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ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชีช้วน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเก่ียวกับการ
เสนอขาย ลักษณะและความเส่ียงของตราสารหนี้และของบริษัทที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้ (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท”) ดังน้ัน ผู้ลงทุนต้องศึกษา
ข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช้วนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่างหนังสือชีช้วนทีบ่ริษัทยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ที ่website ของส านักงาน ก.ล.ต. 

สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (Factsheet) 
“หุน้กู้ของบริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่1/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” (“หุน้กู้”) 

ซึ่งเป็นตราสารหนี้ของบริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จ ากัด (มหาชน) ภายใต้โครงการตราสารหนี ้(Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2562 
วงเงนิตั๋วแลกเงินระยะสัน้ทัง้สิน้ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท และวงเงนิหุน้กู้ทัง้สิน้ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท 

(ซึ่งเป็นโครงการตราสารหนีข้องผู้ออกตราสารหนีท้ีจ่ะออกและเสนอขายตราสารหนีภ้ายในรอบระยะเวลา 2 ปี ตามทีไ่ด้รับอนุญาต  
เม่ือวันที ่13 มิถุนายน พ.ศ. 2562) (“โครงการ”)  

ออกโดยบริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุน้กู้”) 
 

ข้อมูลที่ส าคัญของตราสารหนี้ 
 

ประเภทตราสาร หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ ประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไม่

มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

จ านวนหน่วยทีเ่สนอขาย ไมเ่กิน 150,000 (หนึ่งแสนหำ้หม่ืน) หน่วย  

และจ ำนวนที่ส  ำรองเพื่อกำรเสนอขำยเพ่ิมเติม

จ ำนวนไมเ่กิน 150,000 (หนึ่งแสนหำ้หม่ืน) หน่วย 

รวมหุน้กูท้ี่เสนอขำยไมเ่กิน 300,000 (สำมแสน) หน่วย 

สกุลเงนิ บำท มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพนั) บำท 

การจัดอันดับความ

น่าเช่ือถือ 
 ไมมี่  ผูค้  ำ้ประกนั/ ผูร้บัอำวลั  

 ตรำสำร 

 ผูอ้อกตรำสำร 

มูลค่าการเสนอขายรวม ไมเ่กิน 150,000,000  (หนึ่งรอ้ยหำ้สิบลำ้น) บำท 

และส ำรองเพ่ือกำรเสนอขำยเพ่ิมเติมมลูคำ่ไมเ่กิน 

150,000,000  (หนึ่งรอ้ยหำ้สิบลำ้น) บำท 

รวมเป็นมลูคำ่หุน้กูท้ัง้สิน้ไมเ่กิน  300,000,000  

(สำมรอ้ยลำ้น) บำท 

ประเภทการเสนอขาย  PO  PP (II)  
 PP (HNW)  PP (II&HNW) 

ราคาเสนอขาย หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพนั) บำท 

อัตราดอกเบีย้  คงที่ รอ้ยละ 3.80 (สำมจดุแปดศนูย)์ ต่อ

ปี ตลอดอำยหุุน้กู ้

ในกำรค ำนวณดอกเบี ้ยส  ำหรับหุ้นกู้ให้ใช้

เกณฑ ์1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สำมรอ้ยหกสิบหำ้) 

