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ส่วนท่ี 1 สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรหนี ้(Fact Sheet) หน้ำที่ 1 

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเก่ียวกับการ
เสนอขาย ลักษณะและความเส่ียงของหลักทรัพย์และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษา
ข้อมูลในรายละเอียดจากร่างหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้ออกหุ้นกู้ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของส านักงาน ก.ล.ต. 

สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (Factsheet) 
“หุ้นกู้ของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” 

  ออกโดยบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

ข้อมูลที่ส าคัญของตราสาร 
 

ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุชือ่ผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู ้

จ านวนหน่วยที่เสนอขาย ไม่เกิน 250,000 (สองแสนห้ำหมื่น) หน่วย และ
จ ำนวนที่ส ำรองเพือ่กำรเสนอขำยเพิ่มเติมจ ำนวนไม่
เกิน 100,000 (หนึ่งแสน) หนว่ย รวมหุ้นกู้ที่เสนอ
ขำยไม่เกิน 350,000 (สำมแสนห้ำหมื่น) หน่วย 

สกุลเงิน บำท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บำท 

การจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือ  

  ไม่มี          ผู้ค้ ำประกัน/ผู้รับอำวัล 
  ตรำสำร     ผู้ออกตรำสำร 
ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือจำก 
บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ำกัด (เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 
กรกฎำคม พ.ศ. 2562) อยู่ในเกณฑ์ “BBB-” และ
มีแนวโน้มอันดับควำมน่ำเชื่อถือ “Stable” ทั้งนี้ ผู้
ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ของผู้ออกหุ้นกู้จำกสถำบันกำรจัดอันดับควำม
น่ำเชื่อถือที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ
ตลอดอำยุหุ้นกู้ 

มูลค่าการเสนอขายรวม ไม่เกิน 250,000,000 (สองร้อยห้ำสิบล้ำน) บำท และ
ส ำรองเพื่อกำรเสนอขำยเพิ่มเติมมูลคำ่ไม่เกิน 
100,000,000 (หนึ่งร้อยล้ำน) บำท 
รวมเป็นมูลค่ำหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 350,000,000 (สำม

ร้อยห้ำสิบล้ำน) บำท 

ราคาเสนอขาย หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บำท 

ประเภทการเสนอขาย   PO                       PP (II)* 
  PP (HNW)*            PP (II&HNW) 
* II หมำยถึง ผู้ลงทุนสถำบัน 
* HNW หมำยถึง ผู้ลงทุนรำยใหญ่ 

ข้อจ ากัดในการขาย/โอน 
(ถ้ามี) 

เนื่องจำกหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขำยในครั้งนี้เป็นกำร
ออกและเสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบันและ /หรือ ผู้
ลงทุนรำยใหญ่ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุน ว่ำด้วยเรื่องกำรขออนุญำตและกำร
อนุญำตให้เสนอขำยตรำสำรหนี้ที่ออกใหม่ และผู้
ออกหุ้นกู้ได้จดข้อจ ำกัดกำรโอนไว้กับส ำนักงำน 
กลต. ให้จ ำกัดกำรโอนหุ้นกู้เฉพำะภำยในกลุ่มผู้
ลงทุนสถำบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรำยใหญ่ ดังนั้น ผู้
ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นำยทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจด
ทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้แก่
บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือ ผู้ลงทุน
รำยใหญ่ดังกล่ำวข้ำงต้น เว้นแต่เป็นกำรโอนทำง
มรดก 
รำยละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ของขอ้ก ำหนดสิทธ ิ

อัตราดอกเบ้ีย   คงที ่ร้อยละ 4.00 ต่อปตีลอดอำยุหุ้นกู้ 
  ลอยตัว 
ในกำรค ำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะค ำนวณจำกเงิน
ต้นคงค้ำงโดยอำศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 
365 (สำมร้อยหกสิบห้ำ) วัน และโดยกำรนับ
จ ำนวนวันที่ผ่ำนไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่
เกี่ยวข้อง โดยค ำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วัน
ออกหุ้นกู้ หรือวันก ำหนดช ำระดอกเบี้ยของงวด
ก่อนหน้ำนี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 
วันก ำหนดช ำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือ 
วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)  

งวดการจ่ายดอกเบ้ีย ช ำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 26 
กุมภำพันธ์ วันที่ 26 พฤษภำคม วันที่ 26 
สิงหำคม และวันที่ 26 พฤศจิกำยน ของทุกปี
ตลอดอำยุหุ้นกู้ ส ำหรับกำรช ำระดอกเบี้ยงวด
สุดท้ำยจะช ำระในวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด ไม่ม ี

วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก วันที่ 26 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 การค้ าประกัน/
หลักประกัน 

ไม่ม ี
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อายุตราสาร 2 (สอง) ปี ข้อก าหนดในการด ารง
อัตราส่วนทางการเงิน  
(ถ้ามี) 

ผู้ออกหุ้นกู้จะด ำรงไว้ซึ่งอัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระ
ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing 
Debt to Equity Ratio) ตลอดอำยุหุ้นกู้  ตำมงบ
กำรเงินรวมรำยไตรมำสแต่ละไตรมำส และ ณ วัน
สิ้นงวดบัญชีในแต่ละปีของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่ำนกำร
สอบทำน หรือตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของผู้
ออกหุ้นกู้ เป็นอัตรำส่วนไม่เกิน 5 : 1 (ห้ำต่อหนึ่ง) 
เท่ ำ  รำยละเอียดค ำจ ำกัดควำมปรำกฏตำม
ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ถือหุ้นกู้ 

วันออกหุ้นกู้ วันที่ 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
วันที่ครบก าหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ 

วันที่ 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
หุ้นกู้ 

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ ำกัด 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(มหำชน) 

ระยะเวลาการเสนอขาย วันที่ 19 – 22  และ 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ ำกัด 

ล าดับการได้รับช าระหนี้กรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ 

 
           
ความเสี่ยงของตราสาร/ความเสี่ยงของบริษัท* 
อายุตราสาร 

5 ปี          

4 ปี          

3 ปี          

2 ปี     X     

1 ปี          

         อันดับความน่าเช่ือถือ 
 
 

AAA AA A A - BBB Non-
investment 

grade 

unrated Credit 
rating 

 
 

 
* เป็นอันดับควำมน่ำเชื่อถอืของผู้ออกหุ้นกู้ 
 

ค าเตือนที่ส าคัญ 
- บริษัทมีกำรพึ่งพิงเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินและกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี้ และมีควำมเสี่ยงจำกกำรลดลงของคุณภำพลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อซึ่งหำก

จ ำเป็นต้องมีกำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนท ำให้บริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนควำมสำมำรถในกำรช ำระเงินต้นและ
ดอกเบี้ยได้  

- เนื่องจำกตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศไทยมีสภำพคล่องต่ ำ กำรขำยตรำสำรก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนั้นอำจจะได้รับมูลค่ำเสนอขำยตรำสำรลดลงหรือ
เพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภำวะและควำมต้องกำรของตลำดในขณะนั้น นอกจำกนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สำมำรถขำยหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะ
ถูกจ ำกัดให้ขำยหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพำะภำยในกลุ่มผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ 

- กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรเป็นเพียงข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนเท่ำนั้น มิใช่สิ่งชี้น ำกำรซื้อขำยตรำสำรหนี้ที่เสนอขำยและไม่ได้เป็น
กำรรับประกันควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร 

ความเสี่ยงต่ า 

ความเสี่ยงสูง 



ส่วนที่ 1 สรุปขอ้มูลส ำคัญของตรำสำรหนี้ (Factsheet)   ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลำคม พ.ศ. 2562 

ส่วนท่ี 1 สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรหนี ้(Fact Sheet) หน้ำที่ 3 

ลักษณะพิเศษและความเส่ียงที่ส าคัญของตราสาร 

ลักษณะพิเศษและความเส่ียงของหุ้นกู้ 

 หุ้นกู้ไม่มีลักษณะพิเศษและไม่มีควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ในลักษณะพิเศษใดๆ กล่ำวคือ มีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอตัรำคงที่อย่ำงชัดเจนและแนน่อน และ
ผู้ออกหุน้กู้ตกลงช ำระคนืเงินต้นเต็มจ ำนวน ไม่ว่ำกรณีใดๆ โดยไม่มีข้อก ำหนดในกำรแปลงสภำพหุ้นกู้เป็นหุ้นหรือสนิทรัพย์อื่นใด และไม่มีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขใดที่
อนุญำตให้มีกำรไถถ่อนหุ้นกู้กอ่นก ำหนด นอกจำกนั้นสิทธิหรือล ำดับในกำรรับช ำระหนี้ของผูถ้ือหุน้กู้ยังเท่ำเทียมกับล ำดับในกำรรับช ำระหนี้ของเจ้ำหนี้สำมัญที่ไม่มี
หลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของผูอ้อกหุ้นกู้ (เว้นแต่บรรดำหนี้ที่มีกฎหมำยคุ้มครองให้ได้รับช ำระหนี้กอ่น) 

