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ข้ อมูลสรุ ปนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสื อชี้ชวน ซึ่ งเป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ป
เกีย่ วกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ ยงของหลักทรัพย์ และของบริษทั ที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ("ผู้ออกหุ้นกู้" หรือ "บริษทั ฯ")
ดังนั้น ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสื อชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่ งสามารถขอได้ จากผู้จดั การการจาหน่ ายหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้หรืออาจ
ศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ยื่นต่ อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.
สรุ ปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (Factsheet)
หุ้นกู้ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2564 ("หุ้นกู้")
ออกโดยบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน)
ข้ อมูลที่สาคัญของตราสาร
ประเภทตราสาร

หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ สกุลเงิน
ไม่มีประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้

สกุลเงินบำท

การจัดอันดับความ
น่ าเชื่อถือ

 ไม่มี  ผูค้ ้ ำประกัน/ผูร้ ับอำวัล ประเภทการเสนอขาย
 ตรำสำร  ผูอ้ อกตรำสำร
หุน้ กูไ้ ด้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่ อถือของ
หุ น้ กูใ้ นระดับ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิ ต
"Stable" โดยบริ ษทั ทริ ส เรทติ้ ง จำกัด เมื่ อ
วันที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2561 ผูอ้ อกหุ น้ กูจ้ ะจัด
ให้มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่ อถือของหุ ้น
กู้จำกสถำบัน จัด อัน ดับ ควำมน่ ำเชื่ อถื อที่
สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบตลอดอำยุ
ของหุน้ กู้
1,500,000 (หนึ่ งล้ำนห้ำแสน) หน่วย
มูลค่ าของหุ้นกู้
ที่เสนอขาย
ไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้ำน) หน่วย
มูลค่ าของหุ้นกู้สารอง
เพือ่ เสนอขายเพิม่ เติม

 PO
 PP (II&HNW)

ไม่เกิน 2,500,000 (สองล้ำนห้ำแสน) หน่วย มูลค่ าของหุ้นกู้
ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้น
1,000 (หนึ่งพัน) บำท
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
 คงที่
การไถ่ ถอนก่ อนกาหนด
มีอตั รำดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ 4.50 (สี่ จุดห้ำ
ศูนย์) ต่อปี
 ลอยตัว
ในกำรค ำนวณดอกเบี้ ย หุ ้น กู้ จะค ำนวณ
โดยอำศัย หลัก เกณฑ์ 1 (หนึ่ ง) ปี มี 365
(สำมร้อยหกสิ บห้ำ ) วัน และโดยกำรนับ

ไม่ เกิ น 2,500,000,000 (สองพั น ห้ ำ ร้ อ ย
ล้ำน) บำท
1,000 (หนึ่งพัน) บำท
ไม่ มี ผูอ้ อกหุ ้น กู้ไ ม่ มีสิ ท ธิ ไถ่ ถอนหุ ้น กู้
ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ ้นกู้ เว้นแต่
กำรซื้ อคื น หุ ้ น กู้ ต ำมที่ ก ำหนดไว้ใ น
ข้อกำหนดสิ ทธิ และผูถ้ ือหุ ้นกูไ้ ม่มีสิทธิ
เรี ยกร้องให้ผอู ้ อกหุ น้ กูท้ ำกำรไถ่ถอนหุ น้ กู้
ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุน้ กู้

จานวนหน่ วยของหุ้นกู้
ที่เสนอขาย
จานวนหน่ วยของ
หุ้นกู้สารองเพือ่
เสนอขายเพิม่ เติม
จานวนหน่ วยของหุ้นกู้
ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้น
มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วย
อัตราดอกเบีย้
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1,500,000,000 (หนึ่ งพันห้ำร้อยล้ำน)
บำท
ไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึ่ งพันล้ำน)
บำท
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วันออกหุ้นกู้
วันที่ครบกาหนด
ไถ่ ถอนหุ้นกู้
งวดการจ่ ายดอกเบีย้

ผู้จดั การการจัดจาหน่ าย
หุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ข้ อจากัดการโอน

