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แบบสรปุขอ้มลูส ำคัญของตรำสำร 

Factsheet 

บรษิทั เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) (“ผูอ้อกหุน้กู”้ หรอื “JMART”) 

ลักษณะกำรประกอบธรุกจิ: บรษัิทฯ มสีถำนะเป็นโฮลดิง้ คอมพำน ีหรอืประกอบธรุกจิลงทนุในธรุกจิอืน่ โดยมกีำรลงทนุ

ใน บรษัิทหลัก ดังนี ้(1) บรษัิท เจ มำรท์ โมบำย จ ำกดั (2) บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จ ำกดั (มหำชน) 

(“JMT”) (3) บรษัิท เจเอเอส แอสเซท็ จ ำกดั (มหำชน) (4) บรษัิท ซงิเกอร ์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) (5) บรษัิท 

เจ ฟินเทค จ ำกดั (ชือ่เดมิ บรษัิท เจเอ็มท ีพลัส จ ำกดั) (6) บรษัิท เจ เวนเจอรส์ จ ำกดั และ (7) บรษัิท บนีสแ์อนด์

บรำวน ์จ ำกดั โดยธรุกจิทีส่รำ้งก ำไรให ้JMART มำกทีส่ดุคอื ธรุกจิตดิตำมหนี ้และบรหิำรหนีด้อ้ยคณุภำพ โดย JMT 

เสนอขำย หุน้กูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกนั และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ 

“หุน้กูข้องบรษิทั เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่1/2564 ชุดที ่1 ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566” 

เสนอขำยในระหวำ่งวันที ่9 - 11 มนีำคม พ.ศ. 2564 
 

ลกัษณะตราสาร  ระดบัความเสีย่ง 

อำย ุ   : 2 ปี 6 เดอืน 

อตัรำดอกเบีย้  : อตัรำดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 4.20 ตอ่ปี  

งวดกำรช ำระดอกเบีย้ : จำ่ยดอกเบีย้ทกุๆ 3 เดอืน  

กำรไถถ่อนกอ่นก ำหนด : ไมม่ ี

มลูคำ่กำรเสนอขำยรวม : [] บำท 

หลกัประกนั/ผูค้ ้ำประกนั : ไมม่ ี

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ : ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

วัตถปุระสงคก์ำรใชเ้งนิ : เพื่อใชใ้นกำรช ำระคืนหุน้กูท้ี่จะ

ครบก ำหนด ภำยในเดือนมนีำคม พ.ศ. 2564 และ/หรือ เพื่อ

เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกจิกำร และกำรใชส้ทิธแิปลงสภำพ

ใบส ำคัญแสดงสทิธขิองบรษัิทยอ่ย ภำยในปี พ.ศ. 2565 

  
 

ต ่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สงู 

 ผลตอบแทนของตราสารรุน่อ ืน่ในตลาด (YTM) 
 หุน้กูท้ีม่อีำยแุละอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอืเทำ่กนัให ้

ผลตอบแทน []% ตอ่ปี (ณ วันที ่[]) 

