
 
    F A C T    S H E E T                                       

  สรปุข้อมูลบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากดั (มหาชน) (“TNITY”) 
 
 

รายละเอียดบริษัท 

วนัท่ีก่อตัง้บริษทั : 31 มกราคม 2544 
ทุนจดทะเบียน : 1,631.22 ลา้นบาท, มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : : 995.91 ลา้นบาท, มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท 
ลกัษณะธุรกิจ : บรษิทั ทรนีีตี้ วฒันา จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั” หรอื “TNITY”) มธีุรกจิ
หลกัคือการลงทุนในกิจการ (Holding Company) และให้กู้ยืมระยะสัน้ โดยมีบริษัท
หลกัทรพัย์ ทรีนีตี้ จ ากดั เป็นบรษิัทแกน บริษทัได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยเมื่อวนัที่ 18 ธันวาคม 2545 และปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,631,215,955  
บาท ทุนเรยีกช าระแลว้ 995,911,330 บาท โดยมนีายนิตพิล ชยัสกุลชยั และบรษิทั คอม-
ลิงค์ จ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.27 และร้อยละ 14.07 
ตามล าดบั 
ช่ือย่อในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย : TNITY 
Credit Rating : ไม่ม ี
 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

ด าเนินธุรกจิโดยการถอืหุ้นในบรษิทัอื่น (Holding Company) การลงทุนในหลกัทรพัย์จด
ทะเบียนและสญัญาซื้อขายล่วงหน้า และการให้กู้ยืม  บริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่มาจาก
บรษิัทย่อย ได้แก่ บริษทัหลกัทรพัย์ ทรีนีตี้ จ ากดั ซึ่งถอืว่าเป็นบรษิัทแกน บรษิัทได้รบั
ใบอนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกจิหลกัทรพัย์ 7 ประเภท ได้แก่ ธุรกจิการ
เป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ การค้าหลกัทรพัย์ ที่ปรกึษาการลงทุน การจดัจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์การยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ธุรกจิตวัแทนซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า และ
การจดัการกองทุนส่วนบุคคล รวมทัง้ได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ให้เป็นที่ปรกึษาทางการเงนิ และตวัแทนสนับสนุน
การขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้สุงสุด 10 รายแรก ณ วนัที ่16 มนีาคม 2563 มรีายละเอยีดดงันี้ 

ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. นายนติพิล ชยัสกลุชยั 38,390,625 19.27 
2. บรษิทั คอม-ลงิค ์จ ากดั 28,029,375 14.07 
3. นายเรอืงเกยีรต ิจนัทรวารรีตัน์ 13,882,800 6.97 
4. นายภควตั โกวทิวฒันพงศ ์ 7,111,250 3.57 
5. นายวชริะ ทยานาราพร 5,600,000 2.81 
6. นายกติตพิงษ์ จนิตวราลกัษณ์ 3,700,800 1.86 
7. นายณรงค์ศกัดิ ์ไมตรพีจน์ 3,300,000 1.66 
8. นายบุญเกยีรต ิเอื้อสดุกจิ 3,223,400 1.62 
9. นายชาญศกัดิ ์เพือ่งฟู 3,035,137 1.52 
10. นายชญัญะ มหาด ารงคก์ุล 2,683,125 1.35 

รวมผูถ้อืหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 108,956,512 54.70 
ทีม่า: SET  
 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 11 ท่าน ดงันี้ 

กรรมการ ต าแหน่ง                                   
1. นายภควตั  โกวทิวฒันพงศ์ ประธานกรรมการ  
2. นาย ชาญชยั กงทองลกัษณ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการ 

3. นาง ขนษิฐา สรรพอาษา กรรมการ 
4. นาย วศิษิฐ์ องคพ์พิฒันกลุ กรรมการ 
5. นาย นติพิล ชยัสกลุชยั กรรมการ 
6. นาย วรฑา คงแสนอสิระ กรรมการ 
7. นาย ไพโรจน์ วโรภาษ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นาย อภชิาต ิอาภาภริม ประธานกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นาย ปัญจะ เสนาดสิยั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
10. นาย กมัปนาท โลหเจรญิวนชิ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
11. นาย สรยุตม ์พรหมพจน์ กรรมการอสิระ 

