
แบบสรุปขอ้มลูส ำคัญของตรำสำร 

1 
 

                                                                                  Factsheet                                                                

บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
ลักษณะกำรประกอบธรุกจิ : ประกอบธรุกจิพัฒนำอสงัหำรมิทรัพยเ์พือ่ทีอ่ยู่อำศัย 

สถำนะกำรเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (listed):  เป็น  ไมเ่ป็น 
เสนอขำย หุน้กูแ้ปลงสภำพ มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภำพ ซึง่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพมสีทิธไิถถ่อนหุน้กูก้อ่นวันครบก ำหนดไถถ่อน 

“หุน้กูแ้ปลงสภาพบรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่1/2566  
ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 ซึง่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมสีทิธไิถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวนัครบก าหนดไถถ่อน” 

ระยะเวลำกำรจองซือ้ระหวำ่งวันที ่9 – 13 และ 16 มกรำคม 2566 รวม 6 วันท ำกำร 
 

ลกัษณะตราสาร  ระดบัความเสีย่ง 

อำย ุ 2 ปี  
อัตรำดอกเบีย้ คงที ่6.00% ตอ่ปี 
งวดกำรช ำระดอกเบีย้ จ่ำยดอกเบีย้ทกุ ๆ 3 เดอืน 
กำรไถถ่อนกอ่นก ำหนด ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธใินกำรไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภำพก่อนวัน

ครบก ำหนดไถ่ถอน ภำยหลังจำก 6 (หก) เดอืน นับจำก

วันออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ  
มลูคำ่กำรเสนอขำยรวม ไมเ่กนิ 300.00 ลำ้นบำท 
หลักประกัน – ไมม่ ี–  
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ บรษัิท หลักทรัพย ์เอเซยีพลัส จ ำกัด 
วัตถปุระสงคก์ำรใชเ้งนิ 1) โครงกำรคอนโด ชวีำทัย ป่ินเกลำ้ เป็นจ ำนวนเงนิไม่

เกนิ 100.00 ลำ้นบำท เพือ่น ำไปเป็นค่ำใชจ้่ำยส ำหรับสิง่
ปลกูสรำ้งและสำธำรณูปโภคในโครงกำร 
2) โครงกำรคอนโด ชีวำทัย ฮอลล์มำร์ค ลำดพรำ้ว - 
โชคชัย 4 เป็นจ ำนวนเงนิไม่เกนิ 200.00 ลำ้นบำท เพื่อ
น ำ ไ ป เ ป็ น ค่ ำ ใ ช ้จ่ ำ ย ส ำ ห รั บ สิ่ ง ป ลู ก ส ร ้ำ ง แ ล ะ
สำธำรณูปโภค ในกำรขยำยโครงกำรเฟสที ่2 

กำรใชส้ทิธแิปลงสภำพ    ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภำพสำมำรถใชส้ทิธแิปลงสภำพไดค้รัง้
แรกในวันที่ 17 ก.ค. 2567 (แสดงควำมจ ำนงใชส้ทิธิ
แปลงสภำพในวันที ่10 - 16 ก.ค. 2567) และครัง้สดุทำ้ย

ในวันครบก ำหนดอำยุหุน้กูแ้ปลงสภำพซึง่ไดแ้ก่วันที ่17 
ม.ค. 2568 (แสดงควำมจ ำนงใชส้ทิธแิปลงสภำพในวันที ่
25 ธ.ค. 2567 ถงึวันที ่16 ม.ค. 2568) 

 (พจิำรณำจำกอำยตุรำสำรและอันดับควำมน่ำเชือ่ถอื) 
 
 

 
 

