สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)
ข้ อมูล ณ วันที่ 27 มีนำคม 2561
ข้ อมูลสรุ ปนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชีช้ วน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับการเสนอ
ขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”)
ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้ จากผู้จดั การการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้และผู้ออก
หุ้นกู้ หรืออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสือชีช้ วนที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ย่นื ต่ อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ท่ ี website ของสานักงาน ก.ล.ต.
สรุ ปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (Fact Sheet)
“หุ้นกู้ของบริษัท ซุปเปอร์ บล๊ อก จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2563” ("หุ้นกู้")
ออกโดย บริษัท ซุปเปอร์ บล๊ อก จากัด (มหาชน)
ข้ อมูลที่สาคัญของตราสาร
ประเภทตราสาร
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ สกุลเงิน
ไม่มีประกัน และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ  ไม่มี
 ผู้ค ้ำประกัน/ผู้รับอำวัล ประเภทการเสนอขาย
 ตรำสำร  ผู้ออกตรำสำร
ผู้ ออกหุ้ นกู้ ได้ รั บกำรจั ด อั น ดั บ ควำม
น่ ำ เชื่ อ ถื อ จำกบริ ษั ท ทริ ส เรทติ ง้ จ ำกัด
(เผยแพร่ เมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2561) อยู่ใน
เกณฑ์ “BBB-“ และมีแนวโน้ มอันดับควำม
น่ำเชื่อถือ “Stable” ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัด
ให้ มี ก ำรจัด อัน ดับ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ของผู้
ออกหุ้นกู้จำกสถำบันกำรจัดอันดับ ควำม
น่ ำ เชื่ อ ถื อ ที่ ส ำนัก งำน ก.ล.ต. ให้ ควำม
เห็นชอบตลอดอำยุห้ นุ กู้
มูลค่ าการเสนอขายรวม
จานวนหน่ วยที่เสนอขาย
ไม่เกิน 500,000,000 (ห้ ำร้ อยล้ ำน) บำท
มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วย
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
1,000 (หนึง่ พัน) บำท
อัตราดอกเบีย้
 คงที่ เ ท่ ำ กั บ ร้ อยละ 5.50 (ห้ ำจุ ด ห้ ำ งวดการจ่ ายดอกเบีย้
ศูนย์) ต่อปี
 ลอยตัว
ทังนี
้ ้ จำนวนดอกเบี ้ยที่จะต้ องชำระตำมหุ้น
กู้จะคำนวณโดยกำรนำผลคูณของจำนวน
เงิ นต้ นคงค้ ำงของหุ้นกู้ในแต่ละหน่ว ยกับ
อัต รำดอกเบี ย้ หุ้น กู้ ไปคูณ กับ จ ำนวนวัน
สำหรับงวดดอกเบี ้ยนัน้ หำรด้ วย 365
วันออกหุ้นกู้
การไถ่ ถอนก่ อนกาหนด
วันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2561
วันที่ครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ วันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2563
ระยะเวลาการเสนอขาย
การคา้ ประกัน/หลักประกัน
อายุตราสาร
ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้: บริ ษัท
วันจ่ ายดอกเบีย้ งวดแรก
และผู้ร่วมจัดจาหน่ ายหุ้นกู้
หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหำขน)
ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Fact Sheet) หน้ ำที่ 1

สกุลเงินบำท
 PO
 PP (II&HNW)

ไม่เกิน 500,000 (ห้ ำแสน) หน่วย
1,000 (หนึง่ พัน) บำท
ชำระดอกเบี ้ยทุก 3 (สำม) เดือน
โดยจะชำระในวันที่ 5 มกรำคม
วันที่ 5 เมษำยน วันที่ 5
กรกฎำคม และวันที่ 5 ตุลำคม
ของทุกปี ตลอดอำยุห้ นุ กู้

ไม่มี
วันที่ 2 – 4 เมษำยน 2561
2 (สอง) ปี นบั จำกวันออกหุ้นกู้
วันที่ 5 กรกฎำคม 2561

สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)
ผู้ร่วมจัดจาหน่ ายหุ้นกู้:
- บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จำกัด
- บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้
ไม่มี

