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บริษัท ณุศาศิริ จ ากัด  (มหาชน) 

 

 

สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (Fact Sheet) 
“หุ้นกู้ของบริษัท ณุศาศิริ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2560” (“หุ้นกู้”) 

โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาทราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
ออกโดยบริษัท ณุศาศิริ จ ากัด (มหาชน)(“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) 

เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 

ส่วนที่ 1 สาระส าคัญของหุ้นกู้ 
ประเภทของหุ้นกู้    หุ้นกู้ชนิดระบชุื่อผู้ ถือประเภทไมด้่อยสทิธิไมมี่ประกนัและไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
กำรเสนอขำย   เสนอขำยให้แกผู่้ลงทนุสถำบนัและ/หรือผู้ลงทนุรำยใหญ่ 
ชื่อหุ้นกู้  “หุ้นกู้ของบริษัท ณศุำศิริ จ ำกดั (มหำชน)ครัง้ที1่/2558 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560” 
อตัรำดอกเบีย้ของหุ้นกู้   อตัรำดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.60 ตอ่ปีตลอดอำยหุุ้นกู้  

งวดดอกเบีย้ ช ำระดอกเบีย้หุ้นกู้ทกุๆ 3 (สำม) เดือน ในวนัที่ 12 กุมภำพนัธ์ 12 พฤษภำคม 12 สิงหำคม และ
วนัท่ี 12 พฤศจิกำยนของทกุปี ตลอดอำยขุองหุ้นกู้แตล่ะชดุ โดยช ำระดอกเบีย้งวดแรกในวนัที่ 12 
กมุภำพนัธ์ 2559 และช ำระดอกเบีย้งวดสดุท้ำยในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

อำยขุองหุ้นกู้    1 ปี 9 เดือน นบัจำกวนัที่ออกหุ้นกู้  
วนัที่ออกหุ้นกู้    12 พฤศจิกำยน 2558 
วนัที่ครบก ำหนดไถ่ถอน  15 สิงหำคม 2560 
กำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด ผู้ออกหุ้นกู้ ไมมี่สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแตก่ำรซือ้คืนหุ้นกู้ตำมที่

ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิและผู้ ถือหุ้นกู้ ไมมี่สิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ท ำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนั
ครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ไมว่ำ่ในกรณีใดๆทัง้สิน้ 

สกลุเงิน    บำท 
จ ำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขำย  ไมเ่กิน 700,000 (เจ็ดแสน) หน่วย 
มลูคำ่ของหุ้นกู้ที่เสนอขำย  ไมเ่กิน 700,000,000 (เจ็ดร้อยล้ำน) บำท 
มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หน่วย  1,000 (หนึ่งพนั) บำท 
รำคำเสนอขำยตอ่หน่วย  1,000 (หนึ่งพนั) บำท 
สถำนะของหุ้นกู้  หุ้นกู้ เป็นหนีโ้ดยตรงและทัว่ไปของผู้ออกหุ้นกู้ที่ปรำศจำกเง่ือนไข ไมมี่ประกนั และเป็นหนีไ้มด้่อย

สิทธิ โดยหนีหุ้้นกู้ มีสถำนะทำงกฎหมำยเทำ่เทียมกนัทกุหน่วย ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกู้แตล่ะรำยจะมีสิทธิ
ได้ช ำระหนีหุ้้นกู้ของตนไมด้่อยกวำ่สทิธิในกำรได้ช ำระหนีข้องเจ้ำหนีส้ำมญัทีไ่มมี่หลกัประกนัและ
ไมด้่อยสิทธิทัง้ในปัจจบุนัและในอนำคตของผู้ออกหุ้นกู้  เว้นแตบ่รรดำหนีท้ี่มีกฎหมำยคุ้มครองให้
ได้รับช ำระหนีก้่อน 

นำยทะเบียนหุ้นกู้  ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ท ำหน้ำที่เป็นนำยทะเบียน

หุ้นกู้แทน 

 

 

 

สรุปข้อมูลส าคัญของตราสารนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้(แบบ 69-DEBT-II&HNW) และร่าง
หนังสือชีช้วนซึ่งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเก่ียวกับลักษณะและความเส่ียงที่ส าคัญของตราสารที่เสนอขาย 

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน 
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ส่วนที่ 2 ลักษณะพิเศษและความเส่ียงของตราสาร 

2.1 ลักษณะพิเศษและความเส่ียงของหุ้นกู้ รำยละเอียดตำมแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้(แบบ 69-DEBT-II&HNW) 
และร่ำงหนงัสือชีช้วน สว่นที่ 4 ข้อมลูเก่ียวกบักำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้หวัข้อ 1.1 ลกัษณะส ำคญัของหุ้นกู้ เสนอขำย 