 ความเสีย่งของผูอ้อก 
 ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัประกอบธุรกจิโดยการ
ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ : กำรประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้
ในบรษัิทอืน่ท ำใหก้ระแสเงนิสดและผลกำรด ำเนนิงำน
ของบรษัิทขึน้อยู่กับเงนิปันผลทีไ่ดรั้บจำกบรษัิทย่อย
และบรษัิทรว่ม ทัง้นี ้ในขอ้ก ำหนดสทิธมิกีำรก ำหนดให ้
ผูอ้อกหุน้กูจ้ะด ำเนนิกำรโดยใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดี
ทีสุ่ดใหบ้รษัิท เจมำรท์ โมบำย จ ำกัด บรษัิท เจ เอ็ม 
ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จ ำกดั (มหำชน) และบรษัิท 
เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกัด (มหำชน) ท ำกำรจ่ำยเงนิปัน
ผลประจ ำปีในอัตรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไร
สุทธภิำยหลังจำกหักภำษีเงนิไดน้ติบิุคคลและส ำรอง
ตำมกฎหมำย ทัง้นี้ จะตอ้งไม่ขัดต่อเงื่อนไขอื่นใดที่
บรษัิทยอ่ยมสีญัญำตอ่สถำบนักำรเงนิ 
ความเสีย่งดา้นความสามารถในการช าระหนี ้:  
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพันของบริษัท 
ส ำหรับงวด 9 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 
อยู่ที่ 0.31 ซึง่ดีขึน้กว่ำปี 2562 ที่ 0.30 เท่ำ อย่ำงไรก็
ตำม อตัรำสว่น ณ งวด 9 เดอืน ปี 2563 นัน้ ต ่ำกวำ่ 1.00 
เท่ำแสดงใหเ้ห็นว่ำบริษัทอำจมีควำมเสี่ยงในดำ้น
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้เนือ่งจำกก ำไรกอ่นดอกเบีย้
จ่ำย ภำษีเงนิได ้ค่ำเสือ่มและค่ำตัดจ ำหน่ำยของบรษัิท
ไม่เพียงพอที่จะน ำไปช ำระหนี้สนิระยะสัน้ที่มดีอกเบี้ย 
และหนีส้นิระยะยำวทีม่ภีำระดอกเบีย้ทีค่รบก ำหนดภำยใน 
1 ปี โดย ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 บรษัิทมอีัตรำสว่น
หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษี
เงนิได ้ค่ำเสือ่มรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย อยูท่ี ่7.24 เทำ่ 
ซึง่อยูใ่นระดับทีส่งู ทัง้นีบ้รษัิทมสีว่นของหนีส้นิทีม่ภีำระ
ดอกเบีย้จำ่ย จ ำนวน 16,200 ลำ้นบำท ซึง่เป็นสว่นทีค่รบ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี จ ำนวน 7,130 ลำ้นบำท 
ประกอบดว้ย ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวที่ครบก ำหนด
ภำยในหนึ่งปี จ ำนวน 368 ลำ้นบำท, หุน้กูท้ี่ถงึก ำหนด
ช ำระภำยในหนึง่ปี 4,076 ลำ้นบำท และเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
จ ำนวน 2,686 ลำ้นบำท บรษัิทจงึอำจเกดิควำมเสีย่งใน
กำรผดินัดช ำระหนี ้หำกไมส่ำมำรถจัดหำสภำพคลอ่งเพือ่
รองรับกำรช ำระหนี้สนิเหล่ำนี้ได ้อย่ำงไรก็ดบีรษัิทไดม้ี
แผนช ำระหนี้สนิดังกล่ำวโดยมำจำกกระแสเงนิสดจำก
กำรด ำเนนิงำน กำรออกหุน้กูใ้หม ่รวมทัง้กำรเบกิเงนิกูก้บั
ทำงธนำคำร  

อนัดบัความนา่เชือ่ถอื  

อนัดับควำมน่ำเชือ่ถอืหุน้กู ้ : “BBB-“ แนวโนม้: “Stable” 

เมือ่วันที ่: 8 มกรำคม พ.ศ. 2564   

โดย : บรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ำกดั 

 

รายละเอยีดส าคญัอืน่  

วันทีอ่อกตรำสำร : 12 มนีำคม พ.ศ. 2564 

วันทีค่รบก ำหนดไถถ่อนหุน้กู ้: 12 กนัยำยน พ.ศ. 2566 

ประเภทกำรเสนอขำย : ผูล้งทนุทั่วไป และ/หรอื ผูล้งทนุสถำบนั (PO) 

ผูจ้ัดจ ำหน่ำย: ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำร 

ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ำกัด (มหำชน) บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี 

พลัส จ ำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ำกัด 

(มหำชน) บรษัิทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด (มหำชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ ำกัด 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมอรช์ัน่ พำรท์เนอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