สรปุข้อมูลทางการเงิน 
 

ข้อมูล ปี  2561 ปี 2562 
งวด 6 เดือน 

ส้ินสดุ 30 

มิ.ย. 2563 

สนิทรพัย์รวม (ลา้นบาท) 3,922.15 4,401.10 3,968.83 
หนี้สนิรวม (ลา้นบาท) 2,369.99 2,824.16 2,529.04 
สว่นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 1,552.16 1,576.93 1,439.80 
รายไดจ้ากธุรกจิหลกัทรพัย์และสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า (ลา้นบาท) 

469.29 513.77 235.95 

ก าไร(ขาดทนุ)จากการซือ้ขายเงนิลงทนุ1 (ลา้นบาท) 77.95 38.93 (82.17) 
รายไดร้วม2 (ลา้นบาท) 622.67 675.08 307.54 
คา่ใชจ้่ายรวม3 (ลา้นบาท) 486.41 496.37 291.50 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ(ลา้นบาท) 68.10 94.22 (10.80) 
อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 10.94 13.96 (3.51) 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 4.32 6.02 (0.72) 
อตัราสว่นหนี้สนิสทุธติ่อก าไรกอ่นดอกเบี้ยจ่าย  
ภาษเีงนิได ้คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่าย  
(net debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

13.66 12.28 26.89 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบี้ย 
(interest coverage ratio)4 (เทา่) 

3.09 3.09 1.22 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพนั 
(debt service coverage ratio)5 (เทา่) 

0.07 0.09 0.02 

อตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้รวม (debt 
to equity ratio) (เทา่) 

1.53 1.81 1.68 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (current ratio) (เทา่)  1.65 1.50 1.64 
อตัราสว่นตัว๋เงนิจ่ายต่อหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ย 
(B/E size to interest bearing debt ratio) (เทา่) 

0.21 0.22 0.28 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยทีค่รบก าหนด
ภายใน 1 ปี ต่อหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยทัง้หมด 
(เทา่) 

1.00 0.89 0.81 

อตัราสว่นเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิต่อหนี้สนิรวม 
(เทา่) 

0.44 0.36 0.24 

หมายเหตุ : 

1. ค านวณจาก ก าไร(ขาดทุน)จากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า+ก าไร(ขาดทุน)จาก

การซือ้ขายหลกัทรพัย ์

2. ค านวณจาก รายไดร้วม-ก าไร(ขาดทุน)จากการซือ้ขายหลกัทรพัย+์ส่วนแบ่งก าไรจาก

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม+ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ 

3. ค านวณจาก ค่าใชจ้่ายรวม-ก าไร(ขาดทุน)จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
4. ค านวณจาก ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย / ดอกเบีย้

จ่าย 
5. ค านวณจาก ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย / (หนี้สนิ

ระยะสัน้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ + หนี้สนิระยะยาวทีม่ภีาระดอกเบีย้ทีค่รบก าหนดภายใน 1 
ปี) 

 
โครงสร้างการถือหุ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ทรีนีตี้ วฒันา จ ากดั (มหาชน) 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 995.91  ล้านบาท 

บริษทัหลกัทรพัย ์ ทรีนีต้ี จ ากดั 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 1,200 ล้านบาท 

บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ ากดั 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 10 ล้านบาท 

บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนสพ์ลสั จ ากดั 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 3 ล้านบาท 

บริษทัย่อย 

บริษทัเอสเซท แบค โฮลด้ิง จ ากดั 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 100,000 บาท 

บริษทั คอนดอิูท แมนเนจเมนท ์เวอรวิ์สเซส จ ากดั 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 500,000 บาท 

บริษทัร่วม 
99.99% 49.95% 

99.99% 

บริษทั ทรีนีต้ี วนั จ ากดั 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 1 ล้านบาท 



 
โครงการสร้างรายได้ 

โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัเปรยีบเทยีบยอ้นหลงั 3 ปี 

รายได้ 
  

ด าเนินการโดย 
  

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 

(รอ้ยละ) ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
รายไดค้่าที่ปรกึษา บจ.ทรนีีตี ้แอ๊ดไวซอรี่ 2001 