2.1.1 กำรช ำระดอกเบีย้: ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระดอกเบีย้ช ำระดอกเบีย้หุ้นกู้ทกุๆ 3 (สำม) เดือน ในวนัที่ 12 กมุภำพนัธ์ 12 พฤษภำคม 12 สิงหำคม 

และวนัท่ี 12 พฤศจิกำยนของทกุปี ตลอดอำยขุองหุ้นกู้ แต่ละชดุ โดยช ำระดอกเบีย้งวดแรกในวนัที่ 12 กุมภำพนัธ์ 2559 และ ช ำระดอกเบีย้
งวดสดุท้ำยในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนในวนัที่ 15 สิงหำคม 2560 
ทัง้นี ้หำกวนัครบก ำหนดช ำระดอกเบีย้ไม่ตรงตำมกับวนัท ำกำร ให้เลื่อนวนัช ำระดอกเบีย้ไปวนัท ำกำรถัดไป โดยผู้ออกหุ้ นกู้ ไม่จ ำป็นต้องจ่ำย
ดอกเบีย้หรือเงินเพ่ิมใดๆ ส ำหรับกำรเลื่อนวนัช ำระดอกเบีย้ ยกเว้นเฉพำะในกรณีของกำรช ำระดอกเบีย้หุ้นกู้ยอดสดุท้ำย ให้ค ำนวณดอกเบีย้ 
ตำมที่ระบไุว้ในข้อก ำหนดสิทธิตอ่ไปจนถึง (แตไ่มร่วม) วนัที่มีกำรช ำระเงินจริงจ ำนวนดอกเบีย้ที่จะต้องช ำระตำมหุ้นกู้จะค ำนวณโดยกำรน ำ (ก) 
ผลคณูของจ ำนวนเงินคงค้ำงของหุ้นกู้ ในแตล่ะหน่วยกับอตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้  ไปคณูกบั (ข) จ ำนวนวนัส ำหรับงวดดอกเบีย้นัน้ หำรด้วย 365 ทัง้นี ้
จ ำนวนดอกเบีย้จะก ำหนดทศนิยมไม่เกินหกต ำแหน่ง (ถ้ำต ำแหน่งที่เจ็ดมีค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับห้ำ ให้ท ำกำรปัดทศนิยมต ำแหน่นงที่หกขึน้
หนึ่งต ำแหน่ง) 
วิธีกำรช ำระดอกเบีย้ของหุ้นกู้  

(ก) กรณีทัว่ไป:ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระเงินต้นและดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ โดยท ำกำรช ำระโดยผ่ำนนำยทะเบียนหุ้นกู้ โดย 
(1) กำรออกเช็คขีดคร่อมสัง่จำ่ยเฉพำะในนำมของผู้ ถือหุ้นกู้ลงวนัที่ตรงกบัวนัท ำกำรที่ต้องช ำระเงินของหุ้นกู้  โดยนำยทะเบียนหุ้น

กู้ จะจัดส่งเช็คดังกล่ำวล่วงหน้ำทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อำกำศ  (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ ถือหุ้ นกู้ ใน
ตำ่งประเทศ)ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ตำมที่อยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้หรือ 

(2) โอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำรของผู้ ถือหุ้นกู้ ในประเทศไทยตำมรำยละเอียดที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้หรือที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้
แจ้งให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหน้ำไมน้่อยกว่ำ 14 (สิบสี่) วนัท ำกำรก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงินนัน้ๆ 
ทัง้นีส้ ำหรับกำรช ำระดอกเบีย้งวดสดุท้ำยและเงินต้นดงักลำ่วข้ำงต้นในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ผู้ ถือหุ้นหุ้นกู้ ไมจ่ ำต้องน ำใบ
หุ้นกู้ของตนมำเวนคืนให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ยกเว้นกรณีมีข้อสงสยันำยทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้  มีสิทธิขอตรวจสอบและ
ขอเวนคืนใบหุ้นกู้จำกผู้ ถือหุ้นกู้ ไมว่ำ่รำยใดๆได้ 

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศนูย์ฝำกหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แทน:ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระเงินต้นตำมหุ้นกู้  ผ่ำนทำงนำยทะเบียนหุ้นกู้ โดย 
(1) กำรออกเช็คขีดคร่อมสัง่จำ่ยเฉพำะในนำมของผู้ ถือหุ้นกู้ลงวนัที่ตรงกบัวนัท ำกำรที่ต้องช ำระเงินของหุ้นกู้  โดยนำยทะเบียนหุ้น