นำยทะเบยีนหุน้กู:้ ธนำคำรกรงุศรอียธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

 

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัของผูอ้อกหุน้กู ้  
 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

(เทำ่) 

คำ่เฉลีย่ 

อตุสำห

กรรม 

(ลำ่สดุ) 

งวด 9 

เดอืน 

ปี 2563 

ปี 

2562 

ปี 

2561 

ควำมสำมำรถในกำร
ช ำระดอกเบีย้ (Interest 
coverage ratio)1 

N/A 3.88 3.41 1.71 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง  

(Current ratio)1 
N/A 1.09 0.97 1.21 

หนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู ้

ถอืหุน้รวม (Debt to 

equity : D/E ratio)2 

N/A 3.24 2.89 3.13 

1 ยิง่สงูยิง่แสดงถงึควำมสำมำรถในกำรช ำระคนืสงู 
2 ยิง่สงูยิง่แสดงถงึหนีส้นิทีส่งู 

 



2 

ขอ้ก าหนดในการด ารงอตัราสว่นทางการเงนิ 

อตัรำสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) ณ วันสิน้ปีบญัชตีลอดอำยขุองหุน้กู ้ตำมงบกำรเงนิ

รวมของผูอ้อกหุน้กู ้เป็นอตัรำสว่นไมเ่กนิ 4:1   

สรปุฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 2 ปีและต ัง้แตไ่ตรมาส 1 ถงึ 

ไตรมาสลา่สดุหรอืเทา่ทีม่ผีลการด าเนนิงานจรงิ 

*รำยไดร้วม รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรเทำ่นัน้ คำ่ใชจ้่ำยรวม รวมตน้ทนุขำยและบรกิำรเทำ่นัน้ 

สดัสว่นหนีท้ ีม่ภีาระดอกเบีย้ของผูอ้อก  ล าดบัการไดร้บัช าระหนี ้

ณ วันที ่30 กันยำยน 2563  

 

 

 

 

 

 

* รำยกำรอืน่ ไดแ้ก ่หนีส้นิตำมสัญญำเชำ่ 

 เมือ่ผูอ้อกถูกพทิักษ์ทรัพย ์ถูกศำลพพิำกษำใหล้ม้ละลำย หรอืมกีำร

ช ำระบัญชเีพือ่กำรเลกิบรษัิท 

 

 

 

 

ลกัษณะพเิศษและความเสีย่งส าคญัของตราสาร 
 

- ตลำดตรำสำรหนีใ้นประเทศไทยมสีภำพคลอ่งต ่ำ กำรขำยตรำสำรกอ่นครบก ำหนดไถถ่อนในตลำดรองนัน้อำจไดรั้บ

มลูคำ่ขำยตรำสำรลดลงหรอืเพิม่ขึน้ได ้โดยขึน้อยูก่บัสภำวะและควำมตอ้งกำรของตลำดในขณะนัน้ ทัง้นี ้กำรลงทนุ

ในหุน้กูไ้มใ่ชก่ำรฝำกเงนิ และผูล้งทุนอำจตอ้งพรอ้มถอืหุน้กูจ้นครบก ำหนด เนื่องจำกกำรขำยกอ่นครบก ำหนดอำจ

ท ำไดย้ำก หรอืขำยไดต้ ่ำกวำ่มลูคำ่ทีต่รำไวห้รอืรำคำทีซ่ ือ้มำ นอกจำกนี ้กำรจัดอนัดับควำมน่ำเชือ่ถอืของหุน้กูเ้ป็น

เพียงขอ้มูลประกอบกำรตัดสนิใจลงทุนเท่ำนั้น มิใช่ชี้น ำกำรซื้อขำยหุน้กูท้ี่เสนอขำย และไม่ไดรั้บประกัน

ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผูอ้อกหุน้กู ้
 

(โปรดศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ (MTN) และร่ำงหนังสอืชีช้วน 

