
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ผู้ออกตราสารสามารถขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนด 

1. ความเสี่ยงจากความสามารถในการบริหารจัดการสินทรัพย์

ด้อยคุณภาพของบริษัทฯ และความสามารถในการชำระหนี้ของ
ลูกหนี้ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงหากบริษัทฯ ไม่สามารถเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

หรือภายหลังปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายชำระเงิน

ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน รวมถึงการดำเนินการผ่านกระบวนการทางศาล

แล้วเกิดความล่าช้า หรือหลักประกันไม่คุ้มมูลหน้ี  

2. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ
บริษัทฯ 

บริษัทฯ มีลูกหนี้ที่มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของเงินให้สินเชื่อ

จากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ จำนวน 1 ราย โดยเป็น

ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจที่มีหลักประกันจำนวน 1 ราย โดยมีสัดส่วนเงินให้

สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิรวมกันเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 44 ของเงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ของบริษัท หากความสามารถในการชำระหน้ีของลูกหนี้รายใหญ่ลดลง 

และมูลค่าหลักประกันไม่ครอบคลุมราคาทุน อาจทำให้บริษัทฯ ได้รับ

ชำระหนี้ไม่ครอบคลุมราคาทุน ดังนั้น จึงเน้นให้มีการติดตามลูกหน้ี

สินเชื่อรายใหญ่ที่มีการกระจุกตัวอย่างใกล้ชิด และจัดให้มีการประเมิน

และติดตามมูลค่าหลักประกันอย่างสม่ำเสมอ 

3.  ความเส ี ่ยงจากการจ ัดซื ้อล ูกหน ี ้ส ินเช ื ่อธ ุรก ิจท ี ่ ไม ่มี
หลักประกัน 

เนื่องจากสัดส่วนลูกหนี้หลักของบริษัทฯเป็นประเภทสินเชื่อธุรกิจซ่ึง

โดยส่วนใหญ่ไม่มีหลักประกัน หากเกิดเหตุการณ์ที่ลูกหนี้ไม่สามารถ

ชำระหนี้ให้กับบริษัทฯได้  บริษัทฯ จะต้องดำเนินการฟ้องร้อง  เพื่อ

บังคับคดีกับทรัพย์สินอื ่นของลูกหนี ้ ซึ ่งต้องใช้ระยะเวลาในการ

ดำเนินการและอาจกระทบต่อกระแสเงินสดรับในอนาคต จึงอาจส่งผล
ต่อความสามารถในการจ่ายชำระคืนหนี้เงินกู้/หุ้นกู้และดอกเบี้ยให้กับ

ผู้ให้กู้/ผู้ถือหุ้นกู ้

4. ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน

ครบกำหนดไถ่ถอน (Reinvestment Risk) 

ผู้ถือหุ้นกู้มีความเส่ียงที่จะไม่สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดรับจาก

หุ้นกู้ที่แน่นอนได้ และมีความเส่ียงที่จะเสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขายหากผู้ออกหุ้นกู้ใช้

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในช่วงที่ตลาดอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดต่ำลงกว่าอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้  

 

(ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบ  
Filing ส่วนที ่3.2.2 การบริหารจัดการความเส่ียง) 
 
 
 
 
 

อายุ   1 ปี 11 เดือน 28 วัน   
อัตราดอกเบี้ย   คงที่ 6.25% ต่อปี  

งวดการชำระดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน  
การไถ่ถอนก่อนกำหนด  ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบ

กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยสามารถใช้สิทธิ
หลังจาก 3 เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้ และทุก 

ๆ ระยะเวลา 3 เดือน ในวันกำหนดชำระ

ดอกเบี้ย 
มูลค่าการเสนอขายรวม ไม่เกิน 500 ล้านบาท 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 
วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อใช้ในการจัดหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

และทรัพย์สินรอการขาย จำนวน 400-500 
ล้านบาท ภายในปี 2566 และใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนในการดำเนินกิจการจำนวน 0-100 
ล้านบาท ภายในปี 2567 

 

 

 

 

วันที่ออกตราสาร   30 มีนาคม พ.ศ. 2566 

วันที่ครบกำหนดอายุ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 
ประเภทการเสนอขาย ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและ/

