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แบบสรปุขอ้มลูสําคัญของตราสาร 
 

Factsheet 
บรษิทั ดสุติธาน ีจํากดั (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธรุกจิ ดําเนนิธรุกจิโรงแรมและรับจา้งบรหิารโรงแรม 
สถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(listed)  :   เป็น   ไมเ่ป็น 

เสนอขายหุน้กูร้ะยะยาว ไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลักประกนั และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้
“หุน้กูไ้มม่ปีระกนัของบรษิทั ดสุติธาน ีจาํกดั (มหาชน) คร ัง้ที ่2/2564 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566” (“หุน้กู”้)  

เสนอขายวันที ่2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 วันที ่3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และวันที ่7 ธันวาคม พ.ศ. 2564    
 

. 

ลกัษณะตราสาร  ระดบัความเสีย่ง 
อาย ุ 2 ปี  (พจิารณาจากอายตุราสารและอนัดับความน่าเชือ่ถอื) 

อตัราดอกเบีย้ คงที ่รอ้ยละ 5 ตอ่ปี   

งวดชําระดอกเบีย้ จา่ยดอกเบีย้ทกุๆ 6 เดอืน   

มลูคา่การเสนอขาย ไมเ่กนิ 500 ลา้นบาท และมหีุน้กูสํ้ารองไมเ่กนิ    ผลตอบแทนตราสารรุน่อ ืน่ในตลาด (YTM) 
 500 ลา้นบาท รวมไมเ่กนิ 1,000 ลา้นบาท  ไมม่ขีอ้มลู 

 

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั (มหาชน)  ความเสีย่งของผูอ้อกหุน้กู ้
วัตถปุระสงคก์าร ชําระเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิ และเป็นทนุหมนุเวยีน  1.ผลกระทบจากสถานการณ์แพรร่ะบาด COVID-19  
ใชเ้งนิ รองรับคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารและเพิม่สภาพคลอ่ง  สถานการณ์ดังกลา่วสง่ผลตอ่ธรุกจิโรงแรมของบรษัิท 
 ในการดําเนนิธรุกจิในสถานการณ์ COVID-19  สะทอ้นจากผลดําเนนิงาน 9 เดอืน ปี 2564 ขาดทนุตอ่ 
อนัดบัความนา่เชือ่ถอื  เนื่องที่ 657.19 ลา้นบาท กระแสเงนิสดจากการ

ดําเนนิงานลดลงสทุธ ิ354.35 ลา้นบาท และมหีนี้สนิ
ทีม่ดีอกเบีย้ ณ วันที ่30 กันยายน 2564 ถงึ 13,775 
ลา้นบาท ซึง่อาจใชเ้วลาหลายปีกว่าธุรกจิโรงแรมฟ้ืน
ตัว และอาจสง่ผลต่อเนื่องใหเ้กดิความล่าชา้ในการ
ดําเนนิโครงการดสุติ เซน็ทรัล พารค์ ตามแผนงาน 
 

2. สภาพคลอ่งและความสามารถในการชําระหนี ้
ณ วันที ่30 กันยายน 2564 บรษัิทมสีภาพคล่องตํ่า 
โดยมอีัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 0.39 เท่าและมี
อัตราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อ EBITDA อยู่ที ่
21.21 เท่า สะทอ้นใหเ้ห็นว่า บรษัิทมสีภาพคล่อง
และความสามารถในการชําระหนี้ลดลงในขณะที่
บรษัิทดํารงอัตราส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้
สูงขึน้ต่อเนื่องอยู่ที ่4.43 เท่า ดังนัน้หากบรษัิทไม่
สามารถบริหารสภาพคล่องหรือหาแหล่งเงินทุน
สํารองเพือ่ชําระหนี้  บรษัิทจะมคีวามเสีย่งดา้นสภาพ
คลอ่งในการชําระหนีแ้ละการผดินัดชําระหนี้ซ ึง่บรษัิท
อาจถกูเรยีกใหช้ําระหนีท้ัง้หมด 
 