(แบบ 69-PO-MTN) สว่นที ่2 ผูอ้อกตรำสำรหนี ้หัวขอ้ 2.1 (3) ปัจจัยควำมเสีย่ง) 
 

ค าเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอืน่ 

- กำรอนุมัตจิำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ไม่ไดห้มำยควำมว่ำแนะน ำใหล้งทุน ประกันกำรช ำระหนี้ ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอื
รับรองควำมถกูตอ้งของขอ้มลู 

- ขอ้มลูสรปุนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้(MTN) และรำ่งหนังสอืชีช้วน (แบบ 69-
PO-MTN) ซึง่เป็นเพยีงขอ้มลูสรุปเกีย่วกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสีย่งของ หลักทรัพยแ์ละบรษัิท ทีอ่อกและ
เสนอขำยหลักทรัพย ์ดังนัน้ ผูล้งทุนตอ้งวเิครำะหค์วำมเสีย่งและศกึษำขอ้มลูจำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำย
ตรำสำรหนี ้(MTN) และรำ่งหนังสอืชีช้วน (แบบ 69-PO-MTN) 

- ผูอ้อกหุน้กูไ้มม่กีำรผดินัดช ำระหนี้ดอกเบีย้หรอืเงนิตน้ของตรำสำรหนี้ หรอืผดินัดช ำระหนี้เงนิกูย้มืจำกธนำคำรพำณชิย ์
บรษัิทเงนิทุน บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถำบันกำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ โดยดูประวัตยิอ้นหลัง 3 ปีจำกผู ้
ออกตรำสำร ขอ้มลูเครดติแหง่ชำต ิและงบกำรเงนิทีต่รวจสอบโดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญำต 

- ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกัด (มหำชน) (ซึง่เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูแ้ละผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กูใ้นครัง้นี้) และธนำคำร  
ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ำกดั (มหำชน) (ซึง่เป็นผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กูใ้นครัง้นี้) มสีถำนะเป็นเจำ้หนีข้องผูอ้อกหุน้กูด้ว้ย  

- รำยละเอยีดตรำสำรรุ่นอืน่ : ผูอ้อกตรำสำรไดเ้สนอขำยหุน้กูจ้ ำนวน 2 ชดุ โดยหุน้กูแ้ตล่ะชดุมคีวำมเสีย่งไมเ่ทำ่กนั ทัง้นี้ 
หุน้กูท้ีม่อีำยมุำกกวำ่ หรอื rating ทีต่ ่ำกวำ่จะมคีวำมเสีย่งทีส่งูกวำ่ 

 

     
ผูท้ ีไ่ดร้บั

ช าระหนี้

กอ่น 

ผูท้ ีไ่ดร้บั

ช าระหนี้

หลงั 

เจา้หนีส้ามญั 
เจา้หนีไ้มด่อ้ย

สทิธ ิ

ผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธ ิ

เจา้หนีม้ ี

ประกนั 
เจา้หนีด้อ้ยสทิธ ิผูถ้อืหุน้สามญั 

21% 72% 7% 

สนิทรัพย์
รวม

หนีส้นิรวม
สว่นของผู ้
ถอืหุน้

ปี 2561 19,444.0 14,739.5 4,704.5

ปี 2562 20,372.8 15,140.3 5,232.4

9 เดอืน ปี 2563 26,237.8 20,042.4 6,195.4
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รายไดร้วม
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รวม
ก าไรสทุธิ

ปี 2561 12,562.1 9,677.1 -105.1

ปี 2562 11,334.8 8,092.5 793.2

9 เดอืน ปี 2563 7,880.0 5,119.8 868.4
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 หนงัสอืชีช้วน 

(filing)  

SCAN HERE 

 

เงนิกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิ ตรำสำรหนี ้ อืน่ ๆ 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

21% 72% 7% 

3,647 ลบ. 12,553 ลบ. 1,252 ลบ. 



