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ข้อมูลสรปุน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพียงข้อมูลสรปุ 

เก่ียวกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเส่ียงของหลกัทรพัยแ์ละของบริษทัท่ีออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(“บริษทั”)  ดงันัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษา 

ข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนฉบบัเตม็ ซ่ึงสามารถขอได้จากบริษทั หรืออาจศึกษาข้อมูล 

ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนท่ีบริษทัยื่นต่อสาํนักงาน ก.ล.ต.  ได้ท่ี website ของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

สรปุข้อมูลสาํคญัของตราสาร (Factsheet) 

“หุ้นกู้บริษทั  สหกลอิควิปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2563 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” อายุ 3 ปี 

ออกโดย บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท์  จํากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ีสาํคญัของตราสาร (Fact Sheet) 

ประเภทตราสาร หุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มี

ประกนั มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

จาํนวนหน่วยท่ีเสนอขาย 300,000 (สามแสน) หน่วย และหุน้กูส้าํรองเพื่อ

การออกเพิม่อกีไม่เกนิ 200,000 (สองแสน) 

หน่วย รวมจํานวนหน่วยทีเ่สนอขายทัง้หมดไม่

เกนิ 500,000 (หา้แสน) หน่วย 

สกลุเงิน บาท   มูลค่าหุ้นกู้ท่ีเสนอขาย

รวม 

300,000,000 (สามรอ้ยลา้น) บาท และหุน้กู้

สาํรองเพื่อการออกเพิม่อกีไม่เกนิ 200,000,000 

(สองรอ้ยลา้น) บาท รวมมลูค่าหุน้กูท้ีเ่สนอขาย

ทัง้หมดไม่เกนิ 500,000,000 (หา้รอ้ยลา้น) บาท 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อ

หน่วย 

1,000 (หน่ึงพนั) บาท  ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพนั) บาท  

การจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือ 

ไม่ม ี       ผูค้ํ้าประกนั/ผูร้บัอาวลั  

 ตราสาร           ผูอ้อกตราสาร  

อนัดบัความน่าเชื่อถอืของบรษิทัอยู่ทีร่ะดบั  

BBB-  แนวโน้มอนัดบัเครดติ “ลบ”  จดัอนัดบั

โดยบรษิทั ทรสิ เรทติง้ จํากดัวนัที ่22 มถุินายน 

2563 ผูอ้อกหุน้กู้จะจดัใหม้กีารจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืของบรษิทั ตลอดอายุของหุน้กู้ 

อตัราดอกเบีย้ อตัราคงทีร่อ้ยละ 5.50% ต่อปี ตลอดอายุหุน้กู ้

 

 

ประเภทการเสนอขาย  PO   PP (II&HNW) 

II หมายถงึ ผูล้งทุนสถาบนั 

HNW หมายถงึ ผูล้งทุนรายใหญ่ 

อายุตราสาร 3 ปี  

วนัท่ีออกตราสาร วนัที ่28 ตุลาคม 2563 

 

วนัท่ีครบกาํหนดอายุ วนัที ่28 ตุลาคม 2566 

การคํา้ประกนั/

หลกัประกนั 

ไม่ม ี ระยะเวลาการเสนอขาย 3 วนั คอื วนัที ่22 ตุลาคม และวนัที ่26-27 

ตุลาคม 2563  

ข้อจาํกดัในการขาย/

โอน (ถ้ามี) 

เน่ืองจากหุน้กูท้ีอ่อกและเสนอขายในครัง้น้ี เป็น

การออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั และ/

หรอื ผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทุนที ่ทจ. 17/2561 เรื่อง การขอ

อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีที่

ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที ่17 มกราคม 2561 

(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และผูอ้อกหุน้กูไ้ด้

จดขอ้จํากดัการโอนไวก้บัสานักงาน ก.ล.ต. ให้

จํากดัการโอนหุน้กูเ้ฉพาะภายในกลุ่มผูล้งทุน

งวดการจ่ายดอกเบีย้ ชาํระดอกเบีย้ทุกวนัที ่28 มกราคม วนัที ่28 

เมษายนวนัที ่28 กรกฎาคม และวนัที ่28 ตุลาคม 

ของทุกปีตลอดอายุหุน้กู ้โดยจะชาํระดอกเบีย้

งวดแรกในวนัที ่28 มกราคม 2564 งวดสุดทา้ย

จะชาํระในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กู้ 
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ลาํดบัการได้รบัชาํระหน้ีกรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ 

 

      

 

 

 

 

 

สถาบนั และ/หรอื ผูล้งทุนรายใหญ่เท่านัน้ ดงันัน้ 

ผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรอื นายทะเบยีนหุน้กูจ้ะไม่รบั

จดทะเบยีนการโอนหุน้กู ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ใหแ้ก่

บุคคลอืน่ทีม่ใิช่ “ผูล้งทุนสถาบนั” หรอื “ผูล้งทุน

รายใหญ่” เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 4.4 ของขอ้กําหนด

สทิธ ิ

การไถ่ถอนก่อน

กาํหนด 

ไม่ม ี ผู้จดัการการจดั

จาํหน่าย 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคาร กรุงศรอียุธยา จํากดั (มหาชน) หรอืผูท้ ี่

ไดร้บัแต่งตัง้โดยชอบใหท้ําหน้าทีเ่ป็นผูแ้ทนผูถ้อื

หุน้กู้แทน 

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคาร กรุงศรอียุธยา จํากดั (มหาชน) หรอืผูท้ ี่