เป็นตรำสำรหนี้ทีผู่อ้อกตรำสำรสำมำรถไถถ่อนกอ่นก ำหนด 

ขอ้ก าหนดในการด ารงอตัราสว่นทางการเงนิ 

บรษัิทจะด ำรงไวซ้ ึง่ "หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธ"ิ ตอ่ "สว่นของผูถ้อื
หุน้” (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ตำมนยิำมทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ก ำหนดสทิธใินอัตรำสว่นไมเ่กนิ 3:1 ณ วันสิน้งวดบัญชรีำยไตร
มำสหรอืวันสิน้ปีบัญชขีองผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพตลอดอำยหุุน้กูแ้ปลง
สภำพ 
หมายเหตุ: หนี้สนิทีม่ภีำระตำมนยิำมขอ้ก ำหนดสทิธ ิหมำยถงึ หนี้สนิสว่นทีม่ภีำระดอกเบีย้จ่ำย (Interest 
Bearing Debts) แตไ่ม่รวมถงึหนี้ในทำงกำรคำ้ปกต ิและ/หรอื หนี้สนิจำกเงนิกูด้อ้ยสทิธ ิ(Subordinated 

Loan) ทีกู่ย้มืจำกผูถ้อืหุน้ของบรษัิท และ/หรอื บรษัิทในเครอื (ถำ้ม)ี ในงบกำรเงนิประจ ำปีทีไ่ดผ้่ำนกำร
ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชขีองผูอ้อกหุน้กูแ้ลว้ 

ผลตอบแทนของตราสารรุน่อืน่ในตลาด (YTM) 

-ไมม่ขีอ้มลู- 

ความเสีย่งของผูอ้อก 

1. ควำมเสีย่งดำ้นควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ โดย ณ 30 ก.ย. 65 บรษัิทมี
อัตรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกพันเท่ำกับ 0.10 เท่ำ ซึง่ต ่ำ
กว่ำ 1 เท่ำ แสดงใหเ้ห็นว่ำก ำไรกอ่นตน้ทุนทำงกำรเงนิ ภำษี ค่ำ
เสื่อมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) ของบริษัทยังไม่
เพียงพอต่อกำรช ำระคืนหนี้สนิภำระผูกพันที่เกดิขึน้ไดท้ัง้หมด 
และตอ้งพึง่พำกำรจัดหำเงนิจำกกำรออกหุน้กูเ้ป็นหลักจงึมคีวำม
เสีย่งในควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้และอำจเป็นเหตุใหผ้ิดนัด
ช ำระหนี้ได ้หำกกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมที่คำด หรือไม่
สำมำรถออกหุน้กูไ้ดต้ำมแผน 

2. ควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 อำจ
สง่ผลกระทบต่อยอดขำยโครงกำร ท ำใหก้ำรรับรูร้ำยไดต้ ่ำกว่ำที่
ประมำณกำรไว ้ซึง่อำจสง่ผลตอ่ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 

3. ควำมเสีย่งจำกผลประกอบกำรของบรษัิทในอนำคตอำจไม่ตรง
ตำมเป้ำหมำยเนื่องจำกลูกคำ้ไม่โอนตำมวันที่ก ำหนดไวใ้น
สัญญำ สำเหตจุำกธนำคำรอนุมัตวิงเงนิไดไ้มเ่พยีงพอตอ่กำรโอน
หอ้งชุดและกำรถูกปฏิเสธสินเชื่อจำกควำมเคร่งครัดมำกขึ้น
ในช่วงกำรแพร่ระบำดไวรัส COVID-19 จึงอำจท ำใหอ้ัตรำกำร
ยกเลกิเพิ่มขึน้ อำจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน
บรษัิท 

4. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผลประกอบกำรขึน้อยู่กับควำมส ำเร็จของ
โครงกำรที่ก ำลังพัฒนำอยู่ ณ 30 ก.ย. 65 บริษัทมียอดรอรับรู ้
รำยได ้จ ำนวน 1,408 ลบ. โดยคำดว่ำจะรับรูร้ำยไดจ้ำกกำรโอน
กรรมสทิธิไ์ดภ้ำยในปี 66 รวมถงึบริษัทมีแผนเปิดตัวโครงกำร
ใหม่อีก 6 โครงกำร มูลค่ำประมำณ 4,000 ลบ. ทัง้นี้ หำกเกดิ
กรณีกำรก่อสรำ้งล่ำชำ้ หรอืเกดิเหตุอันใดทีท่ ำใหก้ำรด ำเนนิงำน
ไม่เป็นไปตำมแผน อำจเกดิควำมเสีย่งที่ผลกำรด ำเนินงำนของ
บรษัิทฯ ไม่เป็นไปตำมเป้ำและส่งผลใหม้ีรำยไดไ้ม่เพียงพอต่อ
กำรช ำระหนี้สนิ 
 

