บห้า) วันก่อนหน้าวันครบกําหนดจ่ายเงินดังกล่าว) หรื อ (;)
เช็คขีดคร่ อมสังจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้ ื อหุ้นกูซ้ ึ งเป็ นเช็ คที เป็ นเงิ นสกุลบาท และสามารถเบิกถอนได้จากธนาคารในประเทศไทย โดยจะ
จัดส่ งทางไปรษณี ยต์ ามทีอยูข่ องผูถ้ ือหุ้นกู้ หรื อโดยวิธีการอืนใดตามทีจะตกลงกันเป็ นครั6งคราวระหว่างผูอ้ อกหุ้นกู้ ผูแ้ ทนผูถ้ ื อหุ้นกู้ และนาย
ทะเบียนหุ้นกู้ ทั6งนี6 ผูถ้ ือหุ้นกูจ้ ะต้องนําใบหุ้นกูม้ าเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ณ สํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกูด้ ว้ ย

<.< ความเสี ยงทัวไป
) ความเสี ยงด้ านเครดิต (Credit Risk)
หมายถึง ความเสี ยงทีผูอ้ อกตราสารจะไม่สามารถจ่ายดอกเบี6ยหรื อไม่สามารถคืนเงินต้นหรื อเงินลงทุนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และเมือผูอ้ อก
หุ้นกูห้ ยุดจ่ายดอกเบี6ยหรื อเงินต้น ก็เป็ นการผิดนัดชําระหนี6 หุ้นกู้ (default) ซึ งหากผูอ้ อกหุ้นกูป้ ระกาศล้มละลายหรื อผิดนัดชําระหนี6 หุ้นกู้ ผูถ้ ื อหุ้นกูแ้ ละ
เจ้าหนี6 อืนของบริ ษทั ผูอ้ อกหุ้นกูจ้ ะมีบุริมสิ ทธิ เหนื อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ผูอ้ อกหุ้นกู้ ในการประเมินความเสี ยงด้านเครดิตของผูอ้ อกหุ้นกู้ ผูล้ งทุนสามารถดู
credit rating ทีจัดทําโดย สถาบันจัดอันดับความเสี ยง (CRA)ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนได้ ถ้า credit rating ของหุ้นกูต้ าํ แสดงว่าความเสี ยงด้านเครดิ ต
ของหุ้นกูห้ รื อผูอ้ อกหุ้นกูส้ ู ง ผลตอบแทนทีผูล้ งทุนได้รับควรจะสู งด้วยเพือชดเชยความเสี ยงทีสู งของหุ้นกูด้ งั กล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ผูอ้ อกหุ้นกู้ นอกจากการพิจารณา credit rating ของ
หุ้นกูห้ รื อบริ ษทั ผูอ้ อกหุ้นกู้ และผูล้ งทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ผูอ้ อกหุ้นกูร้ วมถึ งการปรับปรุ งเปลี ยนแปลงการจัดอันดับ credit rating ได้
จากเว็บไซต์สาํ นักงาน ก.ล.ต. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ หรื อสมาคมตลาดตราสารหนี6 ไทย
<) ความเสี ยงด้ านราคา (Price Risk)
เนื องจาก หุ้นกูเ้ สนอขายเป็ นหุ้นกูท้ ีให้ผลตอบแทนประเภทอัตราดอกเบี6ยคงทีและจะจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี6 ไทย หาก
อัตราดอกเบี6ยในตลาดปรับตัวสู งขึ6นหลังจากทีผูล้ งทุนได้ลงทุนในหุ้นกูไ้ ปแล้วอาจส่ งผลให้มูลค่าซื6 อขายของหุ้นกูด้ งั กล่าวต่อหน่ วยลดลงซึ งเป็ นไปตาม
กลไกตลาด แต่ท6 งั นี6 การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี6ยในตลาดจะไม่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี6ยทีได้กาํ หนดไว้ของหุ้นกูท้ ีเสนอขาย
D) ความเสี ยงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
หมายถึง ความเสี ยงทีจะเกิดขึ6นเมือผูถ้ ือหุ้นกูป้ ระสงค์จะขายหุ้นกูใ้ นตลาดรองก่อนครบกําหนดไถ่ถอน ผูถ้ ื อหุ้นกูอ้ าจไม่สามารถขายหุ้น
กูไ้ ด้ทนั ทีในราคาทีตนเองต้องการ เนื องจากการซื6 อขายเปลียนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั6งนี6 หากผูอ้ อกหุ้นกูไ้ ม่ได้นาํ หุ้นกูไ้ ปซื6 อขายหุ้นกู้
ได้ทีธนาคารพาณิ ชย์ หรื อนิ ติบุคคลอืนใดทีมีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารหนี6 หรื อตลาดรองอืนใด
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