3. การดํารงอตัราสว่นทางการเงนิ 
ณ วันที ่30 กันยายน 2564 อัตราสว่นหนี้สนิต่อสว่น
ของผูถ้อืหุน้ทีก่ลุ่มบรษัิทจะตอ้งดํารงตามเงือ่นไขใน
สัญญาเงนิกูข้องธนาคารพาณชิยอ์ยูท่ี ่1.40 เท่า ซึง่
เงื่อนไขในสัญญาเงินกูกํ้าหนดใหก้ลุ่มบริษัทตอ้ง
ดํารงไม่เกนิ 1.75 เท่าและกลุ่มบรษัิทยังคงตอ้งก่อ
ภาระหนี้เพิม่เพือ่ใชใ้นโครงการดุสติ เซ็นทรัล พารค์ 
ทีย่ังคงตอ้งใชเ้งนิทุนจํานวนมาก บรษัิทจงึเขา้ใกล ้
การผดิเงือ่นไขสัญญาเงนิกูข้องธนาคารพาณชิยห์รอื
หนี้อืน่ๆ ซึง่หากเกดิกรณีดังกล่าว เงนิกูท้ัง้หมดจาก
สถาบนัการเงนิและหุน้กูทุ้กรุ่นรวมถงึหุน้กูรุ้่นนี้อาจถูก
เรียกชําระทันที จึงเกดิความเสี่ยงที่บริษัทอาจไม่
สามารถใชค้ืนเงินกูแ้ละหุน้กูด้ังกล่าวไดห้รือไม่
สามารถจัดหาเงนิกูเ้พิม่เตมิเพือ่รไีฟแนนซไ์ด ้
 

(ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถศกึษาความเสี่ยงของผูอ้อก
ตราสารเพิม่เตมิไดใ้นสว่นที ่3.1.4 ปัจจัยความเสีย่ง) 

อนัดับ BBB-  

แนวโนม้ Negative  

จัดอนัดับโดย บรษัิท ทรสิเรทติง้ จํากดั  

วันทีจั่ดอนัดับ 14 ตลุาคม พ.ศ. 2564  

รายละเอยีดสาํคญัอืน่  

วันทีอ่อกตราสาร 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

วันทีค่รบกําหนด 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566  

ประเภทเสนอขาย ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ ่  

ผูจั้ดจําหน่ายหุน้กู ้ บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จํากดั (มหาชน) ,บรษัิท  

หลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) ,บรษัิทหลักทรัพย ์เมย ์  

แบงก ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ,บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ี  
จํากดั (มหาชน) ,บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั และบรษัิท    
หลักทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั  

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่าํคญัของผูอ้อกหุน้กู ้  

อตัราสว่นทางการเงนิ 
(เทา่) 

คา่เฉลีย่
อตุสาหกรรม 

(ลา่สดุ) 

ไตรมาส 
ที ่3 ปี
2564 

ปี 
2563 

ปี 
2562 

 

ความสามารถในการชําระ
ดอกเบีย้ (ICR) 1 

N/A 1.44 0.38 11.72  

หนีส้นิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 
(Debt to equity : D/E ratio)2 

N/A 4.43 3.62 1.41  

หนีส้นิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 
(Net debt to equity ratio) 2,3 

N/A 1.15 0.92 0.31  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
(Current ratio) 1 

N/A 0.39 0.48 1.41  

1 ยิง่สงูยิง่แสดงถงึความสามารถในการชําระคนืสงู  
2 ยิง่สงูยิง่แสดงถงึหนีส้นิทีส่งู  
3 สูตรการคํานวน = (หนี้สนิที่มภีาระดอกเบีย้แต่ไม่รวมหนี้สนิตาม

สทิธกิารเช่า หักเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด หักเงนิฝาก
สถาบันการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลักประกัน) หารดว้ยสว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
ซึง่เป็นอตัราสว่นทางการเงนิทีถ่กูกําหนดเพิม่เตมิในขอ้กําหนดสทิธ ิ
  

 

ขอ้กาํหนดในการดาํรงอตัราสว่นทางการเงนิ  

บรษัิทจะดํารงไวซ้ ึง่อัตราสว่นหนี้สนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้รวม (Net 
debt to equity ratio) ณ วันสิน้ปีบัญชตีลอดอายหุุน้กูต้ามงบการเงนิ
รวมของผูอ้อกหุน้กูไ้มเ่กนิ 3 : 1 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดสทิธ ิ

 

.. 

หนังสอืชีช้วน 
(Filing) 

SCAN HERE 



2 

 

 
 

สรปุฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 3 ปี 
. 

 
. 

.. 

 
. 

. 

หมายเหต ุ รายไดร้วม หมายถงึ รายไดท้ัง้หมดรวมสว่นแบง่กําไรของการรว่มคา้และบรษัิทรว่มทีใ่ชว้ธิสีว่นไดเ้สยี และค่าใชจ้่าย
รวม หมายถงึ คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดแตไ่มร่วมตน้ทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได ้

 
. 