หรือผูล้งทุนรายใหญ่  
ผู้จัดจำหน่าย  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 

   บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหุ้นกู้  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ) 

 

 

ๆ 

-ไม่มีข้อมูล- 

ลักษณะตราสาร 
 

ระดับความเส่ียง 

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM) 

หนังสือชี้ชวน 

 (filing) 

SCAN HERE 

Factsheet 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “KCC”) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ จัดหาและการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย  

และการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายเพื่อจำหน่าย 

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) :    เป็น     ไม่เป็น 

เสนอขาย หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มปีระกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน 

“หุ้นกู้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568  

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” 

เสนอขายระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม พ.ศ. 2566 

อัตราส่วนทางการเงิน  
ค่าเฉลีย่

อุตสาหกรรม 
(ล่าสุด) 

ป ี 
2565 

ป ี 
2564 

ความสามารถในการชำระดอกเบ้ีย 

(interest coverage ratio : ICR) (เทา่) 2 

N/A 3.93 5.36 

หนี้สินทีม่ีภาระดอกเบ้ียต่อกำไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า)1 

N/A 
 

3.49 2.96 

หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to 
equity : D/E ratio) (เท่า)1  

N/A 0.58 0.60 

หนี้สินทีม่ีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to 
equity : IBD/E ratio) (เท่า) 1 

N/A 0.42 0.54 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 
(ร้อยละ)2  

N/A 10.58 11.20 

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (ROE)  
(ร้อยละ) 2 

N/A 16.75 18.70 

1ย่ิงสูงย่ิงแสดงถึงหนี้สินที่สูง 
2ย่ิงสูงย่ิงแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง 

1 

แบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร 

ความเสี่ยงของผู้ออก  

 

-ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ- 

อันดับความน่าเช่ือถือ 
 

รายละเอียดสำคัญอ่ืน 
 

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 วันที ่31 ธันวาคม 2565                                                  เมื่อผูอ้อกถูกพทิักษ์ทรัพย์ ถูกศาลพิพากษาใหล้้มละลาย หรือ  
 มีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                  
                 
                

     

              
         

             
             

2564 735.82 275.21 460.61 565.57 21.76 89.37

2565 1726.56 631.54 1095.02 133.62 84.38 109.68
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2564 88.31 2.09 52.42

2565 88.28 5.95 77.24

0.0

30.0

60.0

90.0

120.0

 
   
 
  

                                 

ลำดับการได้รับชำระหนี้ สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออก  

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร 

 

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี และไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผล

ดำเนินการจริง  

ลักษณะพิเศษของตราสาร : ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนกำหนด (Callable) 

ความเส่ียงสำคัญของตราสาร : 

-  เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจจะได้รับมูลค่า

เสนอขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขาย

หรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน ลงทุนรายใหญ่

พิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

- การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้จนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือ

ขายได้ต่ำกว่ามูลค่าท่ีตราไว้หรือราคาท่ีซื้อมา 

-  ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน ผู้ลงทุนควรทำความ

เข้าใจเก่ียวกับลักษณะของตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเส่ียงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน 

- ผู้ถือหุ้นกู้มีความเส่ียงท่ีจะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในตราสารท่ีเสนอขาย หากผู้ออกตราสารใช้สิทธิไถ่ถอน

ในช่วงท่ีอัตราดอกเบ้ียในตลาดลดต่ำลงกว่าอัตราดอกเบ้ียของตราสาร 
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-  การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้อง

ของข้อมูล 

-  ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน (Filing) ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเก่ียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเส่ียงของหลักทรัพย์

และบริษัทท่ีออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเส่ียงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (Filing) 

- ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัท

เงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และ

งบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาต  

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น 

 

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน 
 
บริษัทจะดำรงไว้ซ่ึงอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E*) ตามนิยามในข้อกําหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในอัตราส่วนไม่
เกิน 2.5 : 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 0.42 เท่า  
 

หมายเหตุ* IBD/E คำนวณจาก ผลรวมของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ตราสารหน้ีที่ออก หน้ีสินตามสัญญาเช่า หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น 