ข้ อกาหนดในการดารง
อัตราส่ วนทางการเงิน
(ถ้ ามี)
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จ ำนวนวัน ที่ ผ่ ำ นไปจริ งในแต่ ล ะงวด
ดอกเบี้ ยที่ เกี่ ยวข้อง โดยค ำนวณเริ่ มตั้งแต่
(โดยรวมถึ ง) วันออกหุ ้นกู้ หรื อวันกำหนด
ช ำระดอกเบี้ ยของงวดดอกเบี้ ยก่ อนหน้ำนี้
(แล้ ว แต่ กรณี ) จนถึ ง (แต่ ไม่ นั บ รวม)
วันกำหนดชำระดอกเบี้ ยในงวดดอกเบี้ยนั้น
หรื อวันครบกำหนดไถ่ ถอนหุ ้นกู้ (แล้วแต่
กรณี ) ทั้งนี้ หำกผลกำรคำนวณดอกเบี้ยหุน้ กู้
ต่ อหน่ วยที่ ได้ มี จำนวนทศนิ ยมมำกกว่ำ 6
(หก) ตำแหน่ ง ก็ให้ปัดเศษทศนิ ยมให้เหลือ
เพี ยง 6 (หก) ต ำแหน่ ง โดยให้ ปั ดเศษ
ทศนิ ยมขึ้ นในกรณี ที่ มี เศษมำกกว่ ำหรื อ
เท่ำกับ 5 (ห้ำ) นอกนั้นให้ปัดลง
วันที่ 23 มีนำคม พ.ศ. 2561
ระยะเวลาการเสนอขาย
วันที่ 23 มีนำคม พ.ศ. 2564
อายุตราสาร

วันที่ 20 - 22 มีนำคม พ.ศ. 2561
3 (สำม) ปี นับจำกวันออกหุน้ กู้

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชำระดอกเบี้ยหุน้ กูท้ ุก ๆ 3 (สำม) วันจ่ ายดอกเบีย้ งวดแรก
วันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
เดือน ในวันที่ 23 มีนำคม วันที่ 23 มิถุนำยน
วันที่ 23 กันยำยน และวันที่ 23 ธันวำคม ของ
แต่ละปี ตลอดอำยุหุน้ กู้
ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จ ำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด และ
หรื อผู ้ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง โดยชอบให้ ท ำ
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จำกัด
หน้ำที่เป็ นนำยทะเบียนหุน้ กูแ้ ทน
ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน) หรื อ การคา้ ประกัน/หลักประกัน ไม่มี
ผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้ำที่เป็ น
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ทน
เนื่องจำกผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ด้เสนอขำยหุ น้ กูท้ ี่ออกใหม่แก่ผลู ้ งทุนสถำบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุนรำยใหญ่ ตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุ นว่ำด้วยกำรขออนุ ญำตและกำรอนุ ญำตให้เสนอขำยตรำสำรหนี้ ที่ ออกใหม่ ดังนั้น ผูอ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อ
นำยทะเบียนหุน้ กูจ้ ะไม่รับจดทะเบียนกำรโอนหุน้ กูไ้ ม่ว่ำทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผลู ้ งทุนดังกล่ำว เว้นแต่เป็ นกำร
โอนทำงมรดก ทั้งนี้ ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ของข้อกำหนดสิ ทธิ
ตลอดอำยุของหุ น้ กู้ ผูอ้ อกหุ น้ กูจ้ ะดำรงอัตรำส่ วนของหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้ น
งวดบัญชี รำยไตรมำสในแต่ละไตรมำสของผูอ้ อกหุ น้ กู้ ตำมงบกำรเงินรวมของผูอ้ อกหุ ้นกูท้ ี่ ได้ผ่ำนกำรสอบทำนหรื อ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว เป็ นอัตรำส่ วนไม่เกิน 1.5 : 1 (หนึ่งจุดห้ำต่อหนึ่ง) ทั้งนี้ โดยที่
"หนีส้ ิ น" หมำยถึง หนี้ สินเฉพำะที่มีภำระดอกเบี้ ย (Interest Bearing Debt) ทั้งหมด ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินรวม
ของผูอ้ อกหุ น้ กูท้ ี่ได้มีกำรตรวจสอบหรื อสอบทำนโดยผูส้ อบบัญชี แล้ว ซึ่ งรวมถึงภำระผูกพันทำงกำรเงินที่เกิดจำก
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กำรให้ควำมช่ วยเหลื อทำงด้ำนกำรเงิ นหรื อเข้ำเป็ นผูค้ ้ ำประกันหนี้ ให้แก่บุคคลหรื อนิ ติบุคคลใด ๆ ทั้งนี้ ไม่นบั รวมถึ ง
กำรให้ค วำมช่ วยเหลื อทำงด้ำนกำรเงิ นหรื อกำรค้ ำประกัน หนี้ ระหว่ำงกลุ่ มบริ ษ ัท หักด้วย เงิ น สดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด
ทั้งนี้ "กลุ่มบริษทั " หมำยถึง ผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละบริ ษทั ย่อย
"ส่ วนของผู้ถือหุ้น" หมำยถึง ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินรวมของผูอ้ อกหุ น้ กูท้ ี่ได้มีกำรตรวจสอบ
หรื อสอบทำนโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว
"งบการเงินรวม" หมำยถึ ง งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ นรวมของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละบริ ษ ทั ย่อย ตำมหลักเกณฑ์ข อง
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในกำรจัดทำงบกำรเงิ นรวม ที่ ได้มีกำรตรวจสอบหรื อสอบทำนโดยผูส้ อบบัญชี
และผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ด้จดั ส่ งให้แก่ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้ว
ทั้งนี้ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดและเงื่อนไขในข้อ 6.3 ของข้อกำหนดสิ ทธิ
ลาดับการได้ รับชาระหนีก้ รณีผ้ อู อกตราสารล้ มละลายหรือเลิกกิจการ