วัน (กำรหักภำษี  ณ  ที่จ่ำยจะเป็นไปตำม

กฎหมำยที่ก  ำหนด) และจะค ำนวณดอกเบีย้

โดยคิดจำกจ ำนวนเงินตน้คงคำ้งในหุน้กู ้ทัง้นี ้

กำรค ำนวณดอกเบี ้ยในแต่ละงวดจะเริ่ม

ค  ำนวณตัง้แต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุน้กูห้รือ

วนัก ำหนดช ำระดอกเบีย้ของงวดดอกเบีย้ก่อน

หน้ำนี ้ (แลว้แต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 

วนัก ำหนดช ำระดอกเบีย้ของงวดดอกเบีย้นั้น 

หรือวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่ำว 

(แล้วแต่กรณี ) ทั้งนี ้ โดยพิจำรณำจำกวัน

ข้อจ ากัดในการขาย/ โอน 

(ถ้าม)ี 

หุ้นกู้ที่ เสนอขำยเป็นกำรเสนอขำยต่อผู้ลงทุน

สถำบนัและ/หรือผูล้งทนุรำยใหญ่ ดงันัน้ผูอ้อกตรำ

สำรและนำยทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิไม่รบัจด

ทะเบียนกำรโอนหุน้กูไ้มว่่ำทอดใดๆ ใหแ้ก่บคุคลอ่ืน

ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรำยใหญ่ 

เวน้แตเ่ป็นกำรโอนทำงมรดก 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด ไมมี่ 

หลักประกัน/การค า้ประกัน ไมมี่ 
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ก ำหนดช ำระดอกเบีย้และวันครบก ำหนดไถ่

ถอนหุน้กู ้(แลว้แตก่รณี) 

 ลอยตวั 

งวดการจ่ายดอกเบีย้ ช ำระดอกเบีย้ทกุๆ 3 (สำม) เดือน ในวนัที่ 26 

ม ก รำ ค ม  วั น ที่  26 เม ษ ำ ย น  วั น ที่  26 

กรกฎำคม และวันที่  26 ตุลำคม ของทุกปี 

ตลอดอำยหุุน้กู ้ส  ำหรบักำรช ำระดอกเบีย้งวด

สดุทำ้ยจะช ำระในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ 

ข้อก าหนดในการด ารง

อัตราส่วนทางการเงนิ (ถ้ามี)  
ไมมี่ 

วันจ่ายดอกเบีย้งวดแรก วนัที่ 26 เมษำยน พ.ศ. 2564 นายทะเบียนหุน้กู้ บรษัิท ทรนีีตี ้วฒันำ จ ำกดั (มหำชน)  

อายุตราสาร 2 ปี นบัจำกวนัที่ออกหุน้กู ้ ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย  บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้จ  ำกดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย

ของผูอ้อกหุน้กู ้วันทีอ่อกตราสาร วนัที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2564 

วันทีค่รบก าหนดอายุ วนัที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2566 ผู้แทนผู้ถือหุน้กู้ 

 
บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้จ  ำกดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย

ของผูอ้อกหุน้กู ้ระยะเวลาการเสนอขาย วนัที่ 18 – 22 และ 25 มกรำคม พ.ศ. 2564  
 

ล าดับการได้รับช าระหนีก้รณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ 

 
 
 

          ความเสี่ยงของตราสาร 
อายุตราสาร 

3 ปี        ควำมเสี่ยงสงู 

2 ปี          

1 ปี          

 ควำมเสี่ยงต ่ำ       อันดับความน่าเช่ือถือ 

 

 

AAA AA A A – 
 

BBB Non-
investment 

grade 
 

unrated Credit 
rating 

 

 

ค าเตือนทีส่ าคัญ 

- ผูอ้อกหุน้กูมี้ควำมเสี่ยงดำ้นกำรช ำระหนีต้ำมตั๋วแลกเงินและหุน้กู ้ผูล้งทนุควรท ำควำมเขำ้ใจควำมเสี่ยงดงักลำ่วประกอบกำรตดัสินใจลงทนุ 
- เน่ืองจำกตลำดตรำสำรหนีใ้นประเทศไทยมีสภำพคลอ่งต ่ำ กำรขำยตรำสำรกอ่นครบก ำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนัน้อำจจะไดร้บัมลูคำ่เสนอขำยตรำสำรลดลง