ข้ อกาหนดในการดารง
อัตราส่ วนทางการเงิน (ถ้ ามี)
ข้ อจากัดการโอน
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นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
หรื อผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทำหน้ ำที่เป็ นนำยทะเบียนหุ้นกู้
แทน
ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้ องด ำรงอัต รำส่ว น "หนี ส้ ิ น ที่ มี ภำระดอกเบี ย้ " (Interest Bearing Debt) ต่ อ "ส่วนของผู้ถื อ หุ้ น"
(Shareholders' Equity) ในอัตรำส่วน ไม่เกิน 3:1 ณ "วันคำนวณ" ใดๆ ทังนี
้ ้ ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ของ
ข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ("ข้ อกาหนดสิทธิฯ")
เนื่องจำกผู้ออกหุ้นกู้ได้ เสนอขำยหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผ้ ูลงทุนสถำบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรำยใหญ่ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่ อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอขำยตรำสำรหนี ้ที่ออก
ใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนำคม พ.ศ. 2552 ดังนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ นำยทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนกำร
โอนหุ้นกู้ไม่วำ่ ทอดใดๆ ให้ แก่บคุ คลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ลู งทุนดังกล่ำว เว้ นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก ทังนี
้ ้ ตำมรำยละเอียด
ที่ระบุไว้ ในข้ อ 4.3 ของข้ อกำหนดสิทธิฯ

ลาดับการได้ รับชาระหนีก้ รณีผ้ อู อกตราสารล้ มละลายหรือเลิกกิจการ

ความเสี่ยงของตราสาร
อายุตราสาร
มำกกว่ำ 5 ปี
1 – 5 ปี
น้ อยกว่ำ 1 ปี

✓
AAA-AA

-

-

A - BBB

Non-investment grade

Unrated

Credit Rating

คาเตือนที่สาคัญ
ตลำดตรำสำรหนี ้ในประเทศไทยมีสภำพคล่องต่ำ กำรขำยตรำสำรหนี ้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนันอำจได้
้
รับมูลค่ำขำยตรำสำรลดลง
หรื อเพิ่มขึ ้นได้ โดยขึ ้นอยู่กบั สภำวะและควำมต้ องกำรของตลำดในขณะนัน้ นอกจำกนี ้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สำมำรถขำยหรื อโอนหุ้นกู้ให้ แก่บคุ คลใดๆ
โดยทัว่ ไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ ขำยหรื อโอนหุ้นกู้ได้ เฉพำะภำยในกลุม่ ผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรื อผู้ลงทุนรำยใหญ่ เว้ นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกเป็ นเพียงข้ อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนเท่ำนัน้ มิใช่สิ่งชี ้นำกำรซื ้อขำยตรำสำรหนี ้ที่เสนอขำย และไม่ได้
เป็ นกำรรับประกันควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ของผู้ออกตรำสำร
ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Fact Sheet) หน้ ำที่ 2

สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)
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ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สาคัญของตราสาร
หุ้นกู้ไม่มีลกั ษณะพิเศษใดๆ กล่ำวคือ มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี ้ยหุ้นกู้ในอัตรำคงที่อย่ำงชัดเจนและแน่นอน และผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระคืนเงิน
ต้ นเต็มจำนวนไม่วำ่ ในกรณีใดๆ โดยไม่มีข้อกำหนดในกำรแปลงสภำพหุ้นกู้เป็ นหุ้นหรื อสินทรัพย์อื่นใด และไม่มีเหตุกำรณ์หรื อเงื่อนไขใดที่ อนุญำตให้ มี
กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด นอกจำกนัน้ สิทธิหรื อลำดับในกำรรับชำระหนี ้ของผู้ถือหุ้นกู้ยงั เท่ำเทียมกับลำดับในกำรรับชำระหนี ้ของเจ้ ำหนี ้สำมัญที่ไม่มี
หลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้
อย่ำงไรก็ดี ผู้ถือหุ้นกู้อำจไม่สำมำรถบังคับชำระหนี ้จำกทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ เนื่องจำกหุ้นกู้ นี ้เป็ นหุ้นกู้ที่ไม่มีประกัน และข้ อกำหนดสิทธิ ฯ
ไม่มีข้อห้ ำมมิให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ก่อหลักประกันบนทรัพย์สนิ ของตน เพื่อเป็ นประกันหนี ้อื่นๆ ดังนัน้ ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้นำทรัพย์สิ นส่วนใหญ่หรื อทังหมดของ
้
ตน ไปเป็ นหลักประกันหรื อก่อบุริมสิทธิเหนือทรั พย์สินดังกล่ำว เพื่อประโยชน์แก่เจ้ ำหนี ้รำยอื่นๆ หำกผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี ้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้อำจไม่
สำมำรถบังคับชำระหนี ้หุ้นกู้จำกทรัพย์สนิ ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึง่ ได้ ให้ ไว้ เป็ นหลักประกันหรื อได้ ให้ เป็ นบุริมสิทธิแก่เจ้ ำหนี ้รำยอื่น ๆ ไว้ แล้ ว
ทังนี
้ ้ ข้ อกำหนดสิทธิ ฯ และข้ อกำหนดสิทธิ มำตรฐำนของสำนักงำน ก.ล.ต. ("ข้ อกาหนดสิทธิ มาตรฐาน") มีข้อแตกต่ำงที่สำคัญในหัวข้ อ
ดังต่อไปนี ้
- ข้ อ 6 หน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้ มีเพิ่มเติมนอกจำกที่กำหนดในข้ อกำหนดสิทธิมำตรฐำนของสำนักงำน ก.ล.ต.
- ข้ อ 10 เหตุผิดนัดและผลของกำรเกิดเหตุผิดนัด มีเพิ่มเติมนอกจำกที่กำหนดในข้ อกำหนดสิทธิมำตรฐำนของสำนักงำน ก.ล.ต. ดังนี ้
1. ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่ำเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยในวันถึงกำหนดชำระตำมที่ระบุไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิ ฯ กำรผิดนัดชำระเงิน
ดังกล่ำวจะไม่ถกู ถือเป็ น "เหตุผิดนัด" ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิ ฯ ของหุ้นกู้ หำกกำรผิดนัดไม่ชำระเงินดังกล่ำวเกิดขึ ้นจำกระบบหรื อควำม
ผิดพลำดทำงเทคนิค และได้ มีกำรชำระเงินดังกล่ำวแล้ วภำยใน 3 (สำม) วันทำกำร นับจำกวันครบกำหนดชำระเงินนันๆ
้ ในขณะที่ข้อกำหนด
สิทธิมำตรฐำนมิได้ ระบุถึงระยะเวลำผ่อนผันใดๆ สำหรับเหตุผิดนัดดังกล่ำว
2. กรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระหนี ้เงินใดๆ ข้ อกำหนดสิทธิมำตรฐำน ได้ กำหนดไว้ วำ่ เหตุผิดนัดจะเกิดจำกกำรไม่ชำระหนี ้ไม่วำ่ ใน "มู ลหนี ้ใดๆ"
รวมเป็ นจำนวนเงินตำมที่กำหนด ในขณะที่ข้อ 10.1.3 ของข้ อกำหนดสิทธิฯ ได้ กำหนดให้ เหตุผิดนัดจะเกิดจำกกำรไม่ชำระ "หนี ้เงิน" (Financial
Indebtedness) ตำมคำจำกัดควำมในข้ อกำหนดสิทธิ ฯ เท่ำนัน้ ดังนัน้ มูลหนีท้ ี่จะก่อให้ เกิ ดเหตุผิดนัดตำมข้ อกำหนดสิทธิ ฯ คือ "หนีเ้ งิ น"
(Financial Indebtedness) ซึง่ มีควำมหมำยแคบกว่ำ "มูลหนี ้ใดๆ" ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิมำตรฐำน
3. กรณี ที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ถูกคำพิพำกษำถึงที่สุดหรื อคำชี ข้ ำดของอนุญำโตตุลำกำรถึงที่ สุดให้ ชำระเงิ นครั ง้ เดียวหรื อหลำยครั ง้ รวมกันเกิ น กว่ ำ
500,000,000 (ห้ ำร้ อยล้ ำน) บำท หรื อเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่ำ ข้ อกำหนดสิทธิฯ กำหนดให้ กรณีดงั กล่ำวยังไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัด หำกผู้
ออกหุ้นกู้สำมำรถแสดงให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นได้ วำ่ คำพิพำกษำหรื อคำชี ้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรนัน้ ไม่กระทบควำมสำมำรถในกำรชำระ
หนี ้ตำมหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ชำระเงินดังกล่ำวภำยในระยะเวลำและเงื่อนไขที่กำหนดแล้ ว ในขณะที่ข้อกำหนดสิทธิมำตรฐำน
มิได้ กำหนดข้ อยกเว้ นใดๆ สำหรับเหตุผิดนัดดังกล่ำวข้ ำงต้ น
4. กรณีที่มีกำรเริ่ มดำเนินกำรเพื่อขอฟื น้ ฟูกิจกำรของผู้ออกหุ้นกู้หรื อเพื่อขอให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ล้มละลำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 10.1.4 ของข้ อกำหนดสิทธิ
ฯ จะยังถือว่ำเหตุดงั กล่ำวยังไม่เป็ นเหตุผิดนัด หำกกำรเริ่ มดำเนินกำรดังกล่ำวได้ ถกู ยกเลิก หรื อเพิกถอน หรื อทำให้ หมดสิ ้นไปภำยใน 90 (เก้ ำ
สิบ) วัน นับจำกวันที่มีกำรเริ่ มดำเนินกำรนันๆ
้ ในขณะที่ข้อกำหนดสิทธิมำตรฐำนมิได้ กำหนดยกเว้ นให้ เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวไม่เป็ นเหตุผิดนัด โดย
หำกมีกำรเริ่ มดำเนินกำรเพื่อขอฟื น้ ฟูกิจกำรของผู้ออกหุ้นกู้หรื อเพื่อขอให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ล้มละลำย จะเป็ นเหตุผิดนัดโดยทันที
รำยละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขำยปรำกฏตำมแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหุ้นกู้ และหนังสือชี ้ชวน ในส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้
หัวข้ อ 1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขำย หัวข้ อ 1.2 สรุปสำระสำคัญของข้ อกำหนดสิทธิ ฯ และเอกสำรแนบท้ ำย 1

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Fact Sheet) หน้ ำที่ 3

สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที่ 27 มีนำคม 2561
ความเสี่ยงทั่วไป

1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้

เป็ นไปตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้ (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และร่ำงหนังสือชี ้ชวน ส่วนที่ 3.1
(3) หัวข้ อปั จจัยควำมเสีย่ ง
2. ความเสี่ยงของตราสาร
ก. ความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk)
ผู้ถือหุ้นกู้มีควำมเสี่ยงที่อำจจะไม่ได้ รับชำระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ (ถ้ ำมี) หรื อเงินต้ น ในกรณีที่ธุรกิจและผลกำรดำเนินงำนของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็ นไป
ตำมที่คำดหมำย หรื อผู้ออกหุ้นกู้ขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน หรื อทรัพย์สนิ ของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อกำรชำระหนี ้ หำกผู้ออกหุ้นกู้ต้องตก
เป็ นบุคคลล้ มละลำยหรื อผิดนัดชำระหนี ้ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิในกำรขอรับชำระหนี ้เท่ำเทียมกับเจ้ ำหนี ้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันรำยอื่นๆ
ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรพิจำรณำฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้จำกข้ อมูลที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ในกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสำมำรถดูกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่จดั ทำโดยสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่ อถือ
ประกอบกำรตัดสินใจลงทุนได้ ถ้ ำกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่ำควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตของหุ้นกู้ หรื อผู้ออกหุ้นกู้สงู
ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนได้ รับควรจะสูงด้ วยเพื่อชดเชยควำมเสีย่ งที่สงู ของหุ้นกู้ดงั กล่ำว
ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ BBB-/Stable โดยบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 มกรำคม พ.ศ.2561 และผู้ออกหุ้นกู้
จะจัดให้ มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อย่ำงต่อเนื่องจนกว่ำสิทธิเรี ยกร้ องตำมหุ้นกู้นี ้จะระงับลง
อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือมิได้ เป็ นกำรให้ คำแนะนำให้ ซื ้อ ขำย หรื อถือครองหุ้นกู้ที่เสนอขำยแต่อย่ำงใด และกำรจัดอัน ดับ
ควำมน่ำเชื่อถืออำจมีกำรยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดอำยุของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนควรติดตำมข้ อมูลข่ำวสำรของบริ ษัทผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงกำร
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถืออย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกผู้ออกหุ้นกู้เป็ นบริ ษัทมหำชนจำกัด ผู้ลงทุนจึงสำมำรถติดตำมข้ อมูล
ข่ ำ ว ส ำ ร ข อ ง ผู้ อ อ ก หุ้ น กู้ ไ ด้ จ ำ ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ต ล ำ ด หลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ห รื อ จ ำ ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ทโด ย ต รง
(www.superblockthailand.com) และสำหรับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสำมำรถขอข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่สมำคมตลำด
ตรำสำรหนี ้ไทย
ข. ความเสี่ยงด้ านราคา (Price Risk)
รำคำตลำดของหุ้นกู้นนอำจมี
ั้
กำรเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลำยประกำร ยกตัวอย่ำงเช่น ระดับอัตรำดอกเบี ้ยในตลำดเงิน นโยบำยของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย สภำวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตรำเงินเฟ้อ อำยุของหุ้นกู้ หรื ออุปสงค์สว่ นเกินหรื อส่วนขำดของหุ้นกู้ ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นกู้อำจ
ได้ รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำหุ้นกู้ ในกรณีที่มีกำรซื ้อขำยตรำสำรก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
ค. ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
ผู้ถือหุ้นกู้อำจไม่สำมำรถขำยหุ้นกู้ได้ ทนั ทีในรำคำที่ตนเองต้ องกำร เนื่องจำกกำรซื ้อขำยเปลีย่ นมือของหุ้นกู้ในตลำดรองอำจมีไม่มำกหรื อไม่มี
เลย ทัง้ นี ้ ผู้ออกหุ้นกู้ มิได้ นำหุ้นกู้ไปซือ้ ขำยในตลำดตรำสำรหนี ้ (BEX) หรื อตลำดรองใดๆ อย่ำงไรก็ ดี ผู้ถือหุ้นกู้อำจซือ้ ขำยหุ้นกู้ได้ ที่ผ้ ูมี
ใบอนุญำตค้ ำตรำสำรหนี ้ (licensed dealer) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นธนำคำรพำณิชย์และบริ ษัทหลักทรัพย์ หำกมีผ้ ปู ระสงค์จะซื ้อหุ้นกู้จำกผู้ถือหุ้นกู้ที่
ต้ องกำรขำยหุ้นกู้ของตนผ่ำนผู้มีใบอนุญำตค้ ำตรำสำรหนี ้นันๆ
้ นอกจำกนี ้ ผู้ลงทุนจะไม่สำมำรถขำยหรื อโอนหุ้นกู้ให้ แก่บุคคลโดยทัว่ ไปได้
เนื่องจำกผู้ออกหุ้นกู้ได้ จดข้ อจำกัดกำรโอนไว้ กบั สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ จำกัดกำรโอนหุ้นกู้เฉพำะภำยในกลุม่ ผู้ลงทุนสถำบันหรื อผู้ลงทุน รำยใหญ่
ตำมควำมหมำยในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กจ.5/2552 เรื่ องกำรกำหนดบทนิยำมในประกำศเกี่ยวกับ
กำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี ้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนำคม พ.ศ. 2552 (ตำมที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่) และ ตำมประเภท
และลักษณะที่นิยำมไว้ ในข้ อ 4 และข้ อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่ อง กำรกำหนดบท
นิยำมผู้ลงทุนสถำบัน ผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรำยใหญ่ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตำมที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้
แทนที่)
ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Fact Sheet) หน้ ำที่ 4
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ข้ อมูลผู้ออกตราสาร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยประกอบธุรกิจใน 5 กลุม่ ธุรกิจหลัก ได้ แก่กำรให้ บริ กำรด้ ำนกำรปฏิบตั ิกำรดูแลบำรุ งรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน (Operation
and Maintenance Services) กำรผลิตและจัดจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Energy) กำรผลิตและจัดจำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำจำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนขยะ (Waste Energy) กำรผลิตและจัดจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม (Wind Energy)
และธุรกิจด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร (Information & Communications Technology)
1. ธุรกิจกำรให้ บริ กำรด้ ำนกำรปฏิบตั ิกำรดูแลบำรุ งรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน ดำเนินกำรโดยบริ ษัท ได้ แก่กำรให้ บริ กำรด้ ำนกำรปฏิบตั ิกำรดูแล
บำรุ งรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน งำนบริ หำรจัดกำรสถำนีไฟฟ้ำและสำยส่ง เป็ นต้ น ให้ แก่โครงกำรโรงไฟฟ้ำที่ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์เรี ยบร้ อย
แล้ ว เพื่อดูแลบำรุ งรักษำเครื่ องจักรอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้ำ รวมถึง บริ หำรจัดกำรเพื่อให้ โรงไฟฟ้ำสำมำรถดำเนินกำรผลิตไปได้ อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบำยชัดเจนที่จะดำเนินธุรกิจด้ ำนกำรปฏิบตั ิกำรดูแลบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำทังที
้ ่เป็ นของกลุม่ บริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทอื่นภำยนอกที่จะ
เกิดขึ ้นในอนำคต และมีวตั ถุประสงค์ที่จะขยำยขอบเขตธุรกิจไปยังธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำงและกำรประมวลผลโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทนที่จะเกิดขึ ้น
ในอนำคตต่อไป
2. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ดำเนินกำรโดยบริ ษัท ซุปเปอร์ โซล่ำร์ เอนเนอร์ ยี จำกัด และบริ ษัทย่อย
และบริ ษัท โปร โซล่ำร์ วัน จำกัด เพื่อลงทุนและพัฒนำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และธุรกิจที่
เกี่ยวข้ อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีโครงกำรโรงไฟฟ้ำทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศรวม 129 โครงกำร มีกำลังกำรผลิตรวม 792 เมกะวัตต์
3. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกธุ รกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนขยะ ดำเนินกำรโดยบริ ษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี จำกัด และบริ ษัท ซุปเปอร์
เอนเนอร์ ยี กรุ๊ ป จำกัด เพื่อลงทุนและพัฒนำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้ อนจำกขยะ และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีโครงกำรโรงไฟฟ้ำดังกล่ำวที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรก่อสร้ ำงตำมสัญญำรับซื ้อไฟฟ้ำรวม 3 โครงกำร กำลังกำรผลิตรวม
26 เมกะวัตต์
4. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม ดำเนินกำรโดยบริ ษัท เลมอน โกลด์ ฟำร์ ม จำกัด และบริ ษัท ซุปเปอร์ วินด์
เอนเนอร์ ยี จำกัด เพื่อลงทุนและพัฒนำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560 อยูร่ ะหว่ำงเข้ ำดำเนินกำรลงทุนและพัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมที่ประเทศเวียดนำม กำลังกำรผลิตรวม 698 เมกะวัตต์
5. ธุรกิจด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร ดำเนินกำรโดยบริ ษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่ จำกัด (มหำชน) ได้ แก่ งำนพัฒนำและวำงระบบสำรสนเทศ
งำนด้ ำนกำรบริ กำรบำรุ งรักษำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบสำรสนเทศ และจัด หำบุคลำกรให้ บริ กำรแบบครบวงจร รวมถึงงำนด้ ำนกำรบริ หำรงำน
และให้ คำปรึกษำด้ ำนธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษัทได้ เข้ ำลงทุนในบริ ษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน ทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม
จำนวนรวม 35 บริ ษัท มีโครงกำรโรงไฟฟ้ำรวม 132 โครงกำร รวมกำลังกำรผลิต 818 เมกะวัตต์ รำยละเอียดโครงกำรและกำลังกำรผลิตสรุปได้ ดงั นี ้
- เป็ นโครงกำรลงทุนในประเทศที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยไฟฟ้ำแล้ วจำนวน 128 โครงกำร รวมกำลังกำรผลิต 768.10 เมกะวัตต์ ประกอบด้ วยโครงกำรที่ได้
ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ ว 124 โครงกำร รวมกำลังกำรผลิต 740.60 เมกะวัตต์ และโครงกำรที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรเชิงพำณิชย์จำนวน 4 โครงกำร
รวมกำลังกำรผลิต 27.50 เมกะวัตต์
- เป็ นโครงกำรลงทุนในประเทศที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรยื่นขอรับสัญญำรับซื ้อไฟฟ้ำจำนวน 3 โครงกำร รวมกำลังกำรผลิต 19.90 เมกะวัตต์
- เป็ นโครงกำรลงทุนในประเทศจีน 1 โครงกำร รวมกำลังกำรผลิตตำมสัญญำรับซื ้อไฟฟ้ำ 20+10 เมกะวัตต์
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
บริ ษัทจะนำเงินที่ได้ รับจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ไปใช้ ในกำรประกอบธุรกิจทัว่ ไป และ/หรื อ กำรลงทุนของบริ ษัท และ/หรื อ ใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัท และ/หรื อ เพื่อใช้ ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรื อให้ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บริ ษัทย่อย
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ข้ อมูล ณ วันที่ 27 มีนำคม 2561
สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานย้ อนหลัง 3 ปี
หน่วย: ล้ ำนบำท (เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่ำงอื่น)

ข้ อมูล
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
รำยได้ รวม
รวมต้ นทุนและค่ำใช้ จำ่ ย1
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ)
ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลีย่ (วัน)
อัตรำกำไรสุทธิ (ร้ อยละ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ย2 (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน3 (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น4 (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น5 (เท่ำ)

ปี 2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
39,178.75
27,192.12
11,986.62
409.12
1,221.55
(817.70)
0.25
0.25
79.54
(205.37)
(17.75)
(0.21)
2.27
1.34

ปี 2559
(ปรับปรุ งใหม่ )
48,024.82
33,328.92
14,695.90
3,716.16
3,296.12
522.21
0.18
0.16
27.65
14.46
3.77
0.18
2.27
1.92

ปี 2560
46,870.65
30,648.12
16,222.53
5,730.01
4,260.05
1,511.63
0.21
0.19
30.34
27.43
4.75
0.50
1.89
1.78

หมายเหตุ:
1. ไม่รวมส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม และค่ำใช้ จำ่ ยภำษีเงินได้
2. คำนวณจำก (กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน + ดอกเบี ้ยจ่ำยจำกกำรดำเนินงำน + ภำษี) / ดอกเบี ้ยจ่ำยจำกกำรดำเนินงำน กำรจัดหำเงินและกำรลงทุน
3. คำนวณจำกกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน / (เงินสดจ่ำยเพื่อชำระหนี ้ + รำยจ่ำยลงทุน + เงินสดจ่ำยเพื่อกำรซื ้อสินทรัพย์)
4. คำนวณจำกหนี ้สินรวม หำรด้ วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
5. คำนวณจำกหนี ้สินตำมงบกำรเงินรวมที่มีภำระดอกเบี ้ย หำรด้ วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

ประวัติการผิดนัดชาระหนี ้
 ไม่ มี

 มี
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ข้ อมูล ณ วันที่ 27 มีนำคม 2561
ข้ อมูลผู้ตดิ ต่ อ

1. ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี ้ชวนได้ ที่
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ :
เลขที่ 173 อำคำรเอเชียเซ็นเตอร์ ชัน้ 8 – 11 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กทม. 10120
โทรศัพท์ :
(02) 658-8888
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จำกัด
ที่อยู่ :
เลขที่ 179 อำคำรบำงกอกซิตี ้ทำวเวอร์ ชัน้ 25-26 และ 29 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กทม. 10120
โทรศัพท์ :
(02) 343-9100
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ที่อยู่ :
เลขที่ 175 อำคำรสำธรซิตี ้ทำวเวอร์ ชัน้ 3, 9 และ 11 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กทม. 10120
โทรศัพท์ :
(02) 680-4038
บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ :
เลขที่ 63 อำคำรแอทธินี ทำวเวอร์ ชัน้ 15, 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :
(02) 659-3456
2. หำกผู้ลงทุนมีข้อร้ องเรี ยน สำมำรถติดต่อได้ ที่
บริ ษัท ซุปเปอร์ บล๊ อก จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ :
223/61 ชัน้ 14 อำคำรคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อำคำรเอ ถนนสรรพำวุธ แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : (662) 361-5599
Website : www.superblockthailand.com
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