ความเสี่ ยงของตราสาร
อายุตราสาร
มากกว่ า 5 ปี
1 – 5 ปี
น้ อยกว่ า 1 ปี

✓
AAA - AA

-

-

A - BBB

non-investment
grade

unrated

Credit rating

คาเตือนที่สาคัญ
ตลำดตรำสำรหนี้ ในประเทศไทยมีสภำพคล่องต่ ำ กำรขำยตรำสำรก่ อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนั้นอำจได้รับมูลค่ ำขำย
ตรำสำรลดลงหรื อเพิ่มขึ้ นได้ โดยขึ้ นอยู่กบั สภำวะและควำมต้องกำรของตลำดในขณะนั้น นอกจำกนี้ ผูถ้ ือหุ น้ กูจ้ ะไม่สำมำรถขำย
หรื อโอนหุ ้นกูใ้ ห้แก่บุคคลใด ๆ โดยทัว่ ไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขำยหรื อโอนหุ ้นกูไ้ ด้เฉพำะภำยในกลุ่มผูล้ งทุนสถำบัน และ/หรื อ
ผูล้ งทุนรำยใหญ่ เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
กำรจัด อันดับ ควำมน่ ำเชื่ อถื อของหุ ้ น กู้เป็ นเพี ยงข้อมู ลประกอบกำรตัดสิ นใจลงทุ น เท่ ำนั้น มิ ใช่ สิ่ งชี้ น ำกำรซื้ อขำยตรำสำรหนี้
ที่เสนอขำย และไม่ได้เป็ นกำรรับประกันควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของผูอ้ อกหุ น้ กู้

ลักษณะพิเศษและความเสี่ ยงที่สาคัญของตราสาร
ความเหมือนและความต่ างในสาระสาคัญระหว่ างข้ อกาหนดสิ ทธิสาหรั บหุ้นกู้และข้ อกาหนดสิ ทธิมาตรฐานของสานักงาน ก.ล.ต.
ข้อกำหนดสิ ทธิ สำหรับหุน้ กูแ้ ละข้อกำหนดสิ ทธิ มำตรฐำนของสำนักงำน ก.ล.ต. มีควำมแตกต่ำงในสำระสำคัญในหัวข้อดังต่อไปนี้
- ข้อ 6 หน้ำที่ ของผูอ้ อกหุ ้นกู้ มีกำรกำหนดข้อปฏิ บตั ิ และข้อห้ำมปฏิ บตั ิ ของผูอ้ อกหุ น้ กูเ้ พิ่มเติ มนอกจำกที่กำหนดในข้อกำหนดสิ ทธิ
มำตรฐำนของสำนักงำน ก.ล.ต. เช่น มีกำรกำหนดให้ผอู ้ อกหุ น้ กูด้ ำรงอัตรำส่ วนของหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ มีกำรกำหนดห้ำมมิให้ผู ้
ออกหุ ้นกูจ้ ่ ำยเงิ นปั นผลไม่ ว่ำในรู ปแบบใด ๆ ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นของผูอ้ อกหุ ้นกู้ ในกรณี ที่ผูอ้ อกหุ ้นกูผ้ ิ ดนัดไม่ ชำระเงิ นต้น และ/หรื อ
ส่วนที่ 1 สรุ ปข้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (Fact Sheet) หน้ำ 3