หรอืเพ่ิมขึน้ได ้โดยขึน้อยูก่บัสภำวะและควำมตอ้งกำรของตลำดในขณะนัน้ นอกจำกนี ้ผูถื้อหุน้กูจ้ะไมส่ำมำรถขำยหรอืโอนหุน้กูใ้หแ้ก่บคุคลใดๆ โดยทั่วไปได ้
แตจ่ะถกูจ ำกดัใหข้ำยหรอืโอนหุน้กูไ้ดเ้ฉพำะภำยในกลุม่ผูล้งทนุสถำบนั และ/หรอืผูล้งทนุรำยใหญ่ เวน้แตเ่ป็นกำรโอนทำงมรดก 

- ผูอ้อกหุน้กูย้งัไมไ่ดจ้ดัใหมี้กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของบรษัิท ตรำสำรอำจมีผลตอบแทนสงู แตก็่มีควำมเสี่ยงที่สงูเชน่กนั ผูล้งทนุควรท ำควำมเขำ้ใจ
เก่ียวกบัลกัษณะของตรำสำร รวมถึงวิเครำะหค์วำมเสี่ยงและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผูอ้อกตรำสำรก่อนตดัสินใจลงทนุ  

- หุน้กูแ้ตล่ะรุน่ที่ออกภำยใตโ้ครงกำรมีอำยขุองหุน้กูแ้ละระดบัควำมเสี่ยงของหุน้กูท้ี่แตกตำ่งกนั โดยหุน้กูท้ี่มีอำยมุำกกวำ่จะมีระดบัควำมเสี่ยงที่สงูกวำ่ 

X 
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ลักษณะพเิศษและความเส่ียงที่ส าคัญของตราสาร 

ลักษณะพิเศษและความเส่ียงของหุ้นกู้ 

หุน้กูไ้มมี่ลกัษณะพิเศษและไมมี่ควำมเสี่ยงของหุน้กูใ้นลกัษณะพิเศษใดๆ กลำ่วคือ มีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้หุน้กูใ้นอตัรำคงที่อยำ่งชดัเจนและแน่นอน และผู้
ออกหุน้กูต้กลงช ำระคืนเงินตน้เต็มจ ำนวนไมว่่ำกรณีใดๆ โดยไม่มีขอ้ก ำหนดในกำรแปลงสภำพหุน้กูห้รอืสินทรพัยอ่ื์นใด และไมมี่เหตกุำรณเ์งื่อนไขใดที่อนญุำตใหมี้กำร
ไถ่ถอนหุน้กูก้่อนก ำหนด นอกจำกนัน้ สิทธิหรือล  ำดบัในกำรรบัช ำระหนีข้องผูถื้อหุน้กูย้งัเท่ำเทียบกับล ำดับในกำรช ำระหนีข้องเจำ้หนีส้ำมญัที่ไม่มีประกัน และไม่ดอ้ย
สิทธิของผูอ้อกหุน้กู ้(เวน้แตบ่รรดำหนีท้ี่มีกฎหมำยคุม้ครองใหไ้ดร้บัช  ำระหนีก้่อน) 

สรุปความแตกต่างของข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุน้กู้ส าหรับหุ้นกู้ทีเ่สนอขายในครัง้นีกั้บข้อก าหนดสิทธิมาตรฐานของ
ส านักงาน กลต.  

ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผู้ถือหุน้กูส้  ำหรบัหุน้กูท้ี่เสนอขำยในครัง้นี ้(“ขอ้ก ำหนดสิทธิ”) มีขอ้แตกตำ่งจำกที่ระบไุวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำน
ของส ำนกังำน กลต. (“ขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำน”) ตวัอยำ่งเชน่  หวัขอ้ 11 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ เรือ่งกำรผิดนดัและผลของกำรผิดนดั  

(ทัง้นี ้ ผูล้งทนุสำมำรถศกึษำขอ้มลูเพ่ิมเติมไดจ้ำกรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้ (แบบ 69-BASE-II&HNW) และรำ่ง
หนงัสือชีช้วนส ำหรบัโครงกำร สว่นที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัโครงกำรตรำสำรหนีท้ี่จะเสนอขำย หวัขอ้ 2.2.1 สรุปสำระส ำคญัของขอ้ก ำหนดสิทธิ และเอกสำรแนบ 1 รำ่ง
ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู)้ 