และบล. ทรนีีตี ้จ ากดั 
99.99 14.25 2.51 17.61 2.83 43.87 6.50 

รายไดจ้ากธุรกจิหลกัทรพัย ์ บล. ทรนีีตี ้จ ากดั 99.99 513.84 90.62 449.56 72.20 494.95 73.32 
รายไดจ้ากธุรกจิสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า 

บล. ทรนีีตี ้จ ากดั  99.99 14.35 2.53 19.73 3.17 18.82 2.79 

ก าไร(ขาดทุน)จากการซือ้ขาย
หลกัทรพัย/์สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

บล. ทรนีีตี ้จ ากดั และ 
บมจ. ทรนีีตี ้วฒันา  
  

99.99 79.37 -1.56 77.95 12.52 38.93 5.77 

รายไดอ้ื่น บมจ. ทรนีีตี ้วฒันา  
บล. ทรนีีตี ้จ ากดั และ 
บจ. ทรนีีตี ้แอ๊ดไวซอรี่ 2001  

99.99 33.45 5.90 57.82 9.29 78.51 11.63 

รวม     655.26 100.00 622.67 100.00 675.08 100.00 

 
ความเส่ียงทัว่ไป 

ความเส่ียงเก่ียวกบัผูอ้อกหุ้นกู้ 

1. ความเสีย่งจากธุรกจิหลกัทรพัย์ 
(ก) ความเสีย่งดา้นความผนัผวนของตลาดหลกัทรพัย์และภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทย 
(ข) ความเสีย่งจากการแข่งขนัของผู้ประกอบการในธุรกจิด้านนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์

และตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(ค) ความเสีย่งจากการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายหลกัทรพัย์ 
(ง) ความเสีย่งจากการผดินดัช าระเงนิของลกูคา้ 
(จ) ความเสีย่งจากการลงทนุอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงของราคา อตัราดอกเบี้ย และอตัรา

แลกเปลีย่น 
(ฉ) ความเสีย่งจากการโยกยา้ยของบุคลากร 
(ช) ความเสีย่งจากการขดัขอ้งของระบบซือ้ขายหลกัทรพัย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(ซ) ความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคบั และประกาศที่

เขม้งวดของหน่วยงานทีก่ ากบัดูแล 
2. ความเสีย่งจากการด าเนนิธุรกจิทีป่รกึษา 

นอกจากรายได้ของบรษิทัส่วนใหญ่มาจากบรษิทัหลกัทรพัย์แล้ว  บรษิทัยงัมรีายได้
จากการด าเนนิธุรกจิด้านทีป่รกึษาทางการเงนิโดยบรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีีตี้ จ ากดั และบรษิทั 
ทรนีตีี้ แอ๊ดไวซอรี ่2001 จ ากดั และธุรกจิทีป่รกึษาดา้นระบบงานโดยบจ.ทรนีีตี้ อนิเทลลเิจนส ์
พลสั สดัส่วนของรายได้ค่าทีป่รกึษารวมประมาณรอ้ยละ 6.50 ของรายได้รวมของบรษิทัและ
บรษิทัย่อย ทัง้นี้การด าเนินธุรกจิด้านทีป่รกึษาทางการเงนิมคีวามเสีย่งในกรณีทีต่้องมคีวาม
รบัผดิชอบรว่มกบัลูกคา้ในการเปิดเผยขอ้มูลทีถู่กต้อง เพยีงพอ และครบถ้วนต่อสาธารณชน  
ซึง่บรษิัทฯ ลดความเสีย่งดังกล่าวโดยการให้ความส าคญัอย่างมากต่อคุณภาพของบรกิาร  
บุคลากรจะต้องมคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกจิเพื่อสามารถให้บรกิารแก่
ลกูคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพ  รวมถงึยงัใหค้วามส าคญัในการศกึษาขอ้มูลเบื้องต้น
ของลกูคา้ เพือ่ท าการประเมนิกอ่นทีจ่ะรบังาน 

3. ความเสีย่งต่อผูล้งทนุของผูถ้อืหลกัทรพัย์ 
ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของหุน้ 

4. ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม ่
(ก) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยดีจิทิลั (Digital Transformation) 
(ข) ความเสีย่งจากภยัคกุคามทางไซเบอร ์(Cyber Security) 
(ค) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่หรอื

