ส่วนที่ 1 สรุ ปข้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (Factsheet)

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

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 ายหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้
หรืออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ยื่นต่ อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.
สรุ ปข้ อมูลสาคัขของตราสาร (Factsheet)
หุ้นกู้ของ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2566 ("หุ้นกู้")
ภายใต้ โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2563
วงเงินหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่ เกิน 5,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (revolving basis)
(อายุโครงการ 2 ปี ตามที่ได้ รับอนุขาตเมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
ซึ่งรวมถึงการเพิม่ วงเงินการเสนอขาย (ถ้ ามี) ที่ได้ มกี ารเปิ ดเผยเพิม่ เติมในแบบ 69-supplement แล้ ว (“โครงการ”)
ข้ อมูลที่สาคัขของตราสาร
ประเภทตราสาร

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

สกุลเงินบำท

การจัดอันดับความ
น่ าเชื่อถือ

 ไม่มี  ผูค้ ้ ำประกัน/ผูร้ ับอำวัล
 ตรำสำร  ผูอ้ อกตรำสำร
หุน้ กูไ้ ด้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่ อถือของ
หุน้ กูใ้ นระดับ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต
" Negative" โดยบริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จำกัด เมื่อ
วันที่ 14 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะ
จัด ให้มี กำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถือของ
หุ น้ กูจ้ ำกสถำบันจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถือ
ที่ สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็ นชอบตลอด
อำยุของหุน้ กู้
ไม่เกิน 1,300,000 (หนึ่งล้ำนสำมแสน)
หน่วย
ไม่เกิน 350,000 (สำมแสนห้ำหมื่น) หน่วย

ประเภทการเสนอขาย

 PO
 PP
 PP (HNW)  PP (II&HNW)*

มูลค่ าของหุ้นกู้
ที่เสนอขาย
มูลค่ าของหุ้นกู้สารอง
เพือ่ เสนอขายเพิม่ เติม

ไม่เกิน 1,300,000,000 (หนึ่ งพันสำมร้อย
ล้ำน) บำท
ไม่เกิน 350,000,000 (สำมร้อยห้ำสิ บล้ำน)
บำท

ไม่เกิน 1,650,000 (หนึ่งล้ำนหกแสนห้ำ
หมื่น) หน่วย
1,000 (หนึ่งพัน) บำท
 คงที่
มีอตั รำดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ 5.00 (ห้ำจุ ด
ศูนย์ศูนย์) ต่อปี
 ลอยตัว
ทั้งนี้ จำนวนดอกเบี้ยที่ จะต้องชำระตำมหุ ้น

มูลค่ าของหุ้นกู้
ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้น
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
การไถ่ ถอนก่ อนกาหนด

ไม่เกิน 1,650,000,000 (หนึ่ งพันหกร้อยห้ำ
สิ บล้ำน) บำท
1,000 (หนึ่งพัน) บำท
ไม่ มี ผู ้ออกหุ ้นกู้ไม่ มี สิ ทธิ ไถ่ ถอนหุ ้นกู้
ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ ้นกู้ เว้นแต่
กำรซื้ อคื นหุ ้ น กู้ ต ำมที่ ก ำหนดไว้ ใ น
ข้อกำหนดสิ ทธิ และผูถ้ ื อหุ ้นกูไ้ ม่มีสิทธิ
ขอให้ผอู ้ อกหุ ้นกูท้ ำกำรไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อน

จานวนหน่ วยของหุ้นกู้
ที่เสนอขาย
จานวนหน่ วยของ
หุ้นกู้สารองเพือ่
เสนอขายเพิม่ เติม
จานวนหน่ วยของหุ้นกู้
ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้น
มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วย
อัตราดอกเบีย้

*II หมำยถึง ผูล้ งทุนสถำบัน
*HNW หมำยถึง ผูล้ งทุนรำยใหญ่
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วันออกหุ้นกู้
วันที่ครบกาหนด
ไถ่ ถอนหุ้นกู้
งวดการจ่ ายดอกเบีย้

ผู้จดั การการจัดจาหน่ าย
หุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ข้ อจากัดการโอน
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กูจ้ ะคำนวณโดยกำรนำผลคูณของจำนวน
เงิ นต้นคงค้ำงของหุ ้นกูใ้ นแต่ ละหน่ วยกับ
อัต รำดอกเบี้ ย หุ ้นกู้ไ ปคู ณกับจ ำนวนวัน
สำหรับงวดดอกเบี้ยนั้นหำรด้วย 365
วันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2563
ระยะเวลาการเสนอขาย
วันที่ 3 มีนำคม พ.ศ. 2566