1 

แบบสรปุขอ้มลูส ำคัญของตรำสำร 

Factsheet 

บรษิทั เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) (“ผูอ้อกหุน้กู”้ หรอื “JMART”) 

ลักษณะกำรประกอบธรุกจิ: บรษัิทฯ มสีถำนะเป็นโฮลดิง้ คอมพำน ีหรอืประกอบธรุกจิลงทนุในธรุกจิอืน่ โดยมกีำรลงทนุ

ใน บรษัิทหลัก ดังนี ้(1) บรษัิท เจ มำรท์ โมบำย จ ำกดั (2) บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จ ำกดั (มหำชน) 

(“JMT”) (3) บรษัิท เจเอเอส แอสเซท็ จ ำกดั (มหำชน) (4) บรษัิท ซงิเกอร ์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) (5) บรษัิท 

เจ ฟินเทค จ ำกดั (ชือ่เดมิ บรษัิท เจเอ็มท ีพลัส จ ำกดั) (6) บรษัิท เจ เวนเจอรส์ จ ำกดั และ (7) บรษัิท บนีสแ์อนด์

บรำวน ์จ ำกดั โดยธรุกจิทีส่รำ้งก ำไรให ้JMART มำกทีส่ดุคอื ธรุกจิตดิตำมหนี ้และบรหิำรหนีด้อ้ยคณุภำพ โดย JMT 

เสนอขำย หุน้กูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกนั และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ 

“หุน้กูข้องบรษิทั เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่1/2564 ชุดที ่2 ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567” 

เสนอขำยในระหวำ่งวันที ่9 - 11 มนีำคม พ.ศ. 2564 
 

ลกัษณะตราสาร  ระดบัความเสีย่ง 

อำย ุ   : 3 ปี 6 เดอืน 

อตัรำดอกเบีย้  : อตัรำดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 4.60 ตอ่ปี  

งวดกำรช ำระดอกเบีย้ : จำ่ยดอกเบีย้ทกุๆ 3 เดอืน  

กำรไถถ่อนกอ่นก ำหนด : ไมม่ ี

มลูคำ่กำรเสนอขำยรวม : [] บำท 

หลกัประกนั/ผูค้ ้ำประกนั : ไมม่ ี

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ : ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

วัตถปุระสงคก์ำรใชเ้งนิ : เพื่อใชใ้นกำรช ำระคืนหุน้กูท้ี่จะ

ครบก ำหนด ภำยในเดือนมนีำคม พ.ศ. 2564 และ/หรือ เพื่อ

เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกจิกำร และกำรใชส้ทิธแิปลงสภำพ

ใบส ำคัญแสดงสทิธขิองบรษัิทยอ่ย ภำยในปี พ.ศ. 2565 

  
 

ต ่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สงู 

 ผลตอบแทนของตราสารรุน่อ ืน่ในตลาด (YTM) 
 หุน้กูท้ีม่อีำยแุละอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอืเทำ่กนัให ้

ผลตอบแทน []% ตอ่ปี (ณ วันที ่[]) 

 ความเสีย่งของผูอ้อก 
 ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัประกอบธุรกจิโดยการ

ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ : กำรประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้
ในบรษัิทอืน่ท ำใหก้ระแสเงนิสดและผลกำรด ำเนนิงำน
ของบรษัิทขึน้อยู่กับเงนิปันผลทีไ่ดรั้บจำกบรษัิทย่อย
และบรษัิทรว่ม ทัง้นี ้ในขอ้ก ำหนดสทิธมิกีำรก ำหนดให ้
ผูอ้อกหุน้กูจ้ะด ำเนนิกำรโดยใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดี
ทีสุ่ดใหบ้รษัิท เจมำรท์ โมบำย จ ำกัด บรษัิท เจ เอ็ม 
ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จ ำกดั (มหำชน) และบรษัิท 
เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกัด (มหำชน) ท ำกำรจ่ำยเงนิปัน
ผลประจ ำปีในอัตรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไร
สุทธภิำยหลังจำกหักภำษีเงนิไดน้ติบิุคคลและส ำรอง
ตำมกฎหมำย ทัง้นี้ จะตอ้งไม่ขัดต่อเงื่อนไขอื่นใดที่
บรษัิทยอ่ยมสีญัญำตอ่สถำบนักำรเงนิ 
ความเสีย่งดา้นความสามารถในการช าระหนี ้:  
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพันของบริษัท 
ส ำหรับงวด 9 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 
อยู่ที่ 0.31 ซึง่ดีขึน้กว่ำปี 2562 ที่ 0.30 เท่ำ อย่ำงไรก็
ตำม อัตรำสว่น ณ งวด 9 เดอืน ปี 2563 นัน้ ต ่ำกวำ่ 1.00 
เท่ำแสดงใหเ้ห็นว่ำบริษัทอำจมีควำมเสี่ยงในดำ้น
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้เนือ่งจำกก ำไรกอ่นดอกเบีย้
จ่ำย ภำษีเงนิได ้ค่ำเสือ่มและค่ำตัดจ ำหน่ำยของบรษัิท
ไม่เพียงพอที่จะน ำไปช ำระหนี้สนิระยะสัน้ที่มดีอกเบี้ย 
และหนีส้นิระยะยำวทีม่ภีำระดอกเบีย้ทีค่รบก ำหนดภำยใน 
1 ปี โดย ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 บรษัิทมอีัตรำสว่น
หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษี
เงนิได ้ค่ำเสือ่มรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย อยูท่ี ่7.24 เทำ่ 
ซึง่อยูใ่นระดับทีส่งู ทัง้นีบ้รษัิทมสีว่นของหนีส้นิทีม่ภีำระ
ดอกเบีย้จำ่ย จ ำนวน 16,200 ลำ้นบำท ซึง่เป็นสว่นทีค่รบ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี จ ำนวน 7,130 ลำ้นบำท 
ประกอบดว้ย ส่วนของเงนิกูย้ ืมระยะยำวที่ครบก ำหนด
ภำยในหนึ่งปี จ ำนวน 368 ลำ้นบำท, หุน้กูท้ี่ถงึก ำหนด
ช ำระภำยในหนึง่ปี 4,076 ลำ้นบำท และเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
จ ำนวน 2,686 ลำ้นบำท บรษัิทจงึอำจเกดิควำมเสีย่งใน
กำรผดินัดช ำระหนี ้หำกไมส่ำมำรถจัดหำสภำพคลอ่งเพือ่
รองรับกำรช ำระหนี้สนิเหล่ำนี้ได ้อย่ำงไรก็ดบีรษัิทไดม้ี
แผนช ำระหนีส้นิดังกลำ่วโดยมำจำกกระแสเงนิสดจำกกำร
ด ำเนินงำน กำรออกหุน้กูใ้หม่ รวมทัง้กำรเบกิเงนิกูก้ับ
ทำงธนำคำร  

อนัดบัความนา่เชือ่ถอื  

อนัดับควำมน่ำเชือ่ถอืหุน้กู ้ : “BBB-“ แนวโนม้: “Stable” 

เมือ่วันที ่: 8 มกรำคม พ.ศ. 2564   

โดย : บรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ำกดั 

 

รายละเอยีดส าคญัอืน่  

วันทีอ่อกตรำสำร : 12 มนีำคม พ.ศ. 2564 

วันทีค่รบก ำหนดไถถ่อนหุน้กู ้: 12 กนัยำยน พ.ศ. 2567 

ประเภทกำรเสนอขำย : ผูล้งทนุทั่วไป และ/หรอื ผูล้งทนุสถำบนั (PO) 

ผูจ้ัดจ ำหน่ำย: ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำร 

ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ำกัด (มหำชน) บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี 