ไดร้บัแต่งตัง้โดยชอบใหท้ําหน้าทีเ่ป็นนาย

ทะเบยีนหุน้กูแ้ทน 

ขัน้ตํา่ในการจองซ้ือ 1,000,000 บาท และทวคีณูของ 500,000 บาท ข้อกาํหนดในการดาํรง

อตัราส่วนทางการเงิน  

(ถ้ามี) 

ผู้ออกหุ้นกู้จะดํารงอัตราส่วนหน้ีสินที่มีภาระ

ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู ้

( Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ใ น

อัตราส่วนไม่เกิน 3.5 : 1 (สามจุดห้าต่อหน่ึง) 

โดยคํานวณจากงบการเงินรวมประจําปีบัญชี

นัน้ๆ ทีไ่ดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีอง

ผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รบั

การผ่อนผันการดํารงอัตราส่วนหน้ีสินที่มีภาระ

ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู ้

( Interest Bearing Debt to Equity Ratio) จ า ก

สถาบันการเงิน ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการ

ผ่ อ นผันก ารดํ ารงอัต ราส่ วน ดังกล่ าวต าม

ขอ้กําหนดสทิธิน้ีด้วย รายละเอยีดที่ระบุไว้ในข้อ 

6.2 (ณ) ของขอ้กําหนดสทิธ ิ
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ความเส่ียงผู้ออกหุ้นกู้ 

 

คาํเตือนท่ีสาํคญั 

• บริษทัเพ่ิงลงทุนในเคร่ืองจกัรหลกัในโครงการแม่เมาะ 8 และหงสาแล้วเสรจ็ จึงยงัมีภาระหน้ีค่อนข้างสูง แต่กมี็ระดบัท่ีลดลงทุกเดือน ผู้

ลงทุนควรทาํความเข้าใจความเส่ียงดงักล่าวประกอบการตดัสินใจลงทุน (รายละเอยีดปรากฏในส่วนที ่2.3 ปัจจยัเสีย่งในเอกสารฉบบัน้ี) 

• ตลาดตราสารหน้ีในประเทศไทยมสีภาพคลอ่งตํ่า การขายตราสารก่อนครบกําหนดไถ่ถอนในตลาดรอง อาจไดร้บัมลูค่าขายตราสารลดลงหรอืเพิม่ขึน้กไ็ด ้

ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดและความตอ้งการตราสารดงักลา่วในขณะนัน้ 

• ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ท่ีออกโดยบริษทัให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบนัและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านัน้ ไม่สามารถขายหรือโอน

ดงักล่าวให้แก่บุคคลโดยทัว่ไปได้  

• การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้ท่ีแสดงไว้น้นั เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทุนเท่าน้นั มิใช่ส่ิงช้ีนําการซ้ือขายหุ้นกู้ 

และไม่ได้เป็นการรบัประกนัความสามารถในการชาํระหน้ีของผู้ออกหุ้นกู้ 
 

 

ลกัษณะพิเศษและความเส่ียงท่ีสาํคญัของตราสาร 

• หุน้กูชุ้ดน้ี เป็นหุน้กูท้ีม่ลีกัษณะ plain vanilla ไม่มลีกัษณะพเิศษใดๆ กล่าวคอื เป็นหุน้กู้ทีกํ่าหนดวนัครบกําหนดไถ่ถอนไวแ้น่นอน มอีตัราดอกเบี้ยคงที่

แจง้ไว ้ณ วนัออกหุน้กู้ ผูอ้อกหุ้นกู้ตกลงชําระดอกเบี้ยเป็นงวดๆ และจะชําระคนืเงนิต้นเต็มจํานวนเมื่อครบกําหนดไถ่ถอน นอกจากนั้น หุ้นกูชุ้ดน้ีได้

กําหนดสทิธหิรอืลําดบัในการรบัชาํระหน้ีของผูถ้อืหุน้กู้เท่าเทยีมกบัของเจา้หน้ีสามญัของผูอ้อกหุน้กูท้ีไ่ม่มหีลกัประกนัและไม่ดอ้ยสทิธ ิ  

• สาํหรบัขอ้กําหนดว่าดว้ยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้อืหุน้กูข้องบรษิทั และขอ้กําหนดสทิธมิาตรฐาน มสีาระสาํคญัในส่วนทีแ่ตกต่าง ดงัน้ี 

- 1) ในกรณีทีผู่อ้อกหุน้กูผ้ดินัดไม่ชาํระเงนิไม่ว่าเงนิต้นหรอืดอกเบีย้ในวนัถงึกําหนดชาํระ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้กําหนดว่าดว้ยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อก

หุน้กู้และผู้ถือหุ้นกู้สําหรบัหุ้นกู้ที่เสนอขายในคร้ังน้ี ("ข้อกําหนดสทิธิ") การผิดนัดชําระเงนิดงักล่าวจะไม่ถือเป็น "เหตุผิดนัด" ตามที่ระบุไว้ใน

ขอ้กําหนดสทิธ ิหากการผดินัดไม่ชําระเงนิดงักล่าวเกดิขึน้ จากความล่าชา้ของระบบการโอนเงนิ และไดม้กีารชําระเงนิดงักล่าวแลว้ภายใน 3 (สาม) 

วนัทําการ นับจากวนัครบกําหนดชาํระเงนินั้นๆ (ตามขอ้กําหนดสทิธ ิขอ้ 10.1.ก) 