อนัดบัความนา่เชือ่ถอื 

ไมม่กีำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอื 

รายละเอยีดส าคญัอืน่ 

วันทีอ่อกตรำสำร  17 มกรำคม 2566 
วันทีค่รบก ำหนดอำย ุ 17 มกรำคม 2568 
ประเภทกำรเสนอขำย จัดสรรใหก้ับผูถ้อืหุน้เดมิทกุรำยตำมสัดสว่น (RO) 
นำยทะเบยีนหุน้กู ้  ธนำคำรซไีอเอ็มบไีทย จ ำกัด (มหำชน) 

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัของผูอ้อก 

อตัราสว่นทางการเงนิ (เทา่) 
คา่เฉลีย่

อุตสาหกรรม 
(ลา่สุด) 

2563 2564 
งวด  9 
เดอืน 
2565 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง (Current ratio)1 N/A 2.02 2.26 1.90 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (Quick 
ratio)1 

N/A 0.03 0.20 0.04 

ควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ 
(Interest coverage ratio: ICR)1 

N/A N/A 0.93 1.02 

หน้ีสนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ตอ่ก ำไรกอ่น
ดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงนิได ้คำ่เสือ่มรำคำ 
และคำ่ตัดจ ำหน่ำย (Interest Bearing 
Debt to EBITDA ratio)2 

N/A N/A 18.28 16.56 

ควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกพัน 
(Debt Service Coverage ratio : 
DSCR) 

N/A N/A 0.10 0.10 

หน้ีสนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

(Debt to Equity : D/E ratio)2 
N/A 2.59 2.55 2.22 

หน้ีสนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อื
หุน้ (Interest Bearing Debt to 
Equity: IBD/E ratio)2 

N/A 2.18 2.09 1.75 

หน้ีสนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ทีค่รบก ำหนด
ภำยใน 1 ปีตอ่หน้ีสนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) 

N/A 58.65 52.20 62.72 

เงนิกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิตอ่หน้ีสนิทีม่ี
ภำระดอกเบีย้ (รอ้ยละ) 

N/A 55.94 33.81 39.66 

1 ยิง่สงูยิง่แสดงถงึควำมสำมำรถในกำรช ำระคนืสงู / 2 ยิง่สงูยิง่แสดงถงึหน้ีสนิทีส่งู 

ต า่ สงู 1 2 3 4 5 6 7 8 
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สรปุฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 3 ปี  

 

 

 
  

สดัสว่นหนีท้ ีม่ภีาระดอกเบีย้ของผูอ้อกหุน้กู ้  ล าดบัการไดร้บัช าระหนี ้

ณ วันที ่30 กันยำยน 2565 

 

  
*รำยกำรอืน่ ๆ ไดแ้ก ่เงนิกูย้มืจำกบุคคลอืน่หรือกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน
และหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 

 

 เมือ่ผูอ้อกถูกพทัิกษ์ทรัพยห์รอืถูกศำลพพิำกษำใหล้ม้ละลำย หรอืมกีำร

ช ำระบัญชเีพือ่กำรเลกิบรษัิท 
 

 

ลกัษณะพเิศษและความเสีย่งส าคญัของตราสาร 
 

1. กำรลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภำพไม่ใชก่ำรฝำกเงนิ ผูล้งทุนอำจตอ้งพรอ้มถือหุน้กูแ้ปลงสภำพจนครบก ำหนดวันใชส้ทิธแิปลงสภำพ เนื่องจำกกำร

ขำยกอ่นครบก ำหนดอำจท ำไดย้ำก หรอืขำยไดต้ ่ำกวำ่มลูคำ่ทีต่รำไวห้รอืรำคำทีซ่ือ้มำ 

2. เนื่องจำกตรำสำรหนี้ในประเทศไทยมีสภำพคล่องต ่ำ กำรขำยตรำสำรหนี้ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนัน้อำจไดร้ับมูลค่ำขำยตรำสำร
ลดลงหรอืเพิม่ขึน้ได ้โดยขึน้อยูกั่บสภำวะและควำมตอ้งกำรของตลำดในขณะนัน้ 