อายุตราสาร

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชำระดอกเบี้ยหุ น้ กูท้ ุก ๆ 3 (สำม) วันจ่ ายดอกเบีย้ งวดแรก
เดื อน ในวันที่ 3 มี นำคม วันที่ 3 มิ ถุนำยน
วันที่ 3 กันยำยน และวันที่ 3 ธันวำคม ของแต่
ละปี ตลอดอำยุหุน้ กู้ โดยชำระดอกเบี้ยงวด
แรกในวันที่ 3 มีนำคม พ.ศ. 2564 และชำระ
ดอกเบี้ ยงวดสุ ดท้ำยในวันครบกำหนดไถ่
ถอนหุน้ กู้
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้
บริ ษทั หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซี มิโก้ จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย)
จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)
การคา้ ประกัน/หลักประกัน
จำกัด (มหำชน) หรื อผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งโดย
ชอบให้ทำหน้ำที่เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ทน

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ น้ กู้

วันที่ 30 พฤศจิกำยน และวันที่ 1-2
ธันวำคม พ.ศ. 2563
2 (สอง) ปี 3 (สำม) เดือนนับจำกวันออก
หุน้ กู้
วันที่ 3 มีนำคม พ.ศ. 2564

ธนำคำรไทยพำณิ ช ย์ จ ำกัด (มหำชน)
หรื อผู ้ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ งโดยชอบให้ ท ำ
หน้ำที่เป็ นนำยทะเบียนหุ น้ กูแ้ ทน

ไม่มี

หุ น้ กูท้ ี่เสนอขำยเป็ นกำรเสนอขำยต่อผูล้ งทุนสถำบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุนรำยใหญ่ ดังนั้น ผูอ้ อกตรำสำรและผูถ้ ือตรำสำร
จะต้องไม่เสนอขำย/โอนตรำสำรไม่ว่ำทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผลู ้ งทุนสถำบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุนรำยใหญ่ ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรขออนุ ญำตและกำรอนุ ญำตให้เสนอขำยตรำสำรหนี้ ที่ออกใหม่ ดังนั้น
ผูอ้ อกหุน้ กู้ และ/หรื อ นำยทะเบียนหุน้ กูจ้ ะไม่รับจดทะเบียนกำรโอนหุ น้ กูไ้ ม่ว่ำทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผลู ้ งทุน
สถำบัน หรื อผูล้ งทุ นรำยใหญ่ดงั กล่ำว เว้นแต่ เป็ นกำรโอนทำงมรดก ทั้งนี้ ตำมรำยละเอี ยดที่ ระบุ ไว้ในข้อ 4.3 ของ
ข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิ และหน้ำที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กู้ (เอกสำรแนบ 1 ร่ ำงข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิ และหน้ำที่ของผู ้
ออกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กูข้ องแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ (แบบ 69-BASE-II&HNW) และร่ ำงหนังสื อ
ชี้ ชวนสำหรับโครงกำร) ซึ่ งได้มีกำรเพิ่ มเติ มหรื อเปลี่ ยนแปลงตำมข้อกำหนดภำยใต้เอกสำรแสดงรำยละเอี ยดหุ ้นกูท้ ี่
เกี่ยวข้อง (“ข้ อกาหนดสิ ทธิ”)
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ลาดับการได้ รับชาระหนีก้ รณีผ้ อู อกตราสารล้ มละลายหรือเลิกกิจการ

ความเสี่ ยงของตราสาร
อายุตราสาร
ยาว

ความเสีย่ งสูง

5
4
3
…………………………………………………
2
1

สัน้

unrated
unrated

อันดับความน่ าเชื่อถือ

0

ความเสีย่ งตา่

AAA

AA

A

BBB

non-investment
grade

unrated

หมำยเหตุ **อันดับควำมน่ำเชื่อถือดังกล่ำวเป็ นอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุน้ กูใ้ นระดับ "BBB " แนวโน้มอันดับเครดิต " Negative" โดยบริ ษทั ทริ สเรทติ้ง
จำกัด เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม พ.ศ. 2563

