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วันที ่3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

เรือ่ง  เหตกุารณ์ทีต่อ้งรายงานตอ่ส านักงาน ตามทีก่ าหนดใน มาตรา 57 

เรยีน  เลขาธกิาร 

 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

บรษัิท เอ็ชเอ็มซ ีโปลีเมอส์ จ ากัด ("บรษิทั") ออกและเสนอขาย "หุน้กูข้องบรษัิท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์

จ ากัด ครั ้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566" ("หุ ้นกู ้ชุดที่ 1") "หุน้กูข้องบริษัท เอ็ชเอ็มซ ี

โปลเีมอส ์จ ากัด ครัง้ที ่1/2563 ชดุที ่2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" ("หุน้กูชุ้ดที ่2") "หุน้กูข้องบรษัิท เอ็ชเอ็มซ ี
โปลเีมอส ์จ ากัด ครัง้ที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570" ("หุน้กูชุ้ดที ่3") และ "หุน้กูข้องบรษัิท 

เอ็ชเอ็มซ ีโปลเีมอส ์จ ากัด ครัง้ที ่1/2563 ชดุที ่4 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573" ("หุน้กูชุ้ดที ่4") (รวมเรยีกหุน้กู ้
ชดุที่ 1 หุน้กูช้ดุที ่2 หุน้กูช้ดุที่ 3 และหุน้กูช้ดุที่ 4 ว่า "หุน้กู"้) หุน้กูทั้ง้ 4 ชดุ มจี านวนของหุน้กูท้ีเ่สนอขายรวมทัง้สิน้

ไม่เกนิ 5,000,000 (หา้ลา้น) หน่วย คดิเป็นมูลค่าเสนอขายรวมทัง้สิน้ ไม่เกนิ 5,000,000,000 (หา้พันลา้น) บาท เสนอขาย

ตอ่ผูล้งทนุสถาบัน และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญ่ ซึง่มลัีกษณะส าคัญตามทีร่ะบุไวข้า้งล่างนี้ 

หุน้กูชุ้ดที ่1: "หุ้นกู ้ของบริษ ัท  เอ็ช เอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกดั  คร ัง้ที่ 1/2563 ชุดที่ 1 

ครบก ำหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566" ("หุน้กูชุ้ดที ่1") 

ผูอ้อกหุน้กู ้ บรษัิท เอ็ชเอ็มซ ีโปลเีมอส ์จ ากัด 

ชือ่เฉพาะของหุน้กู ้ "หุน้กูข้องบรษัิท เอ็ชเอ็มซ ีโปลเีมอส ์จ ากัด ครัง้ที ่1/2563 ชดุที ่1 

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566" 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกัน 

และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

จ านวนหุน้กูท้ีเ่สนอขาย ไมเ่กนิ 500,000 (หา้แสน) หน่วย 

มลูคา่รวมของหุน้กูท้ีเ่สนอขาย ไมเ่กนิ 500,000,000 (หา้รอ้ยลา้น) บาท 

มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 (หนึง่พัน) บาท 

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 (หนึง่พัน) บาท 

อายหุุน้กู ้ 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุน้กู ้

วันออกหุน้กู ้ วันที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

วันครบก าหนดไถถ่อนหุน้กู ้ วันที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 

  



 

หุน้กูชุ้ดที ่2: "หุ้นกู ้ของบริษ ัท  เอ็ช เอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกดั  คร ัง้ที่ 1/2563 ชุดที่ 2 

ครบก ำหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568" ("หุน้กูชุ้ดที ่2") 

ผูอ้อกหุน้กู ้ บรษัิท เอ็ชเอ็มซ ีโปลเีมอส ์จ ากัด 

ชือ่เฉพาะของหุน้กู ้ "หุน้กูข้องบรษัิท เอ็ชเอ็มซ ีโปลเีมอส ์จ ากัด ครัง้ที ่1/2563 ชดุที ่2 

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568" 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกัน 

และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

จ านวนหุน้กูท้ีเ่สนอขาย ไมเ่กนิ 1,300,000 (หนึง่ลา้นสามแสน) หน่วย 

มลูคา่รวมของหุน้กูท้ีเ่สนอขาย ไมเ่กนิ 1,300,000,000 (หนึง่พันสามรอ้ยลา้น) บาท  

มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 (หนึง่พัน) บาท 

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 (หนึง่พัน) บาท 

อายหุุน้กู ้ 5 (หา้) ปี นับจากวันออกหุน้กู ้

วันออกหุน้กู ้ วันที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

วันครบก าหนดไถถ่อนหุน้กู ้ วันที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2568 