- 2) ข้อ 6.2.ญ (4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชําระหน้ีเป็นการทัว่ไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหน้ีรายใดรายหน่ึงหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการปรบัโครงสรา้งหน้ีอนัมลีกัษณะเป็นการผ่อนผนัการปฏบิตักิารชําระหน้ีของผูอ้อกหุน้กูผู้อ้อกหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กูไ้ดเ้พิม่ขอ้ยกเวน้ใน

ประโยคสุดทา้ย “เวน้แต่การกระทําดงักล่าวจะไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกหุน้กูท้ีม่ตี่อผูถ้อืหุน้กู”้ 

- 3) ขอ้ 6.2 ช (6)  ผูอ้อกหุ้นกู้เพิม่ เรื่อง การรายงานการผดินัดชําระหน้ีเงนิต้น และ/หรอืดอกเบี้ย ในกรณีที่ผูอ้อกหุ้นกู้ผดินัดชําระหน้ีเงนิต้น และ/

หรอืดอกเบีย้หุน้กูไ้ม่ว่าจํานวนใด ๆ ต่อผูถ้อืหุน้กูไ้ม่ว่ารายใด ภายใน 1 (หน่ึง) กบัผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูแ้ละสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

- 4) ข้อ 6.2 ช (7) ผู้ออกหุ้นกู้เพิม่ เรื่องรายงานการใช้เงนิที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุ้นกู้ ที่ส่งให้สํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะส่งให้ภายในวนัเดยีวกบั

วนัทีส่่งใหส้าํนักงาน ก.ล.ต. กบัผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูแ้ละสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
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- 5) ขอ้ 10.1 (ฎ) ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่สามารถปฏบิตัติามภาระหน้าทีท่างการเงนิของตน ผูอ้อกหุน้กู้ไดเ้พิม่ขอ้ยกเวน้ในประโยคสุดทา้ย “เวน้แต่การกระทํา

ดงักล่าวจะไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหน้ีของผูอ้อกหุน้กูท้ีม่ตี่อผูถ้อืหุน้กู้” 

- 6) ขอ้ 11.3 ผูอ้อกหุน้กู้ เพิม่เรื่อง ใหม้กีารลงมตเิป็นลายลกัษณ์อกัษรแทนการประชุมผูถ้อืหุน้กู้ไดใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งไม่อาจจดัการ

ประชุมผูถ้อืหุน้กูแ้บบ physical meeting ได ้

7) ขอ้ 11.4 ผูอ้อกหุน้กู ้เพิม่ “ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้กูเ้พยีงรายเดยีวใหถ้อืว่ามตทิีท่ําเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงนามโดยผูถ้อืหุน้กูด้งักลา่วเป็นมตโิดย

ชอบของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้กูโ้ดยมติอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้กู”้ 

8) ขอ้ 11.7 ผูอ้อกหุน้กู้ เพิม่ เรื่องการใชพ้ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และทีไ่ดแ้ก้ไขเพิม่เตมิ) หากการใดๆ ในการประชุมผูถ้อื

หุน้กูไ้ม่ไดกํ้าหนดไวใ้นขอ้กําหนดสทิธ ิ

• รายละเอยีดของหุน้กูท้ีเ่สนอขายปรากฏตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู ้(แบบ 69-DEBT-II&HNW) และหนังสอืชีช้วน ในส่วนที ่3 ขอ้มูล 

เกีย่วกบัการเสนอขายหุน้กู ้หวัขอ้ 1 รายละเอยีดของหุน้กูท้ีเ่สนอขาย หวัขอ้ 1.3 สรุปสาระสาํคญัของขอ้กําหนดสทิธ ิและเอกสารแนบ 1 (ขอ้กําหนดว่า

ดว้ยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้อืหุน้กู้) 
 

ความเส่ียง 

ความเส่ียงของตราสาร 

1) ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk)  เป็นความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ได ้กรณีทีผู่อ้อกหุน้กูไ้ม่สามารถจ่ายดอกเบีย้และ/หรอืไม่สามารถจ่ายคนืเงนิตน้ได ้

ทัง้น้ี อาจเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกจิ และ/หรอืสภาพธุรกจิ แล้วส่งผลใหผ้ลประกอบการตกตํ่าอย่างมากจนถงึจุดทีข่าดสภาพคล่อง หากบรษิทัประสบ

ปัญหาดงักล่าว แล้วไม่สามารถแกปั้ญหาไดท้นัหรอืไม่สามารถหาแหลง่เงนิสาํรองไดท้นัจนทําใหไ้ม่สามารถดอกเบี้ยและ/หรอืเงนิต้นได ้จะถอืเป็นความ

เสีย่งดา้นเครดติและถอืเป็นการผดินัดชําระหน้ี (default) ได ้  

    ในการประเมนิความเสี่ยงดา้นเครดติของผู้ออกหุ้นกู ้ผู้ลงทุนสามารถอ้างอิงข้อมูลการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือทีจ่ดัทําโดยสถาบนัจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอื ประกอบการตดัสนิใจลงทุน หากอนัดบัความน่าเชื่อถอืของหุน้กู้หรอืของผูอ้อกหุน้กู้อยู่ในระดบัสูงนัน่แสดงถงึความเสีย่งดา้นเครดติของหุน้กู้

หรอืผูอ้อกหุน้กู้อยู่ในระดบัตํ่า อตัราผลตอบแทนควรจะอยู่ในระดบัตํ่า  ในทางตรงกนัขา้มหากอนัดบัความน่าเชื่อถอืของหุน้กู้หรอืของผูอ้อกหุ้นกูอ้ยู่ใน