-

คาเตือนที่สาคัข
บริ ษทั มีผลกำรดำเนินงำนขำดทุนสุ ทธิ บริ ษทั จึงมีควำมเสี่ ยงในกำรผิดนัดชำระหนี้ หำกไม่สำมำรถจัดหำสภำพคล่องเพื่อนำมำชำระหนี้ ได้ทนั
ตลำดตรำสำรหนี้ ในประเทศไทยมี ส ภำพคล่ อ งต่ ำ กำรขำยตรำสำรก่ อ นครบก ำหนดไถ่ ถอนในตลำดรองนั้นอำจได้รั บ มูล ค่ ำ ขำย
ตรำสำรลดลงหรื อเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยูก่ บั สภำวะและควำมต้องกำรของตลำดในขณะนั้น
ผูถ้ ือหุน้ กูจ้ ะไม่สำมำรถขำยหรื อโอนหุ น้ กูใ้ ห้แก่บุคคลใด ๆ โดยทัว่ ไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขำยหรื อโอนหุน้ กูไ้ ด้เฉพำะภำยในกลุ่มผูล้ งทุน
สถำบันและ/หรื อ ผูล้ งทุนรำยใหญ่ เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
กำรจัด อัน ดับ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ของหุ ้ น กู้เ ป็ นเพี ย งข้อ มู ล ประกอบกำรตัด สิ น ใจลงทุ น เท่ ำ นั้น มิ ใ ช่ สิ่ ง ชี้ น ำกำรซื้ อ ขำยตรำสำรหนี้
ที่ เสนอขำย และไม่ได้เป็ นกำรรับประกันควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ต่ อย่ำงใด ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับ
ลักษณะของหุน้ กูร้ วมถึงวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของผูอ้ อกหุ น้ กูก้ ่อนตัดสิ นใจลงทุน
ตรำสำรอำจมีผลตอบแทนสู งแต่ก็มีควำมเสี่ ยงสู งด้วยเช่นกัน ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับลักษณะตรำสำร รวมถึงวิเครำะห์ควำม
เสี่ ยง และควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของผูอ้ อกตรำสำรก่อนตัดสิ นใจลงทุน
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ลักษณะพิเศษและความเสี่ ยงที่สาคัขของตราสาร
ลักษณะพิเศษและความเสี่ ยงของหุ้นกู้
หุ น้ กูไ้ ม่มีลกั ษณะพิเศษและไม่มีควำมเสี่ ยงของหุ น้ กูใ้ นลักษณะพิเศษใด ๆ กล่ำวคือ มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ ยหุ ้นกูใ้ นอัตรำคงที่
อย่ำงชัดเจนและแน่นอน และผูอ้ อกหุ น้ กูต้ กลงชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนไม่ว่ำในกรณี ใด ๆ โดยไม่มีขอ้ กำหนดในกำรแปลงสภำพหุ น้ กูเ้ ป็ น
หุน้ หรื อสิ นทรัพย์อื่นใด และไม่มีเหตุกำรณ์หรื อเงื่อนไขใดที่อนุญำตให้มีกำรไถ่ถอนหุ น้ กูก้ ่อนกำหนด นอกจำกนั้น ผูถ้ ือหุ น้ กูจ้ ะมีสิทธิ ได้รับ
ชำระหนี้ไม่ดอ้ ยกว่ำสิ ทธิ ได้รับชำระหนี้ ของเจ้ำหนี้ สำมัญทั้งในปั จจุบนั และในอนำคตของผูอ้ อกหุ น้ กู้ เว้นแต่บรรดำหนี้ ที่มีกฎหมำยคุม้ ครอง
ให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
ทั้งนี้ ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ (แบบ 69-BASE-II&HNW) และร่ ำงหนังสื อ
ชี้ชวนสำหรับโครงกำร ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุน้ กู้
นอกจำกนี้ ข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิ และหน้ำที่ของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ี่ เสนอขำยในครั้งนี้ (“ข้ อกาหนดสิ ทธิ ”) มีขอ้ แตกต่ำงที่
สำคัญจำกที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ มำตรฐำนของสำนักงำน ก.ล.ต. (“ข้ อกาหนดสิ ทธิมาตรฐาน”) โดยข้อกำหนดสิ ทธิ และข้อกำหนดสิ ทธิ
มำตรฐำน มีควำมแตกต่ำงในสำระสำคัญในหัวข้อต่อไปนี้
1) คำรับรอง คำรับประกัน และหน้ำที่ของผูอ้ อกหุน้ กู้