ส่วนที่ 1 สรุ ปข้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (Factsheet)

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนำคม พ.ศ. 2561 (เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่น)

ดอกเบี้ยของหุ น้ กู้ และ/หรื อ ผิดนัดชำระหนี้ ใด ๆ ตำมหุ น้ กูน้ ้ ี และกำรผิดนัดหรื อผิดเงื่อนไขดังกล่ำวยังไม่ได้รับกำรแก้ไข เว้นแต่เป็ นกรณี
ตำมที่ ระบุไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ และมีกำรกำหนดห้ำมมิให้ผอู ้ อกหุ ้นกูด้ ำเนิ นกำรใด ๆ เพื่อหรื อเกี่ ยวข้องกับกำรเลิกหรื อยุติกำรประกอบ
กิจกำร หรื อเปลี่ยนแปลงลักษณะของกิจกำรในสำระสำคัญที่กำลังดำเนิ นอยูใ่ นปั จจุบนั (ไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อเพียงบำงส่ วน) เป็ นต้น
- ข้อ 8 ดอกเบี้ ย มี กำรกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรค ำนวณดอกเบี้ ยและกำรเลื่ อนวัน กำหนดช ำระดอกเบี้ ยเพิ่ มเติ มจำกที่ กำหนดใน
ข้อกำหนดสิ ทธิ มำตรฐำนของสำนักงำน ก.ล.ต.
- ข้อ 11 กำรผิดนัดและผลของกำรผิดนัด มีกำรกำหนดกรณี ที่ถือเป็ นเหตุผิดนัดภำยใต้ขอ้ กำหนดสิ ทธิ เพิ่มเติมนอกจำกที่ กำหนดใน
ข้อกำหนดสิ ทธิ มำตรฐำนของสำนักงำน ก.ล.ต. เช่ น มีกำรกำหนดมิให้กำรผิดนัดชำระเงิ นต้นหรื อดอกเบี้ ยหรื อเงิ นจำนวนอื่นใด
ถือเป็ นกำรผิดนัดภำยใต้ขอ้ กำหนดสิ ทธิ หำกกำรผิดนัดดังกล่ำวนั้นมีสำเหตุมำจำกควำมล่ำช้ำในระบบกำรโอนเงิน และผูอ้ อกหุ น้ กู้
ได้ชำระหนี้ เงิ นดังกล่ำวภำยใน 3 (สำม) วันทำกำร นับแต่วนั ที่ ถึงกำหนดนั้น และมีกำรกำหนดให้กรณี ที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กำรงดเว้น หรื อ ยกเลิ ก ใบอนุ ญ ำต หนังสื อ รั บรอง หนังสื อยินยอม สิ ทธิ ประโยชน์ ใด ๆ ที่ ผูอ้ อกหุ ้นกู้ได้รั บจำกหน่ วยงำนของรั ฐ
เจ้ำหน้ำที่ บุคคล หรื อนิ ติบุคคลใด ๆ ซึ่ งผูอ้ อกหุ น้ กูจ้ ำต้องมีไว้หรื อใช้ และมีควำมสำคัญต่อกำรประกอบธุ รกิจหลักของผูอ้ อกหุ น้ กู้
ซึ่ งอำจก่อให้เกิดผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนยั สำคัญ ถือเป็ นเหตุผิดนัดตำมข้อกำหนดสิ ทธิ
- ข้อ 12 กำรประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นกู้ มี กำรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับกำรประชุ มของผูถ้ ื อหุ ้นกูแ้ ละมติ ของที่ ประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้นกู้เพิ่ มเติ ม
นอกจำกที่กำหนดในข้อกำหนดสิ ทธิ มำตรฐำนของสำนักงำน ก.ล.ต. เช่น มีกำรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในกรณี มีผถู ้ ือหุน้ กูร้ ำยเดียว
ทั้งนี้ โปรดพิ จำรณำข้อกำหนดและเงื่ อนไขของร่ ำงข้อกำหนดสิ ทธิ ตำมที่ ระบุ ไว้ในเอกสำรแนบ 1 ของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำย
ตรำสำรหนี้และร่ ำงหนังสื อชี้ชวน
ความเสี่ ยงทั่วไป
ความเสี่ ยงเกีย่ วกับผู้ออกหุ้นกู้
รำยละเอียดปรำกฏตำม ส่ วนที่ 3.1 กำรประกอบธุ รกิจ หัวข้อที่ 3.1.3 ปั จจัยควำมเสี่ ยง ของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้
และร่ ำงหนังสื อชี้ชวน
ความเสี่ ยงของตราสาร
ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ต ผูถ้ ื อหุ ้นกู้มีควำมเสี่ ยงที่ อำจจะไม่ ได้รั บช ำระดอกเบี้ ยหรื อเงิ นต้น ในกรณี ที่ ธุรกิ จและผลกำรด ำเนิ นงำนของ
ผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ม่ เป็ นไปตำมที่ คำดหมำยหรื อ ทรั พย์สิ นของผูอ้ อกหุ ้นกูม้ ี ไม่เพี ยงพอต่ อกำรช ำระหนี้ ก่ อนกำรตัด สิ นใจลงทุ น ผูล้ งทุ นควร
พิจำรณำฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ของผูอ้ อกหุ น้ กูจ้ ำกข้อมูลที่ ระบุไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำร
หนี้ และร่ ำงหนังสื อชี้ ชวน ในกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตของผูอ้ อกหุ ้นกู้ ผูล้ งทุนสำมำรถดูกำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถือ ที่ จดั ทำโดย
สถำบันจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถือเพื่อประกอบกำรตัดสิ นใจลงทุนได้ ถ้ำกำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถือของหุ ้นกูต้ ่ ำ แสดงว่ำควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ต
ของผูอ้ อกหุ ้นกูห้ รื อของหุ ้นกูส้ ู ง ผลตอบแทนที่ ผลู ้ งทุนได้รับควรจะสู งด้วยเพื่อชดเชยควำมเสี่ ยงที่ สูงของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละหุ ้นกูด้ งั กล่ำว ผูล้ งทุน
ควรติ ดตำมข้อมูลข่ ำวสำรของบริ ษทั ผูอ้ อกหุ ้นกูร้ วมถึ งกำรปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงกำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถื อ ได้จำกเว็บไซต์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ หรื อสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย
ควำมเสี่ ยงด้ำนรำคำ รำคำตลำดของหุ น้ กูน้ ้ นั อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลำยประกำร ยกตัวอย่ำงเช่น ระดับอัตรำดอกเบี้ยใน
ตลำดกำรเงิน นโยบำยของธนำคำรแห่ งประเทศไทย สภำวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตรำเงินเฟ้ อ อำยุของหุ ้นกู้ หรื ออุปสงค์ส่วนเกินหรื อส่ วนขำดของ
หุน้ กู้ ดังนั้น ผูถ้ ือหุน้ กูอ้ ำจได้รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำหุ น้ กู้ ในกรณี ที่มีกำรซื้ อขำยตรำสำรก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง ผูถ้ ือหุ น้ กูอ้ ำจไม่สำมำรถขำยหุน้ กูใ้ นตลำดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ น้ กูไ้ ด้ทนั ทีในรำคำที่ตนเองต้องกำร
เนื่ องจำกกำรซื้ อขำยเปลี่ ยนมื อของตรำสำรในตลำดรองอำจมี ไม่ มำก ทั้งนี้ ผูอ้ อกหุ ้นกู้ไม่ ได้น ำหุ ้นกู้ไปซื้ อขำยในตลำดตรำสำรหนี้ (BEX)
ผูถ้ ือหุน้ กูส้ ำมำรถซื้ อขำยหุ น้ กูไ้ ด้ที่ธนำคำรพำณิ ชย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญำตค้ำหลักทรัพย์อนั เป็ นตรำสำรแห่งหนี้
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ข้ อมูลผู้ออกตราสาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน) (หรื อ (“TTA” หรื อ “บริ ษทั ฯ”) ก่อตั้งขึ้ นในปี 2447 โดยเติ บโตขึ้นจำกจุดเริ่ มต้นเล็กๆ ใน
ฐำนะของบริ ษทั ที่ เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรขนส่ งสิ นค้ำทำงทะเล และปั จจุบนั เติ บโตเป็ นบริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จกำรลงทุ นโดยกำรถือหุ ้นในบริ ษทั อื่ นเชิ ง
กลยุทธ์ (a strategic investment holding company) ที่ได้รับกำรจัดอันดับให้เป็ นหนึ่ งใน 100 ลำดับแรก ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย (“ตลท.”) ทั้งนี้ TTA ประกอบธุ รกิ จในสำมกลุ่มธุ รกิ จหลัก ได้แก่ ธุ รกิ จขนส่ ง ธุ รกิ จพลังงำน และธุ รกิ จโครงสร้ำงพื้นฐำน ซึ่ งเป็ นที่