ระดบัตํ่า นัน่แสดงถงึความเสีย่งดา้นเครดติของหุน้กูห้รอืผูอ้อกหุน้กู้อยู่ในระดบัสงู อตัราผลตอบแทนควรจะอยู่ในระดบัสงูเพื่อชดเชยความเสีย่งดงักล่าว 

อย่างไรกต็าม อนัดบัความน่าเชื่อถือดงักล่าวมใิช่สิง่ชี้นําการซื้อขายหุ้นกู้ และไม่ได้เป็นการรบัประกนัความสามารถในการชําระหน้ีของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้

ลงทุนควรตดิตามขอ้มูลข่าวสารของผูอ้อกหุน้กู้จากแหล่งต่างๆ รวมถงึ งบการเงนิ การปรบัปรุงเปลีย่นแปลงการจดัอนัดบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืไดจ้าก

เวบ็ไซตข์องสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื หรอืสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย เพื่อใช้

ประกอบการตดัสนิใจในการลงทุน 

2)    ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk)  เมื่อผูถ้อืหุน้กูต้้องการขายหุน้กูก่้อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กู้ หุน้กูอ้าจขายไดต้ํ่ากว่ามูลค่าทีต่ราไวห้รอืตํ่ากว่า

ราคาทีซ่ื้อมา ซึ่งป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยในตลาด กล่าวคอื หากอตัราดอกเบี้ยของตลาดสูงขึ้น ราคาหุ้นกู้จะลดลง หากอตัรา

ดอกเบี้ยในตลาดตํ่าลง ราคาของหุ้นกู้จะสูงขึ้น ทัง้น้ี โดยทัว่ไปราคาของตราสารหน้ีระยะสัน้ที่มีอายุคงเหลือยาวกว่าจะได้รบัผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาดมากกว่า 

3)    ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  เมื่อผูถ้อืหุน้กูป้ระสงค์จะขายหุน้กูใ้นตลาดรองก่อนครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ผูถ้ือหุน้กูอ้าจไม่สามารถ

ขายหุน้กู้ไดท้นัทใีนราคาทีต่้องการ เน่ืองจากการซื้อขายเปลี่ยนมอืของตราสารในตลาดรองอาจมไีม่มาก นอกจากน้ี ผูอ้อกหุน้กู้จะมไิด้นําหุ้นกูท้ี่เสนอ

ขายไปจดทะเบยีนซื้อขายในตลาดตราสารหน้ีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (BEX) ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้กูจ้ะตอ้งซื้อขายหุน้กูใ้นตลาดรองผ่านผูค้า้ตรา

สารหน้ี นอกจากน้ี หุน้กู้ทีเ่สนอขายน้ี เป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ ่ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้กูจ้ะซื้อขายเปลีย่นมอืไดเ้ฉพาะกบักลุ่มผู้

ลงทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่เท่านัน้  

        (นิยามของผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนังสอืชีช้วนส่วนที ่3 ขอ้ 3.1) 
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ความเส่ียงของผู้ออกหุ้นกู้ (รายละเอยีดเพิม่เตมิ ปรากฏแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนังสอืชีช้วน ส่วนที ่2.3 ปัจจยัความ

เสีย่ง) ในทีน้ี่ขอสรุปความเสีย่งทีส่ําคญัดงัน้ี 

ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 

1) ความเสีย่งจากการพึง่พงิลกูคา้รายใหญ่หรอืน้อยราย  

2) ความเสีย่งจากการผนัผวนของต้นทุนการผลติทีส่าํคญั  

3) ความเสีย่งจากปรมิาณการดําเนินงานขดุและขนดนิและถ่านหนิตํ่ากว่าเป้าหมายการทํางานทีว่างไว ้ 

4) ความเสีย่งจากการจดัหาเครื่องจกัรและแรงงานใหเ้พยีงพอและเตม็ประสทิธภิาพ   

5) ความเสีย่งจากกรณีถ่านหนิถูกทดแทนดว้ยพลงังานอื่น  

6) ความเสีย่งเรื่องผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม   

7) ความเสีย่งในการจดัหาบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์และเฉพาะทาง  

8) ความเสีย่งเรือ่งสภาพคล่องและความสามารถในการชาํระหน้ี 

     ธุรกจิของบรษิทัฯ มลีกัษณะเป็นโครงการๆ และม ีNature of business ทีจ่ะต้องลงทุนในเครื่องจกัรอุปกรณ์และการเตรยีมงานเป็นจํานวนเงนิ

สงูมากในช่วง 2-3 ปีแรกของโครงการ (Capital Intensive Business) เน่ืองจากโครงการเหมอืงแม่เมาะ 8 (มูลค่าโครงการ 22,871 ล้านบาท ช่วงปี 

2559-2568) และโครงการเหมอืงหงสา (มูลค่าโครงการสญัญาแรก 11,742 ล้านบาท ช่วงปี 2558-2569) เป็นโครงการที่มขีนาดใหญ่มาก ทําให้

บรษิทัฯ การใชเ้งนิทุนในส่วนเงนิทุนภายในของบรษิทัไล่เลีย่กนัในช่วง 2-3 ปีแรกของโครงการ จงึส่งผลใหม้สีภาพคล่องค่อนขา้งตํ่า  อาจทําใหเ้กดิ