  



 

หุน้กูชุ้ดที ่3: "หุ้นกู ้ของบริษ ัท  เอ็ช เอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกดั  คร ัง้ที่ 1/2563 ชุดที่ 3 

ครบก ำหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570" ("หุน้กูชุ้ดที ่3") 

ผูอ้อกหุน้กู ้ บรษัิท เอ็ชเอ็มซ ีโปลเีมอส ์จ ากัด 

ชือ่เฉพาะของหุน้กู ้ "หุน้กูข้องบรษัิท เอ็ชเอ็มซ ีโปลเีมอส ์จ ากัด ครัง้ที ่1/2563 ชดุที ่3 

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570" 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกัน 

และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

จ านวนหุน้กูท้ีเ่สนอขาย ไมเ่กนิ 1,500,000 (หนึง่ลา้นหา้แสน) หน่วย 

มลูคา่รวมของหุน้กูท้ีเ่สนอขาย ไมเ่กนิ 1,500,000,000 (หนึง่พันหา้รอ้ยลา้น) บาท  

มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 (หนึง่พัน) บาท 

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 (หนึง่พัน) บาท 

อายหุุน้กู ้ 7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกหุน้กู ้

วันออกหุน้กู ้ วันที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

วันครบก าหนดไถถ่อนหุน้กู ้ วันที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2570 

 

  



 

หุน้กูชุ้ดที ่4: "หุ้นกู ้ของบริษ ัท  เอ็ช เอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกดั  คร ัง้ที่ 1/2563 ชุดที่ 4 

ครบก ำหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2573" ("หุน้กูชุ้ดที ่4") 

ผูอ้อกหุน้กู ้ บรษัิท เอ็ชเอ็มซ ีโปลเีมอส ์จ ากัด 

ชือ่เฉพาะของหุน้กู ้ "หุน้กูข้องบรษัิท เอ็ชเอ็มซ ีโปลเีมอส ์จ ากัด ครัง้ที ่1/2563 ชดุที ่4 

ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2573" 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกัน 

และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

จ านวนหุน้กูท้ีเ่สนอขาย ไมเ่กนิ 1,700,000 (หนึง่ลา้นเจ็ดแสน) หน่วย 

มลูคา่รวมของหุน้กูท้ีเ่สนอขาย ไมเ่กนิ 1,700,000,000 (หนึง่พันเจ็ดรอ้ยลา้น) บาท  

มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 (หนึง่พัน) บาท 

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 (หนึง่พัน) บาท 

อายหุุน้กู ้ 10 (สบิ) ปี นับจากวันออกหุน้กู ้

วันออกหุน้กู ้ วันที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563  

วันครบก าหนดไถถ่อนหุน้กู ้ วันที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2573 

 

  



 

รำยละเอยีดส ำหรบัหุน้กูท้กุชุด 

 

นำยทะเบยีนหุน้กู ้ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยหุน้กู ้ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) และ 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) 

กำรจดัอนัดบัควำมนำ่เชือ่ถอื : หุน้กูไ้ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A-(tha)" โดยบริษัท 
ฟิทช ์เรทติง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 

2563 อนึ่ง ภายหลังวันออกหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจัดใหม้ีการจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือของหุ น้กู โ้ดยสถาบันจัดอัน ดับความ

น่าเชื่อถือและจะจัดใหม้ีการทบทวนผลการจัดอันดับความ

น่าเชือ่ถอืของหุน้กูต้ลอดอายหุุน้กู ้

วตัถปุระสงคก์ำรใชเ้งนิ : ผูอ้อกหุน้กูม้คีวามประสงคท์ีจ่ะน าเงนิทีไ่ดร้ับจากการออกและเสนอ

ขายหุน้กูใ้นครัง้นี้ไปใชเ้พื่อใชใ้นการช าระคนืเงนิกูย้ืมจากสถาบัน
การเงิน ซึ่งอาจรวมถึงผูจั้ดการการจัดจ าหน่ายหุน้กู ้และ/หรือ   

เป็นเงนิหมุนเวียนในการด าเนินธุรกจิ โดยผูอ้อกหุน้กูจ้ะน าเงนิที่
ได ร้ับจากการออกและเสนอขายหุ ้นกู ใ้นครั ้งนี้ ไป ใช ต้าม

วัตถุประสงค์การใชเ้งนิดังกล่าวขา้งตน้ภายใน 1 - 2 ปี นับแต่วัน

ออกหุน้กู ้

  