ปรบัปรงุใหม ่ 
5. ความเสีย่งดา้นการช าระหนี้ตามตัว๋แลกเงนิและหุน้กู ้

ความเสีย่งดา้นการช าระหนี้ตามตัว๋แลกเงนิและหุน้กู ้หมายถงึ ความเสีย่งทีผู่อ้อกตัว๋แลกเงนิ

และหุน้กูม้สีภาพคลอ่งไมเ่พยีงพอทีจ่ะน าเงนิมาช าระหนี้ทีค่รบก าหนดตามตัว๋แลกเงนิและหุน้กูไ้ด ้

ซึง่กรณนีี้จะเกดิขึน้เมือ่ผูอ้อกตัว๋แลกเงนิและหุน้กูไ้ม่สามารถออกและเสนอขายตัว๋แลกเงนิและหุน้

กู้ครัง้ใหม่ เพื่อน าเงินมาช าระหนี้ตัว๋แลกเงินและหุ้นกู้ที่ออกเมื่อครัง้ก่อนได้ รวมถึงการมีผล

ประกอบการทีม่คีวามผนัผวนไม่สม ่าเสมอ จากภาวะเศรษฐกจิและการเมอืงภายในประเทศและ

ต่างประเทศ  

หากปัจจัยดังกล่าวส่งผลลบต่อความเชือ่มัน่ ปรมิาณการซื้อขายหลกัทรพัย์และสญัญาซื้อ

ขายลว่งหน้าจะมมีลูคา่ลดลง และสง่ผลกระทบใหร้ายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขาย

หลกัทรพัย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของผูอ้อกตราสารหนี้ ลดลงด้วย จงึมผีลท าให ้ณ วนัที ่30 

มถิุนายน พ.ศ. 2563 อตัราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษเีงนิได้ ค่าเสือ่มราคา 

และค่าตดัจ าหน่าย (net debt to EBITDA ratio) ปรบัตวัเพิม่ขึ้นเป็น 26.89 เท่า อกีทัง้ผูอ้อกตรา

สารหนี้ยงัคงมอีตัราสว่นสภาพคลอ่งในระดบัทีเ่พยีงพอเทา่กบั 1.64 เทา่ ตามตารางขา้งลา่ง 
อตัราส่วนทางการเงิน ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 งวด 6 เดอืน  

สิน้สุด 30 
มถุินายน 2563 

อตัราส่วนหนี้สนิสุทธต่ิอก าไรก่อนดอกเบีย้
จ่าย ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย (net debt to EBITDA ratio) (เท่า) 

13.66 12.28 26.89 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า)  1.65 1.50 1.64 
 

 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ในฐานะผูอ้อกตราสารหนี้ มสีภาพคลอ่งเพยีงพอในการช าระหนี้

ทีจ่ะครบก าหนดในปี 2565 โดย ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563   บรษิทัฯและบรษิทัในกลุ่ม มี

เจา้หนี้ตัว๋แลกเงนิคงคา้งจ านวน 570.63 ลา้นบาท หุน้กูค้งคา้งจ านวน 869.50 ลา้นบาท (โดยมหีุน้

กูท้ ีจ่ะครบก าหนดไถ่ถอนภายในปี 2563 จ านวน 480 ลา้นบาท และหุน้กูท้ ีจ่ะครบก าหนดไถ่ถอน

ภายในปี 2564 จ านวน 389.50 ลา้นบาท) และเจ้าหนี้สถาบนัการเงนิคงคา้งจ านวน 600 ลา้นบาท 

คดิเป็นภาระหนี้รวมทัง้สิน้จ านวน 2,040.13 ลา้นบาท ซึง่ในกรณทีีบ่รษิทัฯ ไมไ่ดอ้อกและเสนอขาย

ตราสารหนี้ บรษิัทฯ ยังคงมสีภาพคล่องจากแหล่งเงนิทุนอื่นอีก ได้แก่ วงเงนิกู้ยืมจากสถาบัน

การเงนิทีย่ ังไม่ได้เบิกถอนจ านวน 1,340 ลา้นบาท  การขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์จดทะเบยีน

หรอืตราสารหนี้ทีม่สีภาพคลอ่งจ านวน 902.54 ลา้นบาท รวมถงึเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ทีส่ามารถเรยีก