ความกงัวลในเรื่องความสามารถในการชาํระหน้ีของบรษิทั  

     ความเสี่ยงด้านน้ีไม่ได้กระทบต่อความสามารถในการชําระเงนิต้นและดอกเบี้ยตามสญัญาเงนิกู้และหุ้นกู้ สําหรบัเงนิกู้จากธนาคารพาณิชย ์

บรษิัทไดม้กีารโอนสทิธกิารรบัเงนิค่างานใหก้บัธนาคารแล้ว ธนาคารจะตดัชําระค่างวดตามกําหนด (การชาํระหน้ีจะเป็น % ของรายไดด้งัไดแ้สดง

ในส่วนที ่2.6 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสําคญัอื่น หน้า 3-5 โดยตารางการผ่อนชําระหน้ีของธนาคารพาณิชย์ในแต่ละงวดอยู่ในระดบัที่เหมาะสม ไม่

กระทบกบัการบรหิารสภาพคล่องของบรษิทัแต่อย่างใด) 

     ในส่วนของภาระหน้ีอื่นๆ รวมถึงหุ้นกู้ และค่าใชจ่้ายต่างๆของบรษิัท บรษิัทฯ มดํีาเนินมาตรการป้องกนัในช่วงทีม่กีารลงทุนสูง โดย 1) การ

ติดตามแผนการลงทุนและควบคุมแผนใช้จ่ายเงินอย่างใกล้ชิด 2) จัดทําและบรหิารระยะเวลาการชําระเงิน ชําระหน้ี และการรบัเงินให้มี

ประสทิธภิาพสงูสุด หรอื 3) การขายเครื่องจกัรทีจ่ะเสรจ็สิ้นจากงานโครงการอื่นๆ ซึ่งไม่มคีวามจําเป็นต้องใชแ้ล้ว เน่ืองจากบรษิทัฯ ใชเ้ครื่องจกัร

คุณภาพสูงและดูแลบํารุงรกัษาตามมาตรฐาน ดงันัน้ จงึยงัเป็นที่สนใจของผู้ประกอบทีใ่ชส้นิคา้มอืสอง 4) มวีงเงนิ Working Capital จากธนาคาร

พาณิชย์ทีย่งัไม่ได้เบิกใชส้ํารองไว ้ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บรษิทัมวีงเงนิสํารองที่สามารถใช้ไดอ้กีประมาณ  342 ล้านบาท และยงัมวีงเงนิที่

สามารถออกในรปูของตัว๋แลกเงนิไดอ้กี 500 ลา้นบาท  

     ทีผ่่านมาจนถึง ณ  30 กนัยายน 2563 บรษิัทชําระดอกเบี้ยและเงนิต้นตรงตามกําหนดทัง้เงนิกู้ของธนาคารพาณิชย์และของหุ้นกู้โดยตลอด 

เน่ืองจากบรษิทัได้ลงทุนในด้านเครื่องจกัรหลกัของโครงการแม่เมาะ 8 และหงสาเสรจ็สิ้นแล้วตัง้แต่ต้นปี 2562 ดงันัน้ แนวโน้มภาระหน้ีในปีน้ีจะ

ทยอยลดลงตามลําดบั ยกเวน้ไดง้านใหม่เพิม่เตมิในอนาคต 

9) ความเสีย่งทีอ่าจไม่สามารถดํารงอตัราส่วนทางการเงนิตามขอ้กําหนดสทิธ ิ  

     ตามทีใ่นสญัญาเงนิกู้ทีบ่รษิทัฯ ไดต้กลงกบัธนาคารพาณิชย์สาํหรบัโครงการทีบ่รษิทัฯ ดําเนินงาน มกีารระบุเงื่อนไขว่าดว้ยการดํารงอตัราส่วน

ทางการเงนิ เช่น อตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทนุ อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี เป็นตน้ สาํหรบัหุน้กู ้บรษิทัมกีารกําหนดเงือ่นไข

การดํารงอตัราส่วนทางการเงนิของหุ้นกู้เช่นกนั จงึมคีวามเสี่ยงที่อาจไม่สามารถดํารงอตัราส่วนทางการเงนิได้ หากบรษิัทฯ มสีดัส่วนหน้ีสนิที่มี

ภาระดอกเบีย้เกนิกว่าทุน หรอืกําไรน้อยเกนิกว่าภาระหน้ีในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง  

     เมื่อพจิารณารายโครงการ บรษิทัไดดํ้าเนินงานในโครงการแม่เมาะ 7 ในนามกจิการร่วมคา้ ITD-SQ แลว้เสรจ็เมื่อเดอืนเมษายน 2563 โดยไดม้ี

การชาํระคนืเงนิกูจ้ากธนาคารครบทัง้จํานวนก่อนแลว้ในเดอืนธนัวาคม ปี 2560   

     ในขณะที ่โครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสา ธนาคารไดกํ้าหนดใหบ้รษิทัฯ ดํารงอตัราส่วนทางการเงนิดงัน้ี  

- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไวใ้นอตัราไม่ตํ่ากว่า : 1.2:1  

- อตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อกําไรก่อนค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและตดัจําหน่าย (IBD/EBITDA)  

ไวใ้นอตัราไมเ่กนิ : 4:1  

- อตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุนไวใ้นอตัราส่วนไม่เกนิ (IBD/Equity) : 2:1   

            โดยธนาคารไดม้หีนังสอืผ่อนผนัการดํารงอตัราส่วนทางการเงนิทัง้สามขา้งตน้เป็นรายไตรมาสตัง้แต่ปี 2561 ปี 2562 และล่าสุดสาํหรบั    
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             งบการเงนิไตรมาสสองของปี 2563 ทัง้น้ี ธนาคารรบัทราบและเหน็พฒันาการของบรษิทัตัง้แต่การซ่อมแซมความเสยีหายของระบบสายพาน 