ความเส่ียงทั่วไป 

ความเส่ียงเก่ียวกับผู้ออกหุน้กู้ 

1. ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจหลกัทรพัย ์

(ก) ควำมเสี่ยงดำ้นควำมผนัผวนของตลำดหลกัทรพัยแ์ละภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 

(ข) ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขนัของผูป้ระกอบกำรในธุรกิจดำ้นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละตวัแทนซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 

(ค) ควำมเสี่ยงจำกกำรจดัจ  ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

(ง) ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนดัช ำระเงินของลกูคำ้ 

(จ) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุอนัเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ อตัรำดอกเบีย้ และอตัรำแลกเปลี่ยน 

(ฉ) ควำมเสี่ยงจำกกำรโยกยำ้ยของบคุลำกร 
(ช) ควำมเสี่ยงจำกกำรขดัขอ้งของระบบซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 

(ซ) ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตก้ฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกำศที่เขม้งวดของหน่วยงำนที่ก  ำกบัดแูล 

2. ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินธุรกิจที่ปรกึษำ 

นอกจำกรำยไดข้องบรษัิทสว่นใหญ่มำจำกบรษัิทหลกัทรพัยแ์ลว้  บรษัิทยงัมีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นทีป่รกึษำทำงกำรเงินโดยบรษัิทหลักทรพัย ์ทรนีีตี ้
จ  ำกดั และบรษัิท ทรนีีตี ้แอ๊ดไวซอรี ่2001 จ ำกดั และธุรกิจที่ปรกึษำดำ้นระบบงำนโดยบจ.ทรนีีตี ้อินเทลลิเจนส ์พลสั สดัสว่นของรำยไดค้ำ่ทีป่รกึษำรวมประมำณรอ้ยละ 
6.50 ของรำยไดร้วมของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ทัง้นีก้ำรด ำเนินธุรกิจดำ้นทีป่รกึษำทำงกำรเงินมีควำมเสี่ยงในกรณีทีต่อ้งมีควำมรบัผิดชอบรว่มกบัลกูคำ้ในกำรเปิดเผย
ขอ้มลูที่ถกูตอ้ง เพียงพอ และครบถว้นตอ่สำธำรณชน  ซึง่บรษัิทฯ ลดควำมเสีย่งดงักลำ่วโดยกำรใหค้วำมส ำคญัอยำ่งมำกตอ่คณุภำพของบรกิำร  บคุลำกรจะตอ้งมี
ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณใ์นธุรกิจเพื่อสำมำรถใหบ้รกิำรแกล่กูคำ้ไดอ้ยำ่งถกูตอ้งและมีประสิทธิภำพ  รวมถึงยงัใหค้วำมส ำคญัในกำรศึกษำขอ้มลู
เบือ้งตน้ของลกูคำ้ เพ่ือท ำกำรประเมินก่อนที่จะรบังำน 

3. ควำมเสี่ยงตอ่ผูล้งทนุของผูถื้อหลกัทรพัย ์
 ควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคลอ่งของหุน้ 

4. ควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม ่
(ก) ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Transformation) 
(ข) ควำมเสี่ยงจำกภยัคกุคำมทำงไซเบอร ์(Cyber Security) 
(ค) ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหมห่รอืปรบัปรุงใหม ่

