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แบบสรุปขอ้มูลสําคญัของตราสาร 
 

Factsheet 
บรษิทั ดสุติธาน ีจํากดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ : ดําเนนิธรุกจิโรงแรมและรับจา้งบรหิารโรงแรม 
เสนอขายหุน้กูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิไมม่หีลักประกนั และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

“หุน้กูไ้มม่ปีระกนัของบรษิทั ดสุติธาน ีจํากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่1/2564 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566” (“หุน้กู”้)  
เสนอขายวนัที ่[]-[] พ.ศ. 2564    

 

. 

ลกัษณะตราสาร  ขอ้กําหนดในการดาํรงอตัราสว่นทางการเงนิ 
สกลุเงนิ : บาท  บริษัทจะดํารงอัตราส่วนหนี้สนิสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วันสิน้ปี ตามงบการเงนิรวมของผูอ้อก
หุน้กูใ้นอตัราสว่นไมเ่กนิ 3 : 1 ตลอดอายหุุน้กู ้

อาย ุ : 2 ปี  

อตัราดอกเบีย้ : คงทีร่อ้ยละ 5.0 ตอ่ปี  

งวดชาํระดอกเบีย้ : จา่ยดอกเบีย้ทกุๆ 6 เดอืน  ระดบัความเสีย่ง 
การไถถ่อนกอ่น
กําหนด 

: ไมม่ ี  (พจิารณาจากอายตุราสารและอันดับความน่าเชือ่ถอื) 

มลูคา่เสนอขายรวม : ไมเ่กนิ 1,000 ลา้นบาท   

ห ลั ก ป ร ะ กั น / ผู ้ค้ํ า
ประกนั 

: ไมม่ ี  

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ : ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากดั (มหาชน)  ผลตอบแทนตราสารรุน่อืน่ในตลาด (YTM) 
วัตถุประสงค์การใช ้
เงนิ 

: ชําระคนืหุน้กูท้ีจ่ะครบกําหนดไถ่ถอนใน
เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2564 

 ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความเสีย่งของผูอ้อก 
1. ธุรกิจโรงแรมเ ป็นธุ รกิจหลักของบริษัทซึ่งได รั้บ

ผลกระทบเชงิลบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัส COVID-19 ในปี 2563 ซึง่ยังคงสง่ผลกระทบเชงิ
ลบต่อเนื่องต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและโรงแรม
มาในชว่งไตรมาสที ่1 ปี 2564 
   

2. บริษัทมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจโรงแรมและ
รับจา้งบริหารโรงแรมเป็นหลัก ซึง่เป็นธุรกจิที่มีความ
ออ่นไหวตอ่ปัจจัยทางเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม 

  

3. ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 สง่ผลใหบ้รษัิทมคีวาม
เสีย่งทีจ่ะไม่สามารถเซ็นสัญญารับจา้งบริหารโรงแรม
ใหม่ๆ  หรอืถกูยกเลกิสญัญากอ่นกําหนด 

 

4. ณ สิน้ปี 2563 และสิน้ไตรมาสที ่1 ปี 2564 บรษัิทมี
สภาพคล่องตํ่าอยู่ที่ระดับ 0.48 และ 0.41 เท่า 
ตามลําดับ จึงอาจมีความเสีย่งในการผิดนัดชําระหนี้
หากไม่สามารถบริหารสภาพคล่องหรือแหล่งเงินทุน
สาํรองในการชาํระหนีไ้ด ้

 

5. ณ สิน้ไตรมาสที ่1 ปี 2564 บริษัทมภีาระหนี้อยู่ใน
ระดบัสงูโดยมหีนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้จํานวนมาก สง่ผล
ต่อการรักษาระดับความสามารถในการชําระดอกเบี้ย
และภาระผูกพัน  ดังนั้น หากกรณีที่บริษัทมีผลการ
ดําเนินงานที่ไม่เ ป็นไปตามแผนงาน และ/หรือไม่
สามารถหาแหล่งเงนิทุนสํารองอื่น เช่น การกูย้ืมจาก
สถาบนัการเงนิ หรอืการออกหุน้กูใ้หม่ทดแทนหุน้กูท้ีจ่ะ
ถงึกําหนดชําระ บริษัทอาจตอ้งเผชญิความเสีย่งจาก
ความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ และ/หรือความเสีย่งที่
จะผดิเงือ่นไขตามสญัญาเงนิกูก้บัเจา้หนีเ้งนิกูร้ะยะยาว 

อนัดบัความนา่เชือ่ถอื  

อนัดบั : BBB-  

แนวโนม้ : Negative  

จัดอนัดบัโดย : บรษัิท ทรสิเรทติง้ จํากดั  

วนัทีจั่ดอนัดบั : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

 

รายละเอยีดสําคญัอืน่  

วนัทีอ่อกตราสาร : [] พ.ศ. 2564  

วนัทีค่รบกําหนด : [] พ.ศ. 2566  

ประเภทเสนอขาย : ผูล้งทนุสถาบนัและ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ ่  

ผูจั้ดจําหน่ายหุน้กู ้ : บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอร่า จํากดั (มหาชน) ,  

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน) , บริษัท
หลักทรัพย์ เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) , 
บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากัด (มหาชน) บรษัิทหลักทรัพย ์
กรุงไทย ซมีโิก ้จํากดั และบรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั 
 

 

 

 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ : ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) 
 

 

อตัราสว่นทางการเงนิทีสํ่าคญัของผูอ้อก  
. 