สดัสว่นหนีท้ ีม่ภีาระดอกเบีย้ของผูอ้อกหุน้กู ้  ลาํดบัการไดร้บัชําระหนี ้
ยอดคงเหลอืทีร่ะบใุนงบการเงนิรวม ณ วันที ่30 กนัยายน 2564 

 
รายการอืน่ๆไดแ้ก ่เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
และเงนิกูย้มืจากกจิการอืน่  

 เมื่อผูอ้อกถูกพทิักษ์ทรัพย์ ถูกศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย 
หรอืมกีารชําระบญัชเีพือ่เลกิบรษัิท 

 
. 

. 

ลกัษณะพเิศษและความเสีย่งสาํคญัของตราสาร 
ลกัษณะพเิศษของตราสาร :   - ไมม่-ี 

 

ความเสีย่งสําคญัของตราสาร 
1. ตลาดตราสารหนีใ้นประเทศไทยมสีภาพคลอ่งตํ่า การขายตราสารกอ่นครบกําหนดไถถ่อนในตลาดรองนัน้อาจไดรั้บมลูคา่ขาย

ตราสารลดลงหรอืเพิม่ขึน้ได ้โดยขึน้อยูก่บัสภาวะและความตอ้งการของตลาดในขณะนัน้ 
2. การลงทนุในหุน้กูไ้มใ่ชก่ารฝากเงนิ และผูล้งทนุอาจตอ้งพรอ้มถอืหุน้กูจ้นครบกําหนด เนื่องจากการขายกอ่นครบกําหนดอาจ

ทําไดย้าก หรอืขายไดตํ้่ากวา่มลูคา่ทีต่ราไวห้รอืราคาทีซ่ ือ้มา 
3. การจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารเป็นเพยีงขอ้มลูประกอบการตัดสนิใจลงทนุเทา่นัน้ มใิชส่ ิง่ชีนํ้าการซือ้ขายตรา

สารหนีท้ีเ่สนอขาย และไมไ่ดเ้ป็นการรับประกนัความสามารถในการชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร 
4. ผูถ้อืหุน้กูไ้มส่ามารถขายหรอืโอนหุน้กูใ้หบ้คุคลใดๆ โดยทั่วไปได ้แตจ่ะถูกจํากัดใหข้ายหรอืโอนหุน้กูไ้ดเ้ฉพาะภายในกลุ่มผู ้

ลงทนุสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญเ่ทา่นัน้ เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
5. หุน้กูน้ีเ้ป็นตราสารทีม่คีวามเสีย่ง ดังนัน้ ผูล้งทนุควรทําความเขา้ใจเกีย่วกับลักษณะของตราสารทีจ่ะลงทุน รวมถงึความเสีย่ง

อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ประกอบการตัดสนิใจลงทนุ (รายละเอยีดตามแบบ Filing สว่นที ่3.1.4 ปัจจัยความเสีย่ง) 

คาํเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอืน่ 
คาํเตอืน 
• การอนุมตัจิากสํานักงาน ก.ล.ต. ไมไ่ดห้มายความวา่แนะนําใหล้งทนุ ประกนัการชําระหนี ้ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอืรับรองความ

ถกูตอ้งของขอ้มลู 
• ขอ้มลูสรปุนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของหนังสอืชีช้วน (filing) ซึง่เป็นเพยีงขอ้มลูสรุปเกีย่วกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสีย่งของ

หลักทรัพยแ์ละบรษัิททีอ่อกและเสนอขายหลักทรัพย ์ดังนัน้ผูล้งทนุตอ้งวเิคราะหค์วามเสีย่งและศกึษาขอ้มลูจากหนังสอืชีช้วน 
(filing) 

 

ขอ้มลูแจง้เตอืนอืน่ 
1. ประวัตผิดินัดชําระหนี ้        ไมม่ ี    ม ี

บรษัิทไมม่ปีระวัตกิารผดินัดชําระหนี้ดอกเบีย้หรอืเงนิตน้ของตราสารหนี้ หรอืผดินัดชําระหนี้เงนิกูย้มืจากธนาคารพาณชิย ์
บรษัิทเงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้โดยดปูระวัตยิอ้นหลัง 3 ปี จากบรษัิท
ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิและงบการเงนิทีต่รวจสอบโดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต 

2. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีีตี ้จํากัด (ผูจั้ดการการจัดจําหน่ายหุน้กู)้ มคีวามเกีย่วขอ้งกับผูอ้อกหุน้กูใ้นลักษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ 
Conflict of Interest คอื นายภควัต โกวทิวัฒนพงศ ์ซึง่ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการลงทุนและกรรมการอสิระของ
บรษัิท และยงัดํารงตําแหน่งประธานกรรมการของบรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั 