พลัส จ ำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ำกัด 

(มหำชน) บรษัิทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศ

ไทย) จ ำกดั (มหำชน) บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีตีี ้จ ำกดั 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมอรช์ัน่ พำรท์เนอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

นำยทะเบยีนหุน้กู:้ ธนำคำรกรงุศรอียธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

 

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัของผูอ้อกหุน้กู ้  
 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

(เทำ่) 

คำ่เฉลีย่ 

อตุสำห

กรรม 

(ลำ่สดุ) 

งวด 9 

เดอืน 

ปี 2563 

ปี 

2562 

ปี 

2561 

ควำมสำมำรถในกำร
ช ำระดอกเบีย้ (Interest 
coverage ratio)1 

N/A 3.88 3.41 1.71 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง  

(Current ratio)1 
N/A 1.09 0.97 1.21 

หนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู ้

ถอืหุน้รวม (Debt to 

equity : D/E ratio)2 

N/A 3.24 2.89 3.13 

1 ยิง่สงูยิง่แสดงถงึควำมสำมำรถในกำรช ำระคนืสงู 
2 ยิง่สงูยิง่แสดงถงึหนีส้นิทีส่งู 

 



2 

ขอ้ก าหนดในการด ารงอตัราสว่นทางการเงนิ 

อตัรำสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) ณ วันสิน้ปีบญัชตีลอดอำยขุองหุน้กู ้ตำมงบกำรเงนิ

รวมของผูอ้อกหุน้กู ้เป็นอตัรำสว่นไมเ่กนิ 4:1   

สรปุฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 2 ปีและต ัง้แตไ่ตรมาส 1 ถงึ 

ไตรมาสลา่สดุหรอืเทา่ทีม่ผีลการด าเนนิงานจรงิ 

*รำยไดร้วม รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรเทำ่นัน้ คำ่ใชจ้่ำยรวม รวมตน้ทนุขำยและบรกิำรเทำ่นัน้ 

สดัสว่นหนีท้ ีม่ภีาระดอกเบีย้ของผูอ้อก  ล าดบัการไดร้บัช าระหนี ้

ณ วันที ่30 กันยำยน 2563  

 

 

 

 

 

 

* รำยกำรอืน่ ไดแ้ก ่หนีส้นิตำมสัญญำเชำ่ 

 เมือ่ผูอ้อกถูกพทิักษ์ทรัพย ์ถูกศำลพพิำกษำใหล้ม้ละลำย หรอืมกีำร

ช ำระบัญชเีพือ่กำรเลกิบรษัิท 

 

 

 

 

ลกัษณะพเิศษและความเสีย่งส าคญัของตราสาร 
 

- ตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศไทยมสีภำพคลอ่งต ่ำ กำรขำยตรำสำรกอ่นครบก ำหนดไถถ่อนในตลำดรองนัน้อำจไดรั้บ

มลูค่ำขำยตรำสำรลดลงหรอืเพิม่ขึน้ได ้โดยขึน้อยูก่ับสภำวะและควำมตอ้งกำรของตลำดในขณะนัน้ ทัง้นี้ กำรลงทนุ

ในหุน้กูไ้มใ่ชก่ำรฝำกเงนิ และผูล้งทุนอำจตอ้งพรอ้มถอืหุน้กูจ้นครบก ำหนด เนื่องจำกกำรขำยกอ่นครบก ำหนดอำจ

ท ำไดย้ำก หรอืขำยไดต้ ่ำกว่ำมลูค่ำทีต่รำไวห้รอืรำคำทีซ่ ือ้มำ นอกจำกนี้ กำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอืของหุน้กูเ้ป็น

เพียงขอ้มูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนเท่ำนั้น มิใช่ชี้น ำกำรซื้อขำยหุน้กูท้ี่เสนอขำย และไม่ไดรั้บประกัน

ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผูอ้อกหุน้กู ้
 

(โปรดศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ (MTN) และร่ำงหนังสอืชีช้วน 