3. ตรำสำรอำจมผีลตอบแทนสงู แตก็่มคีวำมเสีย่งสงูดว้ยเชน่เดยีวกัน ผูล้งทนุควรท ำควำมเขำ้ใจเกีย่วกับลักษณะตรำสำร รวมถงึวเิครำะหค์วำมเสีย่ง
และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อกตรำสำรกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

4. ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพยังไม่ไดร้ับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอื ผูล้งทนุควรศกึษำขอ้มลูผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพและ
ควรตดิตำมขำ่วสำรของบรษัิทผูอ้อกอย่ำงต่อเนื่อง 

5. กำรไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภำพกอ่นวันครบก ำหนดไถ่ถอน โดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพอำจท ำใหผู้ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภำพมคีวำมเสีย่งทีจ่ะไม่สำมำรถ

คำดกำรณ์กระแสเงนิสดรับจำกหุน้กูแ้ปลงสภำพทีแ่น่นอนได ้และมคีวำมเสีย่งทีจ่ะเสยีโอกำสในกำรไดร้ับผลตอบแทนทีส่งูจำกกำรลงทุนในหุน้กู ้
แปลงสภำพทีเ่กีย่วขอ้งดังกลำ่ว 

 

ค าเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอืน่ 

• กำรอนุมัตจิำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ไมไ่ดห้มำยควำมวำ่แนะน ำใหล้งทนุ ประกันกำรช ำระหนี้ ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอืรับรองควำมถกูตอ้งของขอ้มลู 

• ขอ้มูลสรุปนี้เป็นสว่นหนึง่ของหนังสอืแจง้กำรจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ ซึง่เป็นเพยีงขอ้มูลสรุปเกีย่วกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสีย่งของ
หลักทรัพยแ์ละบรษัิทที่ออกและเสนอขำยหลักทรัพย ์ดังนัน้ ผูล้งทุนตอ้งวเิครำะหค์วำมเสีย่งและศกึษำขอ้มูลจำกหนังสือแจง้กำรจัดสรรหุน้กู ้

แปลงสภำพ ขอ้ก ำหนดสทิธแิละเอกสำรกำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพ 

• ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ไดแ้ก ่บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ำกัด ไมม่สีถำนะเป็นเจำ้หนี้ของผูอ้อกหุน้กู ้
 

ประวัตผิดินัดช ำระหนี้ 
          ไมม่ ี                       ม ี
 

     บรษัิทไม่มปีระวัตกิำรผดินัดช ำระหนี้ดอกเบีย้หรอืเงนิตน้ของตรำสำรหนี้ หรอืผดินัดช ำระหนี้เงนิกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชย ์บรษัิทเงนิทุน บรษัิท

เครดติฟองซเิอร์ หรือสถำบันกำรเงนิที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้โดยดูประวัตยิอ้นหลัง 3 ปีจำกบรษัิทขอ้มูลเครดติแห่งชำต ิและงบกำรเงนิที่
ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชทีีไ่ดร้ับอนุญำต 

 

2563 2564
งวด 9
เดอืน ปี 
2565

สนิทรัพยร์วม 6,683.01 6,760.27 6,374.98

หนีส้นิรวม 4,822.13 4,855.90 4,395.23

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,860.88 1,904.37 1,979.75
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สนิทรัพยร์วม หนีส้นิรวม สว่นของผูถ้อืหุน้

2563 2564
งวด 9
เดอืน ปี 
2565

รายไดร้วม 1,633.57 2,124.48 1,678.44

คา่ใชจ้่ายรวม 1,678.82 1,956.88 1,524.71

ก าไรสทุธสิ าหรับปี/
งวด

120.44 70.13 104.31
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รายไดร้วม คา่ใชจ้่ายรวม ก าไรสทุธสิ าหรับปี/งวด

39.74% 46.49% 13.78%

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ตราสารหนี้ อืน่ๆ



68.42% 