5. ควำมเสี่ยงดำ้นกำรช ำระหนีต้ำมตั๋วแลกเงินและหุน้กู ้
ควำมเสี่ยงดำ้นกำรช ำระหนีต้ำมตั๋วแลกเงินและหุน้กู ้หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่ผูอ้อกตั๋วแลกเงินและหุน้กูมี้สภำพคล่องไม่เพียงพอที่จะน ำ เงินมำช ำระหนีท้ี่ครบ
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ก ำหนดตำมตั๋วแลกเงินและหุน้กูไ้ด ้ซึง่กรณีนีจ้ะเกิดขึน้เม่ือผูอ้อกตั๋วแลกเงินและหุน้กูไ้มส่ำมำรถออกและเสนอขำยตั๋วแลกเงินและหุน้กูค้รัง้ใหม ่เพ่ือน ำเงินมำช ำระหนีต้ั๋ว
แลกเงินและหุน้กูท้ี่ออกเม่ือครัง้ก่อนได ้รวมถึงกำรมีผลประกอบกำรที่มีควำมผนัผวนไมส่ม ่ำเสมอ จำกภำวะเศรษฐกิจและกำรเมืองภำยในประเทศและตำ่งประเทศ  
หำกปัจจยัดงักล่ำวส่งผลลบต่อควำมเช่ือมั่น ปริมำณกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้จะมีมลูค่ำลดลง และส่งผลกระทบใหร้ำยไดจ้ำกคำ่ธรรมเนียม
นำยหนำ้ในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ของผูอ้อกตรำสำรหนี ้ลดลงดว้ย จงึมีผลท ำให ้ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 อตัรำส่วนหนีส้ินสทุธิต่อ
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได ้ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย (net debt to EBITDA ratio) ปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 21.15 เท่ำ อีกทั้งผู้ออกตรำสำรหนีย้ังคงมี
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งในระดบัที่เพียงพอเทำ่กบั 1.54 เทำ่ ตำมตำรำงขำ้งลำ่ง 

อัตราส่วนทางการเงนิ ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 งวด 9 เดือน  
สิน้สุดวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2563 

อตัรำสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่ก ำไรก่อนดอกเบีย้จำ่ย ภำษีเงินได ้คำ่เสื่อม
รำคำ และคำ่ตดัจ  ำหน่ำย (net debt to EBITDA ratio) (เทำ่) 

13.66 12.28 21.15 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (current ratio) (เทำ่)  1.65 1.50 1.54 

อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทฯ ในฐำนะผูอ้อกตรำสำรหนี ้มีสภำพคลอ่งเพียงพอในกำรช ำระหนีท้ี่จะครบก ำหนดในปี 2565 โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 บรษัิท

ฯและบรษัิทในกลุม่ มีเจำ้หนีต้ั๋วแลกเงินคงคำ้งจ ำนวน 441 ลำ้นบำท หุน้กูค้งคำ้งจ ำนวน 987.5 ลำ้นบำท (โดยมีหุน้กูท้ี่จะครบก ำหนดไถ่ถอนภำยในปี 2564 จ ำนวน 

522.2 ลำ้นบำท และหุน้กูท้ี่จะครบก ำหนดไถ่ถอนภำยในปี 2565 จ ำนวน 465.3 ลำ้นบำท) และเจำ้หนีส้ถำบนักำรเงินคงคำ้งจ ำนวน 1,425 ลำ้นบำท คิดเป็นภำระหนี้

รวมทัง้สิน้จ  ำนวน 2,853.5 ลำ้นบำท ซึง่ในกรณีที่บรษัิทฯ ไมไ่ดอ้อกและเสนอขำยตรำสำรหนี ้บรษัิทฯ ยงัคงมีสภำพคลอ่งจำกแหลง่เงินทนุอ่ืนอีก ไดแ้ก่ วงเงินกูย้ืมจำก

สถำบนักำรเงินที่ยงัไมไ่ดเ้บิกถอนจ ำนวน 815 ลำ้นบำท  กำรขำยเงินลงทนุในหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนหรอืตรำสำรหนีท้ี่มีสภำพคลอ่งจ ำนวน 672 ลำ้นบำท รวมถึงเงินให้