นอกจำกนี้ ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผูถ้ือหุ้นกูส้ ำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขำยในครั้งนี้ (“ข้อก าหนดสิทธิ”) มีข้อแตกต่ำงที่ส ำคัญจำกที่ระบุไว้
ในข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนักงำน ก.ล.ต. (“ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน”) กล่ำวคือ ข้อก ำหนดสิทธิมีขอบเขตที่กว้ำงกว่ำข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนในหัวข้อ 10 กำร
ผิดนัดและผลของกำรผิดนัด ของข้อก ำหนดสิทธิ 

ทั้งนี้ สำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมตำมที่ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 ร่ำงข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถอืหุ้นกู้ ของแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
กำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ (รำยครั้ง) (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และร่ำงหนังสือชี้ชวน 

 

ความเส่ียงทั่วไป 

ความเส่ียงเก่ียวกับผู้ออกหุ้นกู้ 

ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจของบริษัททีอ่ำจมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
1. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรแข่งขันเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 
2. ควำมเสี่ยงจำกคุณภำพที่ลดลงของลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 
3. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินส่วนต่ำงระหว่ำงยอดมูลหนี้คงเหลือตำมสัญญำเช่ำซื้อจำกผู้เช่ำซื้อหรอืผู้ค้ ำประกนั หำกมีขำดทุนจำก

 กำรจ ำหน่ำยสินทรัพยร์อกำรขำย 
4. ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถติดตำมยึดรถจักรยำนยนต์ที่ค้ำงช ำระค่ำงวดเกินกว่ำระยะเวลำที่บริษัทก ำหนด 
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขของสัญญำเงินกู้ยืมได้ 
6. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอตัรำดอกเบี้ยที่จะมีผลตอ่ผลกำรด ำเนนิงำนของบริษัท 
7. ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงบุคลำกรที่มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนกลุ่มหลักเพียงกลุ่มเดียว 
8. ควำมเสี่ยงจำกสัญญำเช่ำซื้อและเลม่ทะเบียนรถจักรยำนยนตส์ูญหำยหรอืได้รับควำมเสียหำยจำกอัคคีภัย 
9. ควำมเสี่ยงจำกกำรมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 25 
 
รำยละเอียดปรำกฏตำมแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ (รำยครั้ง) (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และ/หรือร่ำงหนังสือชี้ชวนสว่นที่ 3 ผูอ้อกตรำ

สำรหนี้ หัวข้อที่ 3.1.3 ปัจจัยควำมเสี่ยง 

ความเส่ียงจากการพึ่งพิงเงินกู้ยืมจากแหล่งภายนอก 
 ผู้ออกหุน้กู้ใช้แหล่งเงินทุนหลักในกำรปล่อยสินเชือ่เช่ำซื้อจำกเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 ผู้ออกหุ้นกู้มีเงินกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงินจ ำนวน 3,052.52 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินที่ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวน 1,896.58 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 62.13 
ของจ ำนวนเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน  โดยบรษิัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้จ ำนวน 1,209 ล้ำนบำท ดังนั้น หำกธนำคำรพำณิชย์ไม่ให้กำร
สนับสนุนทำงกำรเงินกับผู้ออกหุ้นกู้อกีต่อไป ผูอ้อกหุน้กู้อำจประสบปัญหำด้ำนสภำพคล่องที่จะน ำมำใช้ในกำรปล่อยสินเชือ่เช่ำซื้อให้แกลู่กค้ำ และจะส่งผลกระทบต่อ
ผลกำรด ำเนินงำนของผู้ออกหุ้นกู้ในทีสุ่ด 
 อย่ำงไรก็ตำม ผู้ออกหุน้กู้ได้เตรยีมกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยกำรจัดหำเงินกู้ยืมจำกหลำกหลำยแหล่งทั้งในตลำดตรำสำรหนี้ และกำรกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงิน เพื่อกระจำยควำมเสี่ยงจำกกำรก่อหนี้ 