กู้ จะจัดส่งเช็คดังกล่ำวล่วงหน้ำทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อำกำศ  (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ ถือหุ้ นกู้ ใน
ตำ่งประเทศ)ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ตำมที่อยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้หรือ 

(2) โอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำรของผู้ ถือหุ้นกู้ ในประเทศไทยตำมรำยละเอียดที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้หรือที่ผู้ ถือหุ้ นกู้
ได้แจ้งให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรลว่งหน้ำไมน้่อยกว่ำ 14 (สิบสี่) วนัท ำกำรก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน
นัน้ๆ ทัง้นีส้ ำหรับกำรช ำระดอกเบีย้งวดสดุท้ำยและเงินต้นเพ่ือไถ่ถอนหุ้นกู้  ผู้ ถือหุ้นหุ้นกู้ ไมจ่ ำต้องน ำใบหุ้นกู้ของตนมำเวนคืน
ให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้  เน่ืองจำกไมมี่กำรออกใบหุ้นกู้ส ำหรับหุ้นกู้ที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เป็นผุ้ ถือหุ้นกู้แทน 

2.1.2 สำระส ำคญัของหลกัประกนัหรือกำรค ำ้ประกนั:  -ไมมี่- 
2.1.3 เง่ือนไขส ำคญัที่แตกตำ่งจำกข้อก ำหนดสิทธิมำตรำฐำน สำมำรถสรุปเป็นประเด็นส ำคญัได้ดงันี ้
 - กรณีกำรผิดนัดช ำระเงิน จะไม่เป็นเหตุผิดนัดหำกเกิดจำกควำมล่ำช้ำในระบบกำรโอนเงิน และได้มีกำรช ำระเงินดังกล่ำวแล้ว
ภำยใน 5 (ห้ำ) วนัท ำกำรนบัจำกวนัที่ถึงก ำหนดช ำระนัน้ (ข้อ 10.1.1 ของข้อก ำหนดสิทธิ) 
 - หน้ำที่ที่ผู้ ออกหุ้นกู้ ต้องปฏิบตัิตำมเงื่นไขทำงกำรเงินคือผู้ออกหุ้นกู้ จะด ำรงไว้ซึ่งอตัรำส่วน “หนีส้ินสุทธิ” ต่อ “ส่วนของผู้ ถือหุ้น” 
(Net Debt to Equity Ratio) ในอัตรำส่วนไม่เกิน 2.5:1 ณ วันสิน้งวดบัญชีรำยไตรมำสหรือวันสิน้ปีบัญชี ของผู้ ออกหุ้นกู้  (ข้อ 6.2.10 ของ
ข้อก ำหนดสิทธิ) 
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2.2 ความเส่ียงทั่วไปของหุ้นกู้ 
2.2.1 ควำมเสี่ยงเก่ียวกบัผู้ออกหุ้นกู้  
 ตำมรำยละอียดที่ปรำกฎตำมแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้(แบบ 69-DEBT-II&HNW) และร่ำงหนงัสือชีช้วน 
สว่นที่ 3 ผู้ออกหุ้นกู้  หวัข้อ 3.3 ปัจจยัควำมเสี่ยง  
 

1. ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) 
ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ได้รับจำกจดัอนัดบัควำมเชื่อถือ ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตหมำยถึงควำมเสี่ยงในกรณีที่ธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของผู้

ออกหุ้นกู้ ไม่เป็นไปตำมที่คำดหมำยหรือทรัพย์สินของผู้ ออกหุ้นกู้ มีไม่เพียงพอต่อกำรช ำระหนี ้และผู้ออกตรำสำรหนีอ้ำจจะไม่สำมำรถช ำระ
ดอกเบีย้หรือช ำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ชดุนี ้หรือเกิดเหตผิุดนัดช ำระและผลของกำรผิดนดัช ำระอ่ืนๆตำมที่ระบไุว้ในข้อก ำหนดสิทธิฯ(ข้อ 10) ของหุ้น
กู้  ซึง่หำกผู้ออกหุ้นกู้ ต้องตกเป็นบคุคลล้มละลำยหรือผิดช ำระหนี ้ผู้ ถือหุ้นกู้และเจ้ำหนีอ่ื้นของผู้ออกหุ้นกู้จะมีบริุมสิทธิเหนือผู้ ถือหุ้นของบริษัทผู้
ออกหุ้นกู้  

 ดงันัน้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ได้ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ผู้ลงทนุควรพิจำรณำฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้
ของผู้ออกหุ้นกู้  จำกข้อมลูที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วน และควรติดตำมข้อมลูข่ำวสำรของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้อยำ่งตอ่เน่ือง เน่ืองจำกผู้ออกหุ้นกู้ เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ผู้ลงทนุจงึสำมำรถติดตำมข้อมลูข่ำวสำรของผู้ออกหุ้นกู้ ได้จำกเว็บไซต์ตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ส ำนักงำน ก.ล.ต) และส ำหรับข้อมลูที่เก่ียวข้องกับหุ้นกู้
ของผู้ออกหุ้นกู้  ผู้ลงทนุสำมำรถขอข้อมลูที่เพ่ิมเติมได้ที่สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย 

 
2. ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk) 
 รำคำตลำดของหุ้นกู้นัน้อำจเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับปัจจยัหลำยประกำร ยกตวัอย่ำงเช่น ระดับ

อตัรำดอกเบีย้ในตลำดกำรเงินนโยบำยของธนำคำรแหง่ประเทศไทย สภำวะเศรษฐกินโดยรวม อตัรำเงินเห้อ อำยขุองหุ้นกู้  หรืออปุสงค์สว่นเกิน
หรือสว่นขำดของหุ้นกู้  ดงันัน้ ควำมเสี่ยงที่จะเกิดจำกควำมผนัผวนของรำคำหุ้นกู้  เม่ือผู้ ถือหุ้นกู้ ต้องกำรซือ้ขำยหุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอน 

 
3. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ผู้ ถือหุ้นกู้ ประสงค์จะขำยหุ้นกู้ ในตลำดรองก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนผู้ ถือหุ้นกู้ อำจไม่สำมำรถขำยหุ้นกู้ ได้ทันทีในรำคำที่ตนเอง
ต้องกำรเน่ืองจำกกำรซือ้ขำยเปลี่ยนมือของตรำสำรในตลำดรองอำจมีไม่มำกทัง้นีห้ำกผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ได้น ำหุ้นกู้ ไปซือ้ขำยในตลำดตรำสำรห นี ้
(BEX) หรือตลำดรองใดๆ อยำ่งไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นกู้สำมำรถซือ้ขำยหุ้นกู้ ในตลำดรองได้ที่ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทหลกัทรัพย์ หรือนิติบคุคลอ่ืนใด ที่มี
ใบอนญุำตค้ำหลกัทรัพย์อนัเป็นตรำสำรแห่งหนี ้นำกจำกนี ้ผู้ ถือหุ้นกู้จะไม่สำมำรถขำยหุ้นกู้ ให้แก่บุคคลใดๆ โดยทัว่ไปได้ แต่จะถกูจ ำกัดให้
ขำยหรือดอนหุ้นกู้ ได้เฉพำะภำยในกลุ่มผู้ลงทนุสถำบนัและผู้ลงทนุรำยใหญ่เทำ่นัน้ เน่ืองจำกผู้ออกหุ้นกู้ ได้จดข้อจ ำกัดกำรโอนไว้กบัส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ให้จ ำกดักำรโอนหุ้นกู้ เฉพำะภำยในกลุม่ผู้ลงทนุสถำบนัและผู้ลงทนุรำยใหญ่ตำมประเภท
และลกัษณะที่นิยำมไว้ในข้อ 2 และข้อ 3 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ที่ กจ. 9/2555 เร่ือง กำรก ำหนดบท
นิยำมผู้ลงทนุสถำบนัและผู้ลงทนุรำยใหญ่ ฉบบัลงวนัที่ 9 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 (ตำมที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหรือใช้แทนที่) 

 
4. ความเส่ียงด้านอัตราหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีอตัรำหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Net Debt / Equity Ratio) ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2558 เทำ่กับ 0.62:1 ทัง้นีผู้้ออกหุ้น
กู้จะด ำรงไว้ซึ่งอตัรำส่วน “หนีส้ินสทุธิ” ต่อ “ส่วนของผู้ ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ในอัตรำส่วนไม่เกิน 2.5:1 ณ วนัสิน้งวดบญัชีรำย
ไตรมำสหรือวนัสิน้ปีบญัชี ตลอดอำยหุุ้นกู้  ณ วันที่ 30มิถนำยน 2558 บริษัทฯไม่มีกรณีผิดและยงัไม่มีเหตผิุดนัด และสถำนะของบริษัทฯยัง
เป็นไปตำมเง่ือนไขที่มีไว้ธนำคำรเจ้ำหนีต้ำ่งเสมอมำ 