             หลงัจากถูกดนิสไลดแ์ลว้เสรจ็ ในเรื่องการส่งมอบงานและรายไดท้ีเ่ขา้มาตามแผนงาน ขณะน้ีธนาคารกําลงัเตรยีมหนังสอืผ่อนผนัสําหรบัในไตร  

             มาสสามของปี 2563  

      

     สาํหรบัหุน้กูข้องบรษิทั มกีารกําหนดเงื่อนไขการดํารงอตัราส่วนทางการเงนิและรายละเอยีดดงัน้ี       

หุ้นกู้ SQ มูลค่าหุ้นกู้ท่ีออกและคงเหลือ  

(ล้านบาท) 

วนัออกหุ้นกู ้ เง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินใน

ข้อกาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้

SQ216A 300.00 28 มถิุนายน 2561 1) IBD to Equity : 3.5: 1 

SQ226A 700.00 19 มถิุนายน 2562 IBD to Equity : 3.5: 1 หรอืในอตัราส่วนที่สถาบัน

การเงนิกําหนดหรอืยกเวน้การกําหนด โดยคํานวณ

จากงบการเงนิรวมประจาํปีบญัชนัีน้ๆ 

หมายเหตุ 1) บรษิัทได้เสนอผู้ถอืหุ้นกู้รุ่น SQ216A ทีอ่อกในปี 2561 ให้ผ่อนผนัการดํารงอตัราส่วนทางการเงนิดงัน้ี “สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 2561 ผู้ออกหุ้นกู้จะดํารงอัตราส่วนหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ (Interest Bearing Debt to 

Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 4.0 : 1 (สี่จุดศูนย์ต่อหน่ึง) สําหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  และสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2563 จะดํารงอตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นของผูอ้อกหุน้กู ้(Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ไม่

เกนิ 3.5 : 1 (สามจุดหา้ต่อหน่ึง) หรอืในอตัราส่วนทีส่ถาบนัการเงนิกําหนดหรอืยกเวน้การกําหนด โดยคํานวณจากงบการเงนิรวมประจําปี

บญัชนัีน้ๆ ทีไ่ดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองผูอ้อกหุน้กูแ้ล้ว” โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้กูม้มีตอินุมตัแิลว้ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2562 

  

การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินประจาํงวด 2561 2562 6M 2563 

อตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (IBD/ Equity) 3.68 3.59 3.20 

 

     จากขอ้เทจ็จรงิทีป่รากฏเป็นข่าว ในปี 2561 มเีหตุการณ์ฝนตกหนักเกดิดนิสไลดท์ีเ่หมอืงแม่เมาะ ทําใหร้ะบบสายพานของโครงการแม่เมาะ 8  

ของบรษิทัไดผ้ลกระทบ  ระบบสานพานไม่สามารถดําเนินงานไดป้ระมาณ 8 เดอืน เมื่อซ่อมแซมแล้วเสรจ็กําลงัการผลติจะค่อยๆ ปรบัสงูขึน้ ดงันัน้ 

จงึเกดิผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบรษิทัในปี 2561 อย่างรุนแรง และกระทบแต่ในระดบัที่ลดลงในต้นปี 2562 แต่เน่ืองจากเหตุการณ์ดนิ

สไลดน้ี์มไิดเ้ป็นความบกพร่องของบรษิทั ประกอบกบับรษิทัเป็นผูร้บัเหมาทีด่มีาตลอด 37 ปีกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยและเป็นลูกคา้ที่

ดขีองสถาบนัการเงนิมาโดยตลอด ดงันัน้ ทางธนาคารพาณิชยท์ีเ่ป็นผูส้นับสนุนทางการเงนิของบรษิทัจงึไดผ่้อนผนัการดํารงอตัราส่วนทางการเงนิ

ทีก่ล่าวถึงข้างต้น รวมถึงการผ่อนผนัอตัราส่วนหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นดงักล่าวสําหรบังบการเงนิประจําปี 2561 สําหรบังบ

การเงนิประจําปี 2562 และสาํหรบังวด 6 เดอืนของปี 2563 จงึทําใหเ้งื่อนไขการดํารงอตัราส่วนทางการเงนิในขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กู ้SQ216A & 

SQ226A ถูกผ่อนผนัไปดว้ยตามเงื่อนไขในขอ้กําหนดสทิธ ิ

     จากแผนการชําระคนืหน้ีทัง้ปี 2563 รวมอยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านบาท สถานะ ณ 30 มถุินายน 2563 บรษิัทได้ชําระคืนหน้ีไปแล้วเป็นเงนิ

ประมาณ 659 ล้านบาท ดงันัน้ เงื่อนไขการดํารงอตัราส่วนทางการเงนิน้ีจงึปรบัตวัดขีึน้ตามลําดบั สําหรบัการออกหุน้กู้ในครัง้น้ี ไม่ไดนํ้าไปชําระ

หน้ีเดมิ เงนิทีไ่ดจ้ะนําไปใชส้าํหรบัการซื้อเครื่องจกัรรอง อะไหล่และค่าใชจ่้ายในการบํารุงรกัษาเครื่องจกัร จงึจะทําใหอ้ตัราส่วน IBD/Equity เพิม่ขึน้