(แบบ 69-PO-MTN) สว่นที ่2 ผูอ้อกตรำสำรหนี ้หัวขอ้ 2.1 (3) ปัจจัยควำมเสีย่ง) 
 

ค าเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอืน่ 

- กำรอนุมตัจิำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ไมไ่ดห้มำยควำมวำ่แนะน ำใหล้งทนุ ประกนักำรช ำระหนี ้ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอืรับรอง
ควำมถกูตอ้งของขอ้มลู 

- ขอ้มลูสรุปนี้เป็นสว่นหนึง่ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ (MTN) และร่ำงหนังสอืชีช้วน (แบบ 69-
PO-MTN) ซึง่เป็นเพยีงขอ้มูลสรุปเกีย่วกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสีย่งของ หลักทรัพยแ์ละบรษัิท ทีอ่อกและ
เสนอขำยหลักทรัพย ์ดังนัน้ ผูล้งทุนตอ้งวเิครำะหค์วำมเสีย่งและศกึษำขอ้มลูจำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำย
ตรำสำรหนี ้(MTN) และรำ่งหนังสอืชีช้วน (แบบ 69-PO-MTN) 

- ผูอ้อกหุน้กูไ้มม่กีำรผดินัดช ำระหนี้ดอกเบีย้หรอืเงนิตน้ของตรำสำรหนี้ หรอืผดินัดช ำระหนี้เงนิกูย้มืจำกธนำคำรพำณชิย ์
บรษัิทเงนิทุน บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถำบันกำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ โดยดูประวัตยิอ้นหลัง 3 ปีจำกผู ้
ออกตรำสำร ขอ้มลูเครดติแหง่ชำต ิและงบกำรเงนิทีต่รวจสอบโดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญำต 

- ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกัด (มหำชน) (ซึง่เป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูแ้ละผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กูใ้นครัง้นี้) และธนำคำร  
ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ำกดั (มหำชน) (ซึง่เป็นผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กูใ้นครัง้นี้) มสีถำนะเป็นเจำ้หนีข้องผูอ้อกหุน้กูด้ว้ย  

- รำยละเอยีดตรำสำรรุ่นอืน่ : ผูอ้อกตรำสำรไดเ้สนอขำยหุน้กูจ้ ำนวน 2 ชดุ โดยหุน้กูแ้ต่ละชดุมคีวำมเสีย่งไมเ่ท่ำกัน ทัง้นี้ 
หุน้กูท้ีม่อีำยมุำกกวำ่จะมคีวำมเสีย่งทีส่งูกวำ่ 

 

     
ผูท้ ีไ่ดร้บั

ช าระหนี้

กอ่น 

ผูท้ ีไ่ดร้บั

ช าระหนี้

หลงั 

เจา้หนีส้ามญั 
เจา้หนีไ้มด่อ้ย

สทิธ ิ

ผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธ ิ

เจา้หนีม้ ี

ประกนั 
เจา้หนีด้อ้ยสทิธ ิผูถ้อืหุน้สามญั 

21% 72% 7% 

สนิทรัพย์
รวม

หนีส้นิรวม
สว่นของผู ้
ถอืหุน้

ปี 2561 19,444.0 14,739.5 4,704.5

ปี 2562 20,372.8 15,140.3 5,232.4

9 เดอืน ปี 2563 26,237.8 20,042.4 6,195.4
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รายไดร้วม
คา่ใชจ้่าย

รวม
ก าไรสทุธิ

ปี 2561 12,562.1 9,677.1 -105.1

ปี 2562 11,334.8 8,092.5 793.2

9 เดอืน ปี 2563 7,880.0 5,119.8 868.4
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 หนงัสอืชีช้วน 

(filing)  

SCAN HERE 

 

เงนิกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิ ตรำสำรหนี ้ อืน่ ๆ 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

21% 72% 7% 

3,647 ลบ. 12,553 ลบ. 1,252 ลบ. 