กูย้ืมระยะสัน้ที่สำมำรถเรยีกคืนไดจ้  ำนวน 1,081 ลำ้นบำท รวมทัง้สิน้จ  ำนวน 2,568 ลำ้นบำท 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้จ  ำกดั ซึง่เป็นบรษัิทแกนและบรษัิทยอ่ยของบรษัิท ทรนีีตี ้วฒันำ จ ำกดั (มหำชน) มีอตัรำสว่น
เงินกองทนุสภำพคลอ่งสทุธิคิดเป็นรอ้ยละ 45.35 

ความเส่ียงของตราสาร  

1. ควำมเสี่ยงดำ้นเครดิต (Credit Risk) 
ผูถื้อหุน้กูมี้ควำมเสี่ยงที่อำจจะไม่ไดร้บัช  ำระดอกเบีย้หรือเงินตน้ ในกรณีที่ธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของผูอ้อกตรำสำรหนีไ้ม่เป็นไปตำมที่คำดหมำย หรือ

ทรพัยส์ินของผูอ้อกตรำสำรหนีมี้ไมเ่พียงพอตอ่กำรช ำระหนี ้ดงันัน้ ก่อนกำรตดัสินใจลงทนุ ผูล้งทนุควรศกึษำขอ้มลูผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถใน
กำรช ำระดอกเบีย้ของผูอ้อกตรำสำรหนีจ้ำกขอ้มลูที่ระบุไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนีแ้ละรำ่งหนังสือชีช้วน  เว็บไซตส์  ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตของตรำสำรหนี ้ ทัง้นี ้ผูอ้อกตรำสำรหนีไ้มไ่ดจ้ดัท  ำอนัดบั
ควำมน่ำเชื่อถือของผูอ้อกตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรหนี ้

2. ควำมเสี่ยงดำ้นรำคำ (Price Risk) 
รำคำตลำดของตรำสำรหนีน้ัน้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึน้อยูก่บัปัจจยัหลำยประกำร เชน่ ระดบัอตัรำดอกเบีย้ในตลำดกำรเงิน นโยบำยของธนำคำรแหง่ประเทศ

ไทย สภำวะเศรษฐกิจโดยรวม อตัรำเงินเฟอ้ อำยขุองตรำสำรหนี ้หรอือปุสงคส์ว่นเกินหรอืสว่นขำดของตรำสำรหนี ้ดงันัน้ ผูถื้อตรำสำรหนี ้อำจไดร้บัผลกระทบจำกควำม
ผนัผวนของรำคำตรำสำรหนี ้ในกรณีทีมี่กำรซือ้ขำยตรำสำรก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนซึง่เป็นไปตำมกลไกตลำด แตท่ัง้นี ้กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในตลำด จะไม่
มีผลกระทบตอ่อตัรำดอกเบีย้ที่ไดก้  ำหนดไวข้องตรำสำรหนีท้ี่เสนอขำย 

3. ควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคลอ่ง (Liquidity Risk) 
ผูถื้อตรำสำรหนีอ้ำจไมส่ำมำรถขำยตรำสำรหนีก้่อนครบก ำหนดไถ่ถอนตรำสำรหนีใ้นทนัทีในรำคำที่ตนเองตอ้งกำร เน่ืองจำกกำรซือ้ขำยเปลี่ยนมือของตรำสำร

หนีใ้นตลำดรองอำจมีไมม่ำก ทัง้นี ้ผูอ้อกตรำสำรหนีไ้มไ่ดน้ ำตรำสำรหนีไ้ปซือ้ขำยในตลำดตรำสำรหนี ้(BEX) (อยำ่งไรก็ดี ผูถื้อตรำสำรหนีส้ำมำรถซือ้ขำยตรำสำรหนีไ้ด้
ที่ธนำคำรพำณิชย ์บรษัิทหลกัทรพัย ์หรอืนิติบคุคลอ่ืนใด ที่มีใบอนญุำตคำ้หลกัทรพัยอ์นัเป็นตรำสำรแหง่หนี)้ นอกจำกนี ้ผูถื้อตรำสำรหนีจ้ะไมส่ำมำรถขำยหรอืโอนตรำ
สำรหนีใ้หแ้ก่บคุคลใดๆ โดยทั่วไปได ้แตจ่ะถกูจ ำกดัใหข้ำยหรอืโอนตรำสำรหนีไ้ดเ้ฉพำะภำยในกลุม่ผูล้งทนุสถำบนั และ/หรอื ผูล้งทนุรำยใหญ่ ตำมประเภทและ
ลกัษณะทีนิ่ยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ที่ กจ.5/2552  เรื่องกำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศเก่ียวกบักำรออกและเสนอขำย 