จากเดอืนมถิุนายน แต่เน่ืองจากบรษิัทมกีารชําระหน้ีเป็นรายเดอืนกบัธนาคารตามตารางการชาํระหน้ีในส่วนที่ 2.6  ดงันัน้ จากการประมาณการ

จนถงึสิน้ปีคาดว่าอตัราส่วน IBD/Equity จะไม่เกนิระดบัทีต่อ้งดํารงอตัราส่วนดงักล่าว 

10) ความเสีย่งอื่นๆ ไดแ้ก่ ความเสีย่งในการแพร่กระจายของโรคระบาด 
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ข้อมูลผู้ออกตราสาร 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

   กลุ่มบรษิัทสหกล โดยบรษิัท สหกลเอนยเินียร์ จํากดั จดัตัง้โดยกลุ่มครอบครวัศิรสิรรพ์เพื่อดําเนินธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้งงานวศิวกรรมโยธาในปี 2513 

ต่อมาตัง้แต่ปี 2526 บรษิัท สหกลเอนยเินียร์ จํากดั ไดไ้ดล้งนามในสญัญาจา้งเหมาขุด-ขนดนิโครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการที ่1 กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) มลูค่าโครงการรวม 3,544 ลา้นบาท ระหว่างปี 2526 ถงึ 2533 

 ต่อมา บรษิัท สหกลอคิวปิเมนท์ จํากดั (เดมิชื่อ บรษิทั ศริวิศิวเหมอืงแร่และก่อสรา้ง จํากดั) ไดถู้กจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม 2544 โดยกลุ่ม

ครอบครวัศริสิรรพ์ เพื่อเป็นบรษิทัหลกัในการทําธุรกิจดา้นการให้บรกิารและดําเนินงานเหมอืงแร่อย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึง การวางแผนงานเหมอืง 

การปฎิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การให้คําปรึกษาด้านงานเหมอืง และการให้เช่าและซ่อมบํารุงเครื่องจกัรขนาดใหญ่ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัคงมีความ

เชีย่วชาญดา้นการรบัเหมาก่อสรา้งโยธา โดยไดร้บังานก่อสรา้งสิง่อํานวยความสะดวกทีจํ่าเป็นสาํหรบัการทําเหมอืง เช่น ถนน ทีพ่กัอาศยั เป็นตน้ ในปัจจุบนั 

การดําเนินธุรกจิใหบ้รกิารและดําเนินงานเหมอืงแร่อย่างครบวงจรทัง้หมดของกลุ่มบรษิทัสหกล ไดดํ้าเนินการโดยบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จํากดั 

          บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จํากดั จดทะเบยีนแปลงสภาพเป็นบรษิทัมหาชน ชื่อบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท์ จํากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่3 เมษายน 2558  

และได้เป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่ 26 ตุลาคม 2559  ปัจจุบันบริษัทฯ มทีุนที่ออกและเรยีกชําระแล้วเท่ากับ 

1,134,870,150 บาท  

โครงการปัจจบุนั 

บริษทั โครงการ 
คูส่ญัญา (ผู้ว่า

จ้าง) 
รายการ สถานะ 

สดัส่วน

การลงทนุ 

(ร้อยละ) 

วนัเร่ิม

สญัญา 

วนั

ส้ินสุด

สญัญา 

จาํนวน

เงิน (ล้าน

บาท) 

         

SQ โครงการเหมอืงหงสา บจก. หงสา

เพาเวอร ์

1) ขดุและขนดนิปรมิาณ 207.0 

ลา้น ลบ.ม. แน่น 

2) ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิ

ปรมิาณ 82.5 ล้านตนั 

ดําเนินการ 100 ม.ค. 

2557 

ม.ค. 

2569 

11,742 

SQ โครงการ 8 เหมอืงถา่น

หนิแม่เมาะ 

กฟผ. 1) ขดุและขนดนิปรมิาณ 375.0 

ลา้น ลบ.ม. แน่น 

2) ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิ

ปรมิาณ 31.0 ล้านตนั 

ดําเนินการ 100 พ.ย. 

2558 

2568 22,871 

SQ โครงการเหมอืงหงสา บจก. หงสา

เพาเวอร ์

1) ขดุและขนดนิ 28.0 ลา้น ลบ.

ม. แน่น 

 

ดําเนินการ 100 พ.ค. 

2561 

2569 1,036 

SQ โครงการเหมอืงหงสา บจก.หงสา

เพาเวอร ์

1) Operation and Maintenance 

Services for Waste Line 2 

System 

2) Operation and Maintenance 

Services for Ash Conveyor 

System 

เตรยีม

ดําเนินการ 

100 ม.ค.

2563 

2569 2,265 

SQ โครงการเมอืงก๊ก MKE 1) ขดุและขนดนิ 

2) ขดุและขนถ่านหนิ 

เตรยีม

ดําเนินการ 

100    

MKE โครงการเหมอืงถ่านหนิ เจา้ของเหมอืง 1) ขายถ่านหนิ  

2) ธุรกจิพลงังาน 

เตรยีม

ดําเนินการ 

70    
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สรปุฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานย้อนหลงั 2 ปีและไตรมาสล่าสุดหรือเท่าท่ีมีผลการดาํเนินงานจริง  

ข้อมูล สาํหรบัปี สิน้สุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 2561 

สาํหรบัปี สิ้นสุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 

สาํหรบังวดหกเดอืน  

วนัที ่30 มถิุนายน 2563 

สนิทรพัย์รวม  (ลา้นบาท) 11,986.76 11,106.20 10,961.13 

หน้ีสนิรวม (ลา้นบาท) 9,820.69 8,941.27 8,643.62 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 2,166.07 2,164.94 2,317.51 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 3,566.95 4,689.62 2,413.95 

ตน้ทุนบรกิาร (ลา้นบาท) 3,445.18 4,039.61 1,953.46 

กําไรสุทธ ิ(ลา้นบาท) (284.63) 1.11 152.52 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.55 0.58 0.55 

อตัราส่วนตัว๋แลกเงนิตอ่หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ (เท่า)1) 0.10 n.a. n.a. 

อตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทีค่รบกําหนด 

ภายใน 1 ปีต่อหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทัง้หมด (เท่า) 2) 

0.30 0.32 0.35 

อตัราส่วนเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิต่อหน้ีสนิรวม (เท่า) 0.74 0.70 0.70 

อตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)3) 3.68 3.59 3.20 

อตัราส่วนหน้ีสนิทัง้หมดต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)4) 4.53 4.13 3.73 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้  (เท่า)5) (0.46) 0.99 0.94 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนั 

(debt service coverage ratio : DSCR)6) 

0.68 0.74 1.11 

อตัราส่วนหน้ีสนิสทุธติ่อกําไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อม

ราคา และค่าตดัจําหน่าย (net debt to EBITDA ratio)7) 

10.87 5.69 5.79 

อตัรากําไรสุทธ ิ(%) (7.85) 0.02 6.25 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%) 5.86 8.46 13.26 

 หมายเหต ุ 1) n.a. หมายถงึ บรษิทัไม่มภีาระหน้ีในรปูตัว๋แลกเงนิ   

               2) หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทีค่รบกําหนดภายใน 1 ปี ไม่รวมเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง    

               3) เป็น Financial Covenant ของหุน้กูข้องบรษิทัตามขอ้กําหนดสทิธ ิโดยอตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (ส่วนของผูถ้อืหุน้  

หมายถงึ ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั) ในขอ้กําหนดสทิธ ิกําหนดใหผู้อ้อกหุน้กูจ้ะดํารงอตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ของผู้

ออกหุน้กู ้(Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอตัราส่วนไมเ่กนิ 3.5 : 1 (สามจุดหา้ต่อหน่ึง) หรอืในอตัราส่วนทีส่ถาบนัการเงนิกําหนดหรอื

ยกเวน้กําหนด โดยคาํนวณจากงบการเงนิรวมประจําปีบญัชนัีน้ๆ ทีไ่ดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองผูอ้อกหุน้กูแ้ล้ว 

               4) หน้ีสนิทัง้หมด หมายถงึ หน้ีสนิทัง้สิน้ของบรษิทั ทัง้ทีเ่ป็นเจา้หน้ีการคา้ ภาษีรอจ่าย และหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้และไม่มดีอกเบีย้ทัง้หมด                  

               5) อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี้ย คาํนวณจากเงนิสดจากการดําเนินงาน หารดว้ยดอกเบีย้จ่าย      

               6) DSCR หมายถงึ EBITDA หารดว้ยเงนิตน้และดอกเบี้ยทีช่าํระแล้วในงวดบญัชนัีน้ๆ                    

               7) Net Debt หมายถงึ Interest Bearing Debt หกัดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หารดว้ย EBITDA ยอ้นหลงั 12 เดอืน 

              

วตัถปุระสงค์การใช้เงิน 

ก) เพื่อใชใ้นการซื้อเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิของผูอ้อกหุน้กู ้ประมาณ 40%- 60% ของเงนิทีไ่ดจ้ากการออกหุน้กูแ้ละ/หรอื 

ข) เพื่อใชป้รบัปรุงประสทิธภิาพระบบสายพาน บํารุงรกัษาเครื่องจกัร ซื้ออะไหล่เครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ประมาณ 25%-40% ของเงนิ

ทีไ่ดจ้ากการออกหุน้กู ้

ค) หากมเีงนิเหลอืจากขอ้ ก) และ/หรอืขอ้ ข) จะนําไปฝากกบัสถาบนัการเงนิชัว่คราวหรอืนําไปชําระหน้ีหรอืใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการหรอื

ในการลงทุนในโครงการใหม่ 



  แบบ Factsheet ตราสารหน้ีทัว่ไป และคาํอธิบาย 

ส่วนท่ี 1 สรปุขอ้มูลสาํคญัของตราสารหน้ี (Factsheet)                      จดัทาํ ณ วนัที ่12 ตุลาคม 2563                                
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รายละเอยีดเพิม่เตมิของขอ้มลูสาํคญัทางการเงนิและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดําเนินงาน ปรากฏในส่วนที ่2.9 และ 2.10 ของแบบแสดงรายการขอ้มลู

การเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนังสอืชีช้วนฉบบัน้ี 

 
 

ประวติัการผิดนัดชาํระหน้ี 

 ไม่ม ี                     ม ี

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จํากดั (มหาชน) ไม่เคยมปีระวตัผิดินัดชาํระหน้ีเงนิตน้หรอืดอกเบีย้ของตราสารหน้ี หรอืผดินัดชาํระหน้ีเงนิกูย้มืจากธนาคาร

พาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้และการผดิเงือ่นไขในการปฏบิตัติามขอ้กําหนดสทิธ ิ3 ปี

ยอ้นหลงั 

ถา้ม ีโปรดอธบิาย ............................................................................................................................................................................................................ 
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