ข้อกำหนดสิ ทธิ กำหนดหน้ำที่ของผูอ้ อกหุ น้ กูแ้ ตกต่ำงจำกที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ มำตรฐำน ดังนี้
 กำหนดข้อยกเว้นกรณี ผอู ้ อกหุ น้ กูจ้ ะไม่ดำเนิ นกำรใด ๆ เพื่อเข้ำควบรวมกิจกำร แยกกิจกำร หรื อจำหน่ำยจ่ำยโอนหุ ้น
หรื อทรัพย์สินทั้งหมดหรื อส่ วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรควบรวมกิจกำร ดังนี้ “เว้นแต่จะเป็ นกำรขำยหรื อ
จำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สินใด ๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่ วนที่สำคัญที่ใช้ในกำรประกอบธุ รกิจของผูอ้ อกหุ น้ กูโ้ ดย (ก)
เป็ นกำรดำเนินกำรอันเนื่องมำจำกกำรประกอบธุ รกิจตำมปกติทวั่ ไปของผูอ้ อกหุ น้ กู้ หรื อ (ข) กำรกระทำดังกล่ำวไม่มี
ผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ตำมหุ น้ กูข้ องผูอ้ อกหุ น้ กู้ หรื อ (ค) กำรขำยหรื อ
จำหน่ ำยจ่ำยโอนให้แก่กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ และ/หรื อ กองทุนรวม
โครงสร้ำงพื้นฐำน หรื อ (ง) ได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กู”้ (ข้อ 7.2(ซ))
 หน้ำที่ ใ นกำรส่ งหนังสื อให้แก่ ผูแ้ ทนผูถ้ ื อหุ ้นกูแ้ ละสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทยในกรณี ผูอ้ อกหุ ้นกู้เปลี่ ย นแปลง
หนังสื อบริ คณห์สนธิ และ/หรื อหนังสื อรับรองของผูอ้ อกหุ ้นกู้ โดยข้อกำหนดสิ ทธิ กำหนดข้อยกเว้นว่ำต้องเป็ นกรณี
เปลี่ ย นแปลงหนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ แ ละ/หรื อ หนัง สื อ รั บ รองที่ ก่ อ ให้เ กิ ด ผลกระทบในทำงลบอย่ ำ งร้ อ ยแรงต่ อ
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของหุน้ กูต้ ำมข้อกำหนดสิ ทธิ (ข้อ 7.2 (ฎ)(3))
 หน้ำที่ในกำรส่ งหนังสื อให้แก่ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูแ้ ละสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทยในกรณี ผอู ้ อกหุ ้นกูห้ ยุดพักชำระหนี้
เป็ นกำรทัว่ ไปหรื อมีกำรเริ่ มเจรจำกับเจ้ำหนี้ รำยใดรำยหนึ่ งหรื อหลำยรำยเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
โดยข้อกำหนดสิ ทธิ กำหนดข้อยกเว้นว่ำต้องเป็ นกรณี ที่มีผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงต่อสถำนะทำงกำรเงินของผูอ้ อกหุ น้ กู้
และไม่รวมถึงหนี้ทำงกำรค้ำปกติของผูอ้ อกหุน้ กู้ (ข้อ 7.2 (ฎ)(4))
 กำหนดข้อยกเว้นกรณี ผอู ้ อกหุ น้ กูจ้ ะไม่ประกำศจ่ำยเงิ นปั นผลในกรณี ที่ผอู ้ อกหุ ้นกูไ้ ม่ชำระเงินต้นและ/หรื อดอกเบี้ ย
หุ น้ กูท้ ี่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรื อมีเหตุผิดนัดหรื อเหตุกำรณ์ที่อำจกลำยเป็ นเหตุผิดนัดเกิ ดขึ้น ดังนี้ “เว้นแต่จะได้รับ
อนุญำตจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กูก้ ่อน” (ข้อ 7.3 (ข))
ข้อกำหนดสิ ทธิ กำหนดหน้ำที่ของผูอ้ อกหุ น้ กูน้ อ้ ยกว่ำข้อกำหนดสิ ทธิ มำตรฐำน ดังนี้
 ไม่ได้กำหนดหน้ำที่ในกำรงดเว้นกำรก่อภำระหลักประกันหรื อภำระผูกพันใด ๆ เหนื อทรัพย์สินและ/หรื อรำยได้สำคัญที่
ใช้ในกำรประกอบธุ รกิจของผูอ้ อกหุ น้ กู้ ทั้งในปั จจุบนั และอนำคตตลอดเวลำที่ยงั คงมีหนี้ ตำมหุ น้ กูแ้ ละข้อกำหนดสิ ทธิ น้ ี
ค้ำงชำระอยู่ นอกเหนือจำกหลักประกันหรื อภำระผูกพันต่ำง ๆ ที่ผอู ้ อกหุน้ กูไ้ ด้ให้ไว้หรื อทำขึ้นก่อนวันออกหุ น้ กู้
2)