คนืไดจ้ านวน 1,009.28 ลา้นบาท รวมทัง้สิน้จ านวน 3,251.82 ลา้นบาท 

ทัง้นี้ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีตีี้ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัแกน

และบรษิทัย่อยของบรษิทั ทรนีตีี้ วฒันา จ ากดั (มหาชน) มอีตัราส่วนเงนิกองทุนสภาพคลอ่งสทุธคิดิ

เป็นรอ้ยละ 85.51 

ความเส่ียงของตราสาร 

1. ความเสีย่งดา้นเครดติ (Credit Risk) 
ผู้ถือหุ้นกู้มคีวามเสีย่งที่อาจจะไม่ได้รบัช าระดอกเบี้ยหรอืเงินต้น ในกรณีทีธุ่รกจิและผลการ

ด าเนินงานของผูอ้อกตราสารหนี้ไม่เป็นไปตามทีค่าดหมาย หรอืทรพัย์สนิของผูอ้อกตราสารหนี้มไีม่
เพยีงพอต่อการช าระหนี้ ดังนัน้ ก่อนการตัดสนิใจลงทุน ผูล้งทุนควรศกึษาข้อมูลผลการด า เนินงาน 
ฐานะการเงนิและความสามารถในการช าระดอกเบี้ยของผู้ออกตราสารหนี้จากขอ้มูลทีร่ะบุไวใ้นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสอืชี้ชวน  เวป็ไซต์ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในการประเมนิความเสี่ยงด้าน
เครดติของตราสารหนี้  ทัง้นี้ ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่ได้จดัท าอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารหนี้
และตราสารหนี้ 

2. ความเสีย่งดา้นราคา (Price Risk) 
ราคาตลาดของตราสารหนี้นัน้อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึ้นอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น ระดับ

อตัราดอกเบี้ยในตลาดการเงนิ นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกจิโดยรวม อตัรา
เงนิเฟ้อ อายุของตราสารหนี้ หรอือุปสงคส์ว่นเกนิหรอืส่วนขาดของตราสารหนี้ ดงันัน้ ผูถ้อืตราสารหนี้ 
อาจได้รบัผลกระทบจากความผนัผวนของราคาตราสารหนี้ ในกรณีทีม่กีารซื้อขายตราสารก่อนครบ
ก าหนดไถ่ถอนซึง่เป็นไปตามกลไกตลาด แต่ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบี้ยในตลาด จะไม่มี
ผลกระทบต่ออตัราดอกเบี้ยทีไ่ดก้ าหนดไวข้องตราสารหนี้ ทีเ่สนอขาย 

3. ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) 
ผูถ้ือตราสารหนี้อาจไม่สามารถขายตราสารหนี้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอนตราสารหนี้ในทนัทใีน

ราคาทีต่นเองตอ้งการ เนื่องจากการซือ้ขายเปลีย่นมอืของตราสารหนี้ในตลาดรองอาจมไีม่มาก ทัง้นี้ ผู้
ออกตราสารหนี้ไมไ่ดน้ าตราสารหนี้ไปซือ้ขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) (อย่างไรกด็ ีผูถ้อืตราสารหนี้
สามารถซือ้ขายตราสารหนี้ไดท้ีธ่นาคารพาณิชย์ บรษิทัหลกัทรพัย์ หรอืนิตบิุคคลอื่นใด ทีม่ใีบอนุญาต
คา้หลกัทรพัย์อนัเป็นตราสารแห่งหนี้) นอกจากนี้ ผูถ้อืตราสารหนี้จะไม่สามารถขายหรอืโอนตราสาร
หนี้ใหแ้ก่บุคคลใดๆ โดยทัว่ไปได้ แต่จะถูกจ ากดัให้ขายหรอืโอนตราสารหนี้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้
ลงทนุสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญ่ ตามประเภทและลกัษณะทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่กจ.5/2552  เรือ่งการก าหนดบทนยิามในประกาศเกีย่วกบัการ
ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (รวมถงึทีไ่ด้มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ทัง้นี้ เนื่องจากผูอ้อกหุน้กู้
ได้จดขอ้จ ากดัการโอนไวก้บัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ใหจ้ ากดั
การโอนหุน้กูเ้ฉพาะภายในกลุม่ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญ่ดงักลา่ว 

 

 

 

 

 

 

 