รู ้จกั ในระดับสำกลไปทัว่ ภูมิภำคเอเชีย ตะวันออกกลำง ยุโรป และแอฟริ กำ
ด้วยเป้ ำหมำยสู งสุ ดในกำรสร้ำงและทำให้มูลค่ำของผูถ้ ือหุ ้นมีควำมยัง่ ยืน TTA มุ่งเน้นที่ กำรบริ หำรจัดกำรและกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบั
พอร์ ตกำรลงทุ นทำงธุ รกิ จในภำพรวม ในฐำนะที่ บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จกำรลงทุ นโดยกำรถื อหุ ้นในบริ ษทั อื่น (Holding Company) กลุ่มบริ ษทั ฯ มี
พอร์ ตกำรลงทุนทำงธุ รกิ จที่ หลำกหลำยในสำมกลุ่มธุ รกิจหลัก ได้แก่ ขนส่ ง พลังงำน และโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรลงทุนเริ่ มแรกในบริ ษทั เครื่ องดื่ ม
ชั้นนำของจีน คือ ไซโน แกรนด์เนส เมื่อปลำยปี 2557 ได้เร่ งกำรขยำยตัวของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในธุรกิจอำหำรและเครื่ องดื่มให้เติบโตขึ้นในปี ที่แล้ว โดย
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งฝ่ ำยบริ หำรกลยุทธ์ดำ้ นอำหำรและเครื่ องดื่มขึ้นมำใหม่ ภำยใต้กำรดูแลของบริ ษทั พีเอ็มเอฟบี จำกัด ทั้งนี้ พอร์ตกำรลงทุนทำง
ธุรกิจหลักที่สำคัญ ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลักสำมกลุ่มและบริ ษทั ย่อยของแต่ละกลุ่ม ดังนี้
1. ธุรกิจขนส่ ง - บริ ษทั โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (สัดส่ วนกำรถือหุ น้ ร้อยละ 100 ) ผูใ้ ห้บริ กำรเรื อขนส่ งสิ นค้ำแห้งเทกอง
2. ธุ รกิ จพลังงำน - บริ ษทั เมอร์ เมด มำริ ไทม์ จำกัด (มหำชน) (สัดส่ วนกำรถือหุ น้ ร้อยละ 58.22) ผูใ้ ห้บริ กำรวิศวกรรมใต้ทะเลและบริ กำรขุด
เจำะน้ ำมันและให้บริ กำรนอกชำยฝั่งในอุตสำหกรรมน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ
3. ธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำน
- บริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชี ย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหำชน) (สัดส่ วนกำรถือหุ ้นร้อยละ 68.52 ) บริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จกำรลงทุนโดยกำร
ถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (Holding Company)
- บริ ษทั บำคองโค จำกัด (สัดส่ วนกำรถือหุ น้ ร้อยละ 100) (ถือหุ น้ โดยอ้อมผ่ำนบริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชี ย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหำชน))
ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยปุ๋ ยและให้บริ กำรให้เช่ำพื้นที่โรงงำนชั้นนำในประเทศเวียดนำม
- บริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด(มหำชน) (สัดส่ วนกำรถือหุ น้ ร้อยละ 90.11 ) ผูใ้ ห้บริ กำรโลจิสติกส์ถ่ำนหิ นในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
บริ ษทั ฯ จะนำเงินที่ได้รับจำกกำรออกและเสนอขำยหุ น้ กูใ้ นครั้งนี้ ไปใช้เพื่อกำรชำระคืนเงินกู้ และ/หรื อ เพื่อกำรลงทุน และ/หรื อ เพื่อใช้ใน
กิจกำรของบริ ษทั ฯ
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ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนำคม พ.ศ. 2561 (เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่น)

สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานย้ อนหลัง 2 ปี และไตรมาสล่ าสุ ดหรือเท่ าที่มผี ลการดาเนินงานจริง
หน่วย ล้ำนบำท (เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่น)
งวดปี สิ้นสุ ดหรือ ณ วันที่
งวดปี สิ้นสุ ด หรือ ณ วันที่
ข้ อมูล
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สิ นทรัพย์รวม
35,585
41,620
หนี้สินรวม
10,531
15,125
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
25,054
26,495
รำยได้รวม
13,392
13,662
ต้นทุน
10,948
11,852
กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ
692
(97)
อัตรำส่ วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
1.75
2.04
อัตรำส่ วนสภำพคล่องหมุนเร็ ว (เท่ำ)
1.46
1.74
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
86.34
113.72
อัตรำกำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ (ร้อยละ)
5.17
(3.06)
อัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ย (เท่ำ)*
4.76
6.27
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (เท่ำ)
0.42
0.57
อัตรำส่ วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ตำม
0.15
0.20
ข้อกำหนดสิ ทธิ )** (เท่ำ)
* อัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ย (Cash Basis) = กระแสเงินสดจำกกำรดำเนิ นงำน + ดอกเบี้ยจ่ำย + ภำษี / ดอกเบี้ยจ่ำย
** ข้อกำหนดสิ ทธิ สำหรับหุ้นกูท้ ี่ออกและเสนอขำยในครั้งนี้ กำหนดว่ำ ตลอดอำยุของหุ ้นกู้ ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะต้องดำรงอัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น ณ วันสิ้ นงวดบัญชี รำย
ไตรมำสในแต่ละไตรมำสของผูอ้ อกหุ ้นกู้ ตำมงบกำรเงินรวมของผูอ้ อกหุ ้นกูท้ ี่ได้ผ่ำนกำรสอบทำนหรื อตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี แล้ว เป็ นอัตรำส่วนไม่เกิน 1.5:1 (หนึ่งจุดห้ำต่อ
หนึ่ง) ทั้งนี้ ตำมนิยำมของคำว่ำ "หนี้ สิน" "กลุ่มบริ ษทั " "ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น"และ "งบกำรเงินรวม" ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ

 ไม่มี

มี

ประวัตกิ ารผิดนัดชาระหนี้
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ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนำคม พ.ศ. 2561 (เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่น)

ข้ อมูลผู้ตดิ ต่ อ
1. ผูล้ งทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสื อชี้ชวนได้ที่
ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู:่
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์:
0-2544-5078
บริ ษทั หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด
ที่อยู:่
สำนักงำนใหญ่ อำคำรซี อำร์ ซี ทำวเวอร์ ออลซี ซั่นส์ เพลส ชั้น 8 และชั้น 12 เลขที่ 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพิ นี เขตปทุ มวัน
กรุ งเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์:
0-2672-5999
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จำกัด
ที่อยู:่
สำนักงำนใหญ่ อำคำรสำธรซิ ต้ ีทำวเวอร์ ชั้น 3 เลขที่ 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์:
0-2680-4037, 0-2680-1474
2. หำกผูล้ งทุนมีขอ้ ร้องเรี ยน สำมำรถติดต่อได้ที่
ที่อยู:่
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 26/26-27 อำคำรอรกำนต์ ชั้นที่ 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร
โทรศัพท์:
0-2250-0569-74
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