ข้อ 11 กำรผิดนัดและผลของกำรผิดนัด
ข้อกำหนดสิ ทธิ กำหนดเหตุผิดนัดแตกต่ำงจำกที่ขอ้ กำหนดสิ ทธิ มำตรฐำนได้กำหนดไว้บำงประกำร ดังนี้
ส่วนที่ 1 สรุ ปข้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (Fact Sheet) หน้ำ 4
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เหตุผิดนัดเรื่ องผูอ้ อกหุน้ กูป้ ระกำศว่ำไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมภำระหน้ำที่ทำงกำรเงินหรื อผูอ้ อกหุ น้ กูร้ ะงับหรื อหยุดพักกำร
ชำระหนี้ ของตนเป็ นกำรทัว่ ไปไม่ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่ วน ในข้อ 11.1 (ญ) โดยข้อกำหนดสิ ทธิ กำหนดเพิ่มข้อยกเว้นดังนี้
“โดยกรณี ต่ำง ๆ ข้ำงต้นไม่รวมถึงหนี้ หุน้ กูแ้ ละหนี้ ทำงกำรค้ำปกติของผูอ้ อกหุ น้ กู”้
3) ข้อ 12 กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ กู้
ข้อกำหนดสิ ทธิ กำหนดวิธีกำรลงมติประชุมผูถ้ ือหุ น้ กูเ้ พิ่มเติมจำกที่กำหนดในข้อกำหนดสิ ทธิ มำตรฐำนได้กำหนด ได้แก่ วิธีกำร
ลงมติเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแทนกำรประชุมผูถ้ ือหุ น้ กู้
ทั้งนี้ สำมำรถศึกษำรำยละเอียดของหุ น้ กูท้ ี่เสนอขำยปรำกฏตำมแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหุ น้ กู้ (แบบ 69-BASE-II&HNW) และ
ร่ ำงหนังสื อชี้ชวน ตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำย 1 ข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิ และหน้ำที่ของผูอ้ อกหุ น้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุ น้ กู้ และแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ (แบบ 69-Pricing) และร่ ำงหนังสื อชี้ชวนสำหรับหุ น้ กูท้ ี่เสนอขำยในครั้งนี้ ตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำย 1
ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุน้ กู้
ความเสี่ ยงทั่วไป
ความเสี่ ยงเกีย่ วกับผู้ออกหุ้นกู้
1. ปัจจัยความเสี่ ยงที่เกีย่ วกับผู้ออกหุ้นกู้ ได้แก่ ควำมเสี่ ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรปฏิบตั ิกำร ควำมเสี่ ยงในกำรดำเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ ยงกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและจำกภำยนอก ควำมเสี่ ยงด้ำนสังคมและสิ่ งแวดล้อม
2. ความเสี่ ยงจากผลการดาเนินงานที่ลดลง
สำหรับงวดหกเดื อนแรกของปี 2563 บริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกกลุ่มธุ รกิ จหลักรวม 6,248 ล้ำนบำท ลดลงจำกช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อน
1,139 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 15 และมีผลขำดทุนสุ ทธิ จำนวน 959 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นส่ วนของบริ ษทั ฯ จำนวน 700 ล้ำนบำท สำเหตุหลักเกิด
จำกผลกระทบจำกโควิด-19 ทำให้หลำยประเทศบังคับใช้มำตรกำร Lockdown ที่ส่งผลกระทบต่อ 2 กลุ่มธุ รกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุ รกิจขนส่ ง
ทำงเรื อมีรำยได้ค่ำระวำงเรื อ 2,379 ล้ำนบำท ลดลง 781 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 25 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่ องจำกผลกระทบจำกโควิด19 อุปสงค์ในกำรขนส่ งสิ นค้ำปรับลดลง และค่ำระวำงเรื อลดลงส่ งผลให้มีผลขำดทุนสุ ทธิ 78 ล้ำนบำท จำกที่มีผลกำไรสุ ทธิ 225 ล้ำนบำท แต่
หำกพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรบริ หำรธุ รกิจบริ ษทั ฯ ยังสำมำรถทำค่ำระวำงได้มำกกว่ำอัตรำระวำงเรื อในตลำด 34% และยังมีอตั รำกำรใช้
ประโยชน์เรื ออยู่ในระดับ 100%และกลุ่มธุ รกิจบริ กำรนอกชำยฝั่งมีรำยได้ 1,206 ล้ำนบำท ลดลง 394 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 25 จำกงวด
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจำกมีกำหนดกำรที่ตอ้ งนำเรื อเข้ำอู่แห้งตำมข้อบังคับของเรื อ บริ ษทั ฯ จึงต้องเช่ำเรื อมำทำงำนทดแทนเรื อดังