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แบบสรปุขอ้มลูส ำคัญของตรำสำร 

Factsheet 
บรษิทั ทพีซี ีเพาเวอร ์โฮลดิง้ (มหาชน) (“ผูอ้อกตราสารหนี”้ หรอื “บรษิทั”) 

ลักษณะกำรประกอบธรุกจิ: ประกอบธรุกจิหลักโดยกำรถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ (Holding Company)  

สถำนะกำรเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (listed) :  เป็น ☐  ไมเ่ป็น 

เสนอขำยเสนอขำยหุน้กูร้ะยะยำว ชนดิระบชุือ่ผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกนั และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

“หุน้กูข้องบรษิทั ทพีซี ีเพาเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่1/2564 ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567” 

 ระหวำ่ง วันที ่27 – 29 กันยำยน พ.ศ.2564 (ระยะเวลำกำรเสนอขำย) 
 

ลกัษณะตราสาร  ระดบัความเสีย่ง 

อำย ุ : 2 ปี 9 เดอืน 

อัตรำดอกเบีย้ : คงทีร่อ้ยละ 4.50 ตอ่ปี  

งวดกำรช ำระดอกเบีย้ : จำ่ยดอกเบีย้ทกุ ๆ 3 เดอืน  

กำรไถถ่อนกอ่นก ำหนด : ไมม่ ี

มลูคำ่กำรเสนอขำยรวม : ไมเ่กนิ 1,500,000,000 บำท  

(มลูคำ่ทีต่รำไวต้อ่หน่วย 1,000 บำท)  

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ : บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ำกดั 

หลักประกนั : ไมม่ ี

วัตถปุระสงคก์ำรใชเ้งนิ : เพื่อใชช้ ำระคืนตั๋วแลกเงินที่จะครบ

ก ำหนด ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิท และเพือ่ใชล้งทนุและ

ด ำเนนิงำนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ 

 (พจิำรณำจำกอำยตุรำสำรและอันดับควำมน่ำเชือ่ถอื) 

 

 

 

 ผลตอบแทนของตราสารรุน่อ ืน่ในตลาด (YTM) 
 - ไมม่ขีอ้มลู – 

 ความเสีย่งของผูอ้อกตราสาร 
 

ความเสีย่งจากการเป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิโดย
การถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ (Holding Company)  

บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรถอืหุน้ในบรษัิทอืน่เป็นหลักและ
ไม่มีกำรด ำเนินธุรกจิของตัวเองที่จะก่อใหเ้กิดรำยได ้
อย่ำงมนัียส ำคัญ ดังนัน้ ผลประกอบกำรและกำรจ่ำยเงนิ
ปันผลของบรษัิทฯ จะขึน้อยูก่ับผลกำรด ำเนนิงำนและกำร
จำ่ยปันผลของบรษัิทยอ่ยเป็นหลัก  

ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาเชือ้เพลงิ 

ตน้ทุนค่ำเชือ้เพลงิเป็นตน้ทุนทีม่สีัดส่วนสูงทีสุ่ดส ำหรับ
โรงไฟฟ้ำชวีมวล หำกรำคำเชือ้เพลงิปรับตัวสงูขึน้อยำ่งมี
นัยส ำคัญจะส่งผลกระทบต่อก ำไร และผลตอบแทนของ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลอยำ่งมนัียส ำคัญ 

ความเสีย่งจากความลา่ชา้ของโครงการโรงไฟฟ้า 

บรษัิทฯ ตระหนักถงึควำมเสีย่งของกำรพัฒนำโครงกำร
กอ่นทีโ่รงไฟฟ้ำชวีมวลจะเริม่ด ำเนนิกำรเชงิพำณชิย ์โดย
อำจมีควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินโครงกำรไม่เป็นไปตำม
แผนกำร ซึง่อำจเกดิจำกหลำยสำเหต ุเชน่ ควำมลำ่ชำ้อัน
เนื่องมำจำกกระบวนกำรขอใบอนุญำตต่ำงๆ ของ
หน่วยงำนรำชกำร ควำมลำ่ชำ้จำกกำรกอ่สรำ้งและตดิตัง้
เครื่องจักรและอุปกรณ์ของผู ร้ับเหมำก่อสรำ้งแบบ
เบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ปัญหำควำมขัดแยง้กับ
ชมุชน หรอืปัญหำจำกภัยธรรมชำต ิซึง่ปัจจัยเหล่ำนี้อำจ
สง่ผลกระทบถงึระยะเวลำด ำเนนิกำร และ/หรอื ตน้ทุนที่
เพิม่ขึน้เกนิกว่ำทีป่ระมำณกำรณ์เอำไว ้(Cost Overrun) 
ซึง่จะมผีลกระทบท ำใหบ้รษัิทไม่สำมำรถรับรูร้ำยไดต้ำม
แผนกำร และส่งผลใหผ้ลตอบแทนจำกกำรลงทุนไม่
เป็นไปตำมเป้ำหมำยในทีส่ดุ 

 

(รำยละเอยีดตำมแบบ Filing สว่นที ่3.2(3) ปัจจัยควำมเสีย่ง) 

 

 

 

 

 

 

อนัดบัความนา่เชือ่ถอืของผูอ้อกหุน้กู ้  

อันดับควำมน่ำเชือ่ถอื: “BBB” แนวโนม้ Stable 

เมือ่วันที:่ 30 ตลุำคม 2563   โดย: บรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ำกดั 

 

รายละเอยีดส าคญัอืน่  

วันทีอ่อกตรำสำร :   30 กนัยำยน 2564 
วันทีค่รบก ำหนดอำย ุ:  30 มถินุำยน 2567 
ประเภทกำรเสนอขำย ผูล้งทนุสถำบันและ/หรอืผูล้งทนุรำยใหญ ่
ผูจ้ัดจ ำหน่ำย :  
บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ำกดั (มหำชน) 
บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีตีี ้จ ำกดั 
บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจ ำกดั (มหำชน) 
บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ำกดั 
บรษัิทหลักทรัพย ์อำรเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
นำยทะเบยีนหุน้กู ้: ธนำคำรกรงุศรอียธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

 

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัของผูอ้อกหุน้กู ้  

อัตรำสว่นทำงกำรเงนิ 
(เทำ่) 

คำ่เฉลีย่
อตุสำหกรรม 
(ลำ่สดุ) 

งวด 6 
เดอืน 
ปี 

2564 

ปี 
2563 

ปี 
2562 

ควำมสำมำรถในกำรช ำระ
ดอกเบีย้ (Interest 
Coverage ratio)1 

N/A 3.51 5.86 8.30 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง 
(Current ratio)1 

N/A 0.57 0.52 1.02 

หนี้สนิรวมต่อส่วนของผู ้
ถื อ หุ ้น ร ว ม  (Debt to 
equity : D/E ratio)2 

N/A 1.19 1.14 1.11 

1 ยิง่สงูยิง่แสดงถงึควำมสำมำรถในกำรช ำระคนืสงู 

2 ยิง่สงูยิง่แสดงถงึหนีส้นิทีส่งู 

 

 หนงัสอืชีช้วน 

(filing)  

SCAN HERE 



2 

90.75% 8.17% 1.08%

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ ตราสารหนี้ อืน่ๆ

ขอ้ก าหนดในการด ารงอตัราสว่นทางการเงนิ 

บรษัิทจะด ำรงไวซ้ ึง่อัตรำสว่นของหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (Interest Baring Debt to Equity Ratio)  

ในอัตรำไมเ่กนิ 2.50 : 1 เทำ่ ณ วันสิน้งวดบัญชรีำยไตรมำสหรอืวันสิน้ปีบัญช ี

สรปุฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 3 ปี 
 

     
             

สดัสว่นหนีท้ ีม่ภีาระดอกเบีย้ของผูอ้อกหุน้กู ้  ล าดบัการไดร้บัช าระหนี ้

ณ วันที ่30 มถินุำยน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อผูอ้อกถูกพทิักษ์ทรัพย์ ถูกศำลพพิำกษำใหล้ม้ละลำย 

หรอืมกีำรช ำระบัญชเีพือ่กำรเลกิบรษัิท 

 

 

 

 

 

ลกัษณะพเิศษและความเสีย่งส าคญัของตราสาร 
 

- ตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศไทยมสีภำพคลอ่งต ่ำ กำรขำยตรำสำรกอ่นครบก ำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนัน้อำจไดร้ับมูลคำ่

ขำยตรำสำรลดลงหรอืเพิม่ขึน้ได ้โดยขึน้อยูก่บัสภำวะและควำมตอ้งกำรของตลำดในขณะนัน้ 

- กำรลงทนุในหุน้กูไ้มใ่ชก่ำรฝำกเงนิ และผูล้งทนุอำจตอ้งพรอ้มถอืหุน้กูจ้นครบก ำหนด เนือ่งจำกกำรขำยกอ่นครบก ำหนดอำจ

ท ำไดย้ำก หรอืขำยไดต้ ำ่กวำ่มลูคำ่ทีต่รำไวห้รอืรำคำทีซ่ ือ้มำ  

- กำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอืของผูอ้อกหุน้กูเ้ป็นเพยีงขอ้มลูประกอบกำรตัดสนิใจลงทนุเทำ่นัน้ มใิชช่ีน้ ำกำรซือ้ขำยหุน้กูท้ีเ่สนอ

ขำย และไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกันควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อกหุน้กูแ้ต่อย่ำงใด ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจเกีย่วกับ

ลักษณะของตรำสำรรวมถงึวเิครำะหค์วำมเสีย่งและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผูอ้อกตรำสำรกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

(รำยละเอยีดตำมแบบ filing สว่นที ่3.2 (3) ปัจจัยควำมเสีย่ง) 
 

ค าเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอืน่ 

ค ำเตอืน 
- กำรอนุมัตจิำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ไม่ไดห้มำยควำมวำ่แนะน ำใหล้งทนุ ประกันกำรช ำระหนี้ ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอืรับรองควำม
ถกูตอ้งของขอ้มลู 

- ขอ้มลูสรปุนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของหนังสอืชีช้วน (filing) ซึง่เป็นเพยีงขอ้มลูสรุปเกีย่วกบักำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสีย่งของหลักทรัพย์
และบรษัิททีอ่อกและเสนอขำยหลักทรัพย ์ดังนัน้ ผูล้งทนุตอ้งวเิครำะหค์วำมเสีย่งและศกึษำขอ้มลูจำกหนังสอืชีช้วน (filing) 

 

ประวัตผิดินัดช ำระหนี ้           ไมม่ ี    ม ี
    
บรษัิทไม่มปีระวัต ิกำรผดินัดช ำระหนี้ดอกเบีย้หรอืเงนิตน้ของตรำสำรหนี้ หรอืผดินัดช ำระหนี้เงนิกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชย ์บรษัิท
เงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถำบันกำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้โดยดปูระวัตยิอ้นหลัง 3 ปี จำกบรษัิทขอ้มลูเครดติ
แหง่ชำต ิและงบกำรเงนิทีต่รวจสอบโดยผูส้อบบัญชรีับอนุญำต 

 

สนิทรัพย์ หนีส้นิ
สว่นของ
ผูถ้อืหุน้

ปี 2562 7,821.51 4,114.28 3,707.22

ปี 2563 8,688.26 4,637.65 4,050.61

งวด 6 เดอืน ปี 2564 8,834.36 4,803.64 4,030.73
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รายไดร้วม
คา่ใชจ้า่ย
รวม 

ก าไรกอ่น
ดอกเบีย้ 

ปี 2562 1,655.53 1,014.75 640.78

ปี 2563 1,789.28 1,281.19 508.09

งวด 6 เดอืน ปี 2564 1,212.19 971.37 240.82
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ผูท้ ีไ่ดร้บั

ช าระหนี้

กอ่น 

ผูท้ ีไ่ดร้บั

ช าระหนี้

หลงั 

ผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธ ิ

เจำ้หนีด้อ้ยสทิธ ิ ผูถ้อืหุน้สำมัญ 

 

 

 

 

เจำ้หนีส้ำมัญ 

เจา้หนีไ้มด่อ้ยสทิธ ิ3826.80 ลบ. 344.64 ลบ. 46.60 ลบ. 