ตรำสำรหนีท้กุประเภท (รวมถึงที่ไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) ทัง้นี ้เน่ืองจำกผูอ้อกหุน้กูไ้ดจ้ดขอ้จ ำกดักำรโอนไวก้บัส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์ใหจ้  ำกดักำรโอนหุน้กูเ้ฉพำะภำยในกลุม่ผูล้งทนุสถำบนั และ/หรอื ผูล้งทนุรำยใหญ่ดงักลำ่ว 
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ทัง้นี ้ผูล้งทนุสำมำรถศกึษำรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมที่ปรำกฏตำมแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้(69-BASE-II&HNW) และรำ่งหนงัสือชี ้
ชวนไดใ้นสว่นที่ 1 ขอ้ 1.3 ปัจจยัควำมเสี่ยง 

 

ข้อมูลผู้ออกตราสาร 
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บรษัิท ทรนีีตี ้วฒันำ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิท” หรอื “TNITY”) มีธุรกิจหลกัคือกำรลงทนุในกิจกำร (Holding Company) และใหกู้ย้ืมระยะสัน้ โดยมีบรษัิท
หลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้จ  ำกดั เป็นบรษัิทแกน บรษัิทไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเม่ือวนัที่ 18 ธันวำคม 2545 ดว้ยทนุจดทะเบียน 700 ลำ้นบำท และ
ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 1,631.22 ลำ้นบำท ทนุเรยีกช ำระแลว้ 995.91 ลำ้นบำท โดยมนีำยนิติพล ชยัสกลุชยั และบรษัิท คอม-ลิงค ์จ  ำกดั เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ซึง่ถือหุน้ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 19.27 และรอ้ยละ 14.07 ตำมล ำดบั 

 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 

 เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน และ/หรอื ขยำยกำรด ำเนินธุรกิจ และ/หรอื ช  ำระคืนตั๋วแลกเงินและ/หรอืหุน้กู ้ของบรษัิท และบรษัิทในกลุม่ ซึง่คำดวำ่จะน ำเงนิที่
ไดจ้ำกกำรเสนอขำยหุน้กูใ้นครัง้นีไ้ปใชใ้นกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วภำยในเดือนกมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 

 

สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวมย้อนหลัง 2 ปี และตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุดหรือเทา่ทีมี่ผลการด าเนินงานจริง  
 

ข้อมูล ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

งวด 9 เดือน 
สิน้สุดวันที ่30 
กันยายน พ.ศ. 

2563 
สินทรพัยร์วม (ลำ้นบำท) 3,922.15  4,401.10  4,484.51 
หนีส้ินรวม (ลำ้นบำท) 2,369.99  2,824.16 3,054.70 
สว่นของผูถื้อหุน้ (ลำ้นบำท) 1,552.16  1,576.93 1,429.82 
รำยไดจ้ำกธุรกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ (ลำ้นบำท) 469.29 513.77 318.46 

รำยไดจ้ำกกำรลงทนุ1 (ลำ้นบำท) 123.21 107.53 28.95 

รำยไดร้วม2 (ลำ้นบำท) 622.67 675.08 350.56 
คำ่ใชจ้ำ่ยรวม3 (ลำ้นบำท) 486.41 496.37 402.34 
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ (ลำ้นบำท) 68.10  94.22  (7.10) 
อตัรำก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ (%) 10.94 13.96 (2.03) 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 4.32  6.02  (0.47) 

อตัรำสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่ก ำไรก่อนดอกเบีย้จำ่ย ภำษีเงินได ้คำ่เสื่อมรำคำ และคำ่ตดัจ  ำหน่ำย  
(net debt to EBITDA ratio) (เทำ่) 

13.66 12.28  21.15 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ (interest coverage ratio) 4 (เทำ่) 3.09  3.09  1.42 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั (debt service coverage ratio)5 (เทำ่) 0.07  0.09  0.03 
อตัรำสว่นหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผูถื้อหุน้รวม (debt to equity ratio) (เทำ่) 1.53  1.81  2.03 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (current ratio) (เทำ่)  1.65 1.50 1.54 
อตัรำสว่นตั๋วเงินจำ่ยตอ่หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ (B/E size to interest bearing debt ratio) (เทำ่) 0.21 0.22  0.31 
อตัรำสว่นหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ที่ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี ตอ่หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ทัง้หมด (เทำ่) 1.00 0.89  0.84 
อตัรำสว่นเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินตอ่หนีส้ินรวม (เทำ่) 0.44 0.36 0.29 

หมำยเหต ุ:  

1. ค ำนวณจำก ก ำไรจำกกำรซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้+ก ำไรจำกกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย+์ดอกเบีย้และเงินปันผล-ขำดทนุจำกกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์

2. ค ำนวณจำก รำยไดร้วม-ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย+์สว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทรว่ม+สว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ 
3. ค ำนวณจำก ค่ำใชจ้่ำยรวม-ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์
4. ค ำนวณจำก ก ำไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย / ดอกเบีย้จ่ำย 
5. ค ำนวณจำก ก ำไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย / (หนีส้ินระยะสัน้ท่ีมีภำระดอกเบีย้ + หนีส้ินระยะยำวท่ีมีภำระดอกเบีย้ท่ีครบก ำหนดภำยใน 1 ปี) 



  
สว่นที่ 1 สรุปขอ้มลูส  ำคญัของตรำสำรหนี ้(Factsheet)    ขอ้มลู ณ วนัที่ 8 มกรำคม พ.ศ. 2564                                                                                                                                                          

สว่นที่ 1 สรุปขอ้มลูส  ำคญัของตรำสำรหนี ้(Factsheet) หนำ้ที่ 6 

 

ประวัติการผิดนัดช าระหนีเ้งนิต้นหรือดอกเบีย้ของตราสารหนี้ หรือผิดนัดช าระหนีเ้งินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงนิทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
หรือสถาบันการเงนิทีมี่กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ และการผิดเงือ่นไขในการปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลัง 

ไมมี่                      มี 
ถำ้มี โปรดอธิบำย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ประวัติการผิดนัดช าระหนี้ 

 ไมมี่   มี 
ถำ้มีโปรดอธิบำย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 

1. ผูล้งทนุสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพ่ิมเติมและรบัหนงัสือชีช้วนไดท้ี่ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้จ  ำกดั 

ที่อยู ่: 179 อำคำรบำงกอกซิตี ้ทำวเวอร ์ชัน้ 25-26, 29 ถนนสำทรใต ้แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

โทรศพัท ์: 02-343-9500 โทรสำร : 02-343-9683  

Website : www.trinitythai.com 

2. หำกผูล้งทนุมีขอ้รอ้งเรยีน สำมำรถติดตอ่ไดท้ี่  

บรษัิท ทรนีีตี ้วฒันำ จ ำกดั (มหำชน)  

ที่อยู ่: 179/111 อำคำรบำงกอกซิตี ้ทำวเวอร ์ชัน้ 26 ถนนสำทรใต ้แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

โทรศพัท ์: 02-088-9100 โทรสำร : 02-343-9683   

Website : www.trinitythai.com 
 