ความเส่ียงด้านความสามารถในการช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 
 อัตรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกพนัของบรษิัทในงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 มีค่ำเท่ำกับ 0.34 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกระแสเงิน
สดสุทธิที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทไม่เพียงพอที่จะน ำไปช ำระภำระผูกพันต่ำงๆ เช่น กำรจ่ำยช ำระดอกเบี้ยและเงินต้นจำกกำรกู้ยืม เนื่องจำกบริษัทมีหนี้สนิ
ระยะสั้นที่มีภำระดอกเบี้ยที่ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวน 2,404.85 ล้ำนบำท คิดเปน็ร้อยละ 68 เมื่อเทียบกับหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยทั้งหมด อย่ำงไรก็ตำม ณ 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้จ ำนวน 1,209 ล้ำนบำท โดยจะเป็นแหล่งที่มำของกระแสเงินสดเพื่อรองรับกำร
ช ำระเงินกู้แต่ละงวดนอกเหนือไปจำกกระแสเงินสดสุทธิที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน ซึ่งเป็นไปโดยปกติของธุรกิจประเภทนี้ 
 โดย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดอยู่ที่ 29.43 ล้ำนบำท ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่ง
ปีอยู่ที่ 2,935.78 ล้ำนบำท  



ส่วนที่ 1 สรุปขอ้มูลส ำคัญของตรำสำรหนี้ (Factsheet)   ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลำคม พ.ศ. 2562 

ส่วนท่ี 1 สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรหนี ้(Fact Sheet) หน้ำที่ 4 

ความเส่ียงด้านการด ารงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท 

 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริษัทมีอัตรำสว่นหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยตอ่ส่วนของผู้ถอืหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ตำมเง่ือนไขขอ้ก ำหนด
สิทธิอยู่ที่ 1.46 เท่ำ เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2560 ที่อัตรำส่วนอยู่ที่ 1.42 เท่ำ สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยำวส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวน 
218.62 ล้ำนบำท 

 อย่ำงไรก็ดี บริษัทมีหน้ำที่ตำมข้อก ำหนดสิทธิที่จะตอ้งด ำรงอัตรำสว่นของ “หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย” ต่อ “ส่วนของผู้ถอืหุน้” (Interest Bearing Debt to 
Equity Ratio) ตลอดอำยุหุ้นกู้ ในงบกำรเงินรวมของผู้ออกหุน้กู้ที่ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบัญชีของผู้ออกหุน้กู้แล้ว เป็นอตัรำส่วนไม่เกิน 5:1 เท่ำ ณ วัน
สิ้นงวดบัญชีในแตล่ะไตรมำส 

 ทั้งนี้ หำกบริษัทไม่สำมำรถด ำรงอัตรำส่วนหนีส้ินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อสว่นของผู้ถอืหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ได้ตำมข้อก ำหนดว่ำด้วย
สิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถอืหุ้นกู้ที่ก ำหนดไว้อำจท ำให้บริษัทเข้ำเหตุผิดนัดตำมข้อก ำหนดสิทธิและอำจท ำให้หนี้หุ้นกู้ทั้งหมดเป็นอันถึงก ำหนดช ำระโดยพลนั 

 บริษัทได้มีมำตรกำรรองรับเพื่อรักษำสภำพคล่อง และอัตรำหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อสว่นของผู้ถอืหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) รวมถึง
โครงสร้ำงเงินทุนให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม โดย ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2562 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวตำมสญัญำเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้จ ำนวน 1,209 ล้ำนบำท ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มสภำพคล่องให้บรษิัทในกรณีที่ไม่สำมำรถจัดหำเงินสดเพื่อรองรับกำรช ำระหนีส้ินเหล่ำนี้ได้ 

ความเส่ียงของตราสาร 

ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk) 

ผู้ถือหุ้นกู้มีควำมเสี่ยงที่อำจจะไม่ได้รับช ำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตำมที่คำดหมำย หรือทรัพย์สิน
ของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อกำรช ำระหนี้ ดังนั้น ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจำรณำฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้
จำกข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้และ/หรือร่ำงหนังสือชี้ชวน ในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสำมำรถดูกำร
จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่จัดท ำโดยสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือประกอบกำรตัดสินใจลงทุนได้ ถ้ำกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ต่ ำ 
แสดงว่ำควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยควำมเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่ำว 

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ BBB-/Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ำกัด เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มี
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อย่ำงต่อเนื่องจนกว่ำสิทธิเรียกร้องตำมหุ้นกู้นี้จะระงับลง 

อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือมิได้เป็นกำรให้ค ำแนะน ำให้ซื้อ ขำย หรือถือครองหุ้นกู้ที่เสนอขำยแต่อย่ำงใดและกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถืออำจ
มีกำรยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอำยุของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนควรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงกำรปรับปรุงเปลี่ยนแ ปลงกำรจัดอันดับควำม
น่ำเชื่อถือ ได้จำกเว็ปไซด์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่เกี่ยวข้อง หรือสมำคมตลำดตรำสำรหนี้
ไทย 

ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ (Price Risk) 

รำคำตลำดของหุ้นกู้นั้นอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยประกำร เช่น ระดับอัตรำดอกเบี้ยในตลำดกำรเงิน นโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
สภำวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตรำเงินเฟ้อ อำยุของหุ้นกู้ หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขำดของหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้อำจได้รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำหุ้นกู้ 
ในกรณีที่มีกำรซื้อขำยตรำสำรก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนซึ่งเป็นไปตำมกลไกตลำด แต่ทั้งนี้ กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด จะไม่มีผลกระทบต่ออัตรำ
ดอกเบี้ยที่ได้ก ำหนดไว้ของหุ้นกู้ที่เสนอขำย 

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) 

ผู้ถือหุ้นอำจไม่สำมำรถขำยหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในทันทีในรำคำที่ตนเองต้องกำร เนื่องจำกกำรซื้อขำยเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ ในตลำดรองอำจมีไม่
มำก ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้น ำหุ้นกู้ไปซื้อขำยในตลำดตรำสำรหนี้ (BEX) (อย่ำงไรก็ดี ผู้ถือหุ้นกู้สำมำรถซื้อขำยหุ้นกู้ได้ที่ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติ
บุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญำตค้ำหลักทรัพย์อันเป็นตรำสำรแห่งหนี้) นอกจำกนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สำมำรถขำยหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจ ำกัดให้
ขำยหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพำะภำยในกลุ่มผู้ลงทุนสถำบันและผู้ลงทุนรำยใหญ่ ตำมประเภทและลักษณะที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ที่ กจ.5/2552  เรื่องกำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี้ทุกประเภท (ตำมที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่องกำรก ำหนดบทนิยำมผู้ลงทุนสถำบัน ผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรำยใหญ่ 
ฉบับลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2560 ทั้งนี้ เนื่องจำกผู้ออกหุ้นกู้ได้จดข้อจ ำกัดกำรโอนไว้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ให้จ ำกัดกำรโอน
หุ้นกู้เฉพำะภำยในกลุ่มผู้ลงทุนสถำบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรำยใหญ่ดังกล่ำว เว้นแต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
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ข้อมูลผู้ออกตราสาร 
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อรถจักรยำนยนต์ โดยมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยคือ บุคคลธรรมดำรำยย่อยทั่วไป ซึ่งมีรำยได้มั่นคงระดับกลำงถึงระดับ
ล่ำง โดยรถจักรยำนยนต์ที่ให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อเป็นรถจักรยำนยนต์ใหม่ร้อยละ 96.13 และรถจักรยำนยนต์ใช้แล้วร้อยละ 3.87 ส่วนใหญ่มีรำคำเฉลี่ยคันละประมำณ 
55,000 บำท เป็นรถจักรยำนยนต์ญี่ปุ่นยี่ห้อที่มีควำมนิยมในตลำด ซึ่งได้แก่ ฮอนด้ำ ยำมำฮ่ำ คำวำซำกิ และซูซูกิ โดยกว่ำร้อยละ 90 ของรถจักรยำนยนต์ที่ให้บริกำร
สินเชื่อเช่ำซื้อทั้งหมดเป็นรถจักรยำนยนต์ยี่ห้อฮอนด้ำ (โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนที่ 3.1.2 ของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ และ /หรือ 
ร่ำงหนังสือชี้ชวน )  

  

วัตถุประสงค์การใช้เงิน 

เพื่อใช้ในกำรขยำยธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินกิจกำร และ/หรือ ช ำระคนืหนี้ของบริษัท โดยคำดว่ำจะน ำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นกู้ในครั้งนี้
ไปใช้ในกำรช ำระคืนหุน้กู้ของบรษิัทจ ำนวน 150 ล้ำนบำท และส่วนที่เหลอืบริษัทจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินกิจกำร และ/หรือ ใช้ในกำรขยำยธุรกิจ ซึ่งคำด
ว่ำจะด ำเนินกำรดังกล่ำวภำยในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2562  

 

สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี และตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการด าเนินงานจริง  
            

ข้อมูล ปี 2560 ปี 2561 
งวด 6 เดือนสิ้นสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2562 
สินทรพัย์รวม (ล้ำนบำท) 5,016.82 5,845.67 6,290.61 

หนี้สินรวม (ล้ำนบำท) 2,921.06 3,512.06 3,843.87 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น (ล้ำนบำท) 2,095.75 2,333.07 2,446.74 

รำยได้รวม (ล้ำนบำท) 1,438.39 1,671.12 922.21 

ค่ำใช้จ่ำยรวม (ล้ำนบำท) 831.94 991.19 522.73 

ก ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท) 395.29 439.29 262.67 

อัตรำสว่นหนี้สินสุทธิต่อก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย  

(Net Debt to EBITDA Ratio) 1 (เท่ำ) 

4.44 4.80 4.38 

อัตรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย2 (Interest Coverage Ratio : ICR) (เท่ำ) 6.47 5.93 6.49 

อัตรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกพนั3 (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) (เท่ำ) 0.34 0.29 0.34 

อัตรำสว่นหนี้สินรวมตอ่สว่นของผู้ถอืหุ้นรวม (Debt to Equity : D/E) (เท่ำ) 1.39 1.51 1.57 

อัตรำสว่นสภำพคล่อง (Current Ratio) (เท่ำ) 1.27 1.15 1.19 

อัตรำสว่นตั๋วเงินจ่ำยต่อหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย (BE Size to Interest Bearing Debt Ratio) (เท่ำ) 0.09 0.16 0.10 

อัตรำสว่นหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยที่ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่ำ) 0.67 0.71 0.68 

อัตรำสว่นเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินต่อหนี้สินรวม (เท่ำ) 0.64 0.75 0.79 

อัตรำสว่นหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยตอ่ส่วนของผู้ถอืหุ้น4 (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) (เท่ำ) 1.31 1.42 1.46 

หมายเหตุ : 1 อัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได้ คำ่เสื่อมรำคำ และคำ่ตดัจ ำหน่ำย (Net Debt to EBITDA Ratio) = หนี้สินท่ีมีภำระดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้น
กู้หักดว้ยเงินสด / ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (โดยน ำก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษเีงินได้ คำ่เสื่อมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 คูณสองเพื่อปรบัเป็นตัวเลขเตม็ปี (Annualized)) 

 2  อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio : ICR) = ก ำไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย / ดอกเบีย้จ่ำย 
 3  อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) = ก ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและคำ่ตัดจ ำหนำ่ย / (หนีส้ินระยะ

สั้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ + หนี้สินระยะยำวท่ีมีภำระดอกเบี้ยท่ีครบก ำหนดภำยใน 1 ปี) 

 4  อัตรำส่วนหนี้สินท่ีมีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินท่ีมีภำระดอกเบีย้ของผู้ออกหุ้นกู้ / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ซึ่งเป็นอัตรำส่วนตำมข้อก ำหนดสิทธิ ฯ ท่ีผู้

ออกหุ้นกู้จะด ำรงไว้ซึง่อัตรำส่วนหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ตลอดอำยุหุ้นกู้ ในงบกำรเงินรวมของผู้ออก

หุ้นกู้ที่ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แลว้ เป็นอัตรำสว่นไม่เกิน 5:1 เท่ำ ณ วันสิ้นงวดบญัชีในแต่ละไตรมำส) 
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ประวัติการผิดช าระหนี้ 

 ไม่ม ี  มี 
 

ข้อมูลติดต่อ 

1. ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพิ่มเติมและรับหนังสอืชีช้วนได้ที่ 
บริษัทหลักทรพัย์ ทรนีีตี้ จ ำกัด 
ที่อยู่ : 179 อำคำรบำงกอกซิตี้ ทำวเวอร์ ชัน้ 25-26, 29 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศัพท์ : 02-343-9500 โทรสำร : 02-343-9683  
Website : www.trinitythai.com  
 
บริษัทหลักทรพัย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 173 อำคำรเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศัพท์ : 02-658-8888 โทรสำร : 02-658-8000  
Website : www.kgieworld.co.th 
 

2. หำกผู้ลงทุนมีข้อรอ้งเรียน สำมำรถตดิต่อได้ที่  
บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ที่อยู่ : 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220 
โทรศัพท์ : 02-022-8888 โทรสำร : 02-158-7948 
Website : www.sgroup.co.th 

 