อตัราสว่นทางการเงนิ คา่เฉลีย่
อตุสาหกรรม 

(ลา่สดุ) 

ไตรมาส 1 
2564 

2563 
 

2562 

ความสามารถในการชําระดอกเบี้ย 
(Interest coverage ratio)1. 

ไมม่ขีอ้มลู 1.85 (1.64) 7.79 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
(Current ratio)1. 

ไมม่ขีอ้มลู 0.41 0.48 1.41 

หนี้สนิสทุธ ิ3 ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
(Net Debt to equity : Net D/E ratio)2. 

ไมม่ขีอ้มลู 0.95 0.92 0.31 

..
1.

 ยิง่สงูยิง่แสดงถงึความสามารถในการชาํระคนืสงู 
2.

 ยิง่สงูยิง่แสดงถงึหนีส้นิทีส่งู 
3.

 คํานวนจากหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทีไ่มร่วมหนีส้นิตามสทิธกิารเชา่ แลว้หักดว้ยเงนิสดและรายการ
เทยีบเทา่เงนิสด และเงนิฝากสถาบันการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลักประกัน 

 

(รายละเอยีดตามแบบ Filing สว่นที ่3.1.4 ปัจจัยความเสีย่ง) 
 

 

 

 
หนังสอืชีช้วน (Filing) SCAN HERE 

. 
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สรปุฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 3 ปี 
. 

 
. 

. 

 
. 

. 
สดัสว่นหนีท้ ีม่ภีาระดอกเบีย้ของผูอ้อก  ลําดบัการไดร้บัชําระหนี ้
ยอดคงเหลอืทีร่ะบใุนงบการเงนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

 

 
 

 รายการอืน่ๆ ไดแ้ก ่เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน เงนิกูย้มืระยะ
ยาวจากกจิการอืน่ และหนีส้นิตามสญัญาเชา่จากการนํา TFRS 16 ทีม่าใชป้ฏบิตั ิ
ในปี 2563 

 เมื่อผูอ้อกถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
หรอืมกีารชาํระบญัชเีพือ่เลกิบรษัิท 

 
. 

. 

ลกัษณะพเิศษและความเสีย่งสําคญัของตราสาร 
ลกัษณะพเิศษของตราสาร : - ไมม่-ี 
 

ความเสีย่งสําคญัของตราสาร 
1. เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมสีภาพคล่องตํา่ กรณีทีม่กีารขายตราสารกอ่นกอ่นครบกําหนดไถ่ถอนในตลาดรอง

นัน้ อาจไดรั้บมลูคา่ขายตราสารลดลงหรอืเพิม่ขึน้ได ้ขึน้อยูก่บัสภาวะและความตอ้งการของตลาดในขณะนัน้ 
2. การจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกหุน้กูเ้ป็นเพยีงขอ้มูลประกอบการตัดสนิใจลงทนุเทา่นัน้ มใิชส่ ิง่ชีนํ้าการซือ้ขายตราสาร

หนีท้ีเ่สนอขาย และไมไ่ดเ้ป็นการรับประกนัความสามารถในการชาํระหนีข้องผูอ้อกตราสาร 
3. การลงทนุในตราสารหนี้ไม่ใชก่ารฝากเงนิ ผูล้งทุนตอ้งพจิารณาความสามารถในการชําระคนืของผูอ้อกอย่างรอบคอบ และ

พรอ้มถอืหุน้กูจ้นครบกําหนด 
4. ผูถ้อืหุน้กูไ้ม่สามารถขายหรอืโอนหุน้กูใ้หบุ้คคลใดๆ โดยทั่วไปได ้แตจ่ะถูกจํากัดใหข้ายหรือโอนหุน้กูไ้ดเ้ฉพาะภายในกลุม่ผู ้

ลงทนุสถาบนัและ/หรอืผูล้งทนุรายใหญเ่ทา่นัน้ เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
5. หุน้กูน้ี้เป็นตราสารทีม่คีวามเสีย่ง ดังนัน้ ผูล้งทนุควรทําความเขา้ใจเกีย่วกับลักษณะของตราสารทีจ่ะลงทนุ รวมถงึความเสีย่ง

อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ประกอบการตดัสนิใจลงทนุ 
(รายละเอยีดตามแบบ Filing สว่นที ่3.1.4 ปัจจัยความเสีย่ง) 

คาํเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืน 
คาํเตอืน 
• การอนุมัตจิากสาํนักงาน ก.ล.ต. ไม่ไดห้มายความวา่แนะนําใหล้งทนุ ประกันการชําระหนี้ ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอืรับรองความ

ถกูตอ้งของขอ้มลู 
• ขอ้มูลสรุปนี้เป็นสว่นหนึ่งของหนังสอืชีช้วน (filing) ซึง่เป็นเพยีงขอ้มูลสรุปเกีย่วกับการเสนอขายลักษณะและความเสีย่งของ

หลกัทรัพยแ์ละบรษัิททีอ่อกและเสนอขายหลักทรัพย ์ดังนัน้ ผูล้งทนุตอ้งวเิคราะหค์วามเสีย่งและศกึษาขอ้มูลจากหนังสอืชีช้วน 
(filing) 

 

ประวตัผิดินดัชําระหนี ้
 ไมม่ ี  ม ี

 

บรษัิทไม่มปีระวัตกิารผดินัดชําระหนี้ดอกเบีย้หรือเงนิตน้ของตราสารหนี้ หรือผดินัดชําระหนี้เงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์บรษัิท
เงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถาบันการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้โดยดปูระวัตยิอ้นหลัง 3 ปี จากบรษัิทขอ้มูลเครดติ
แหง่ชาต ิและงบการเงนิทีต่รวจสอบโดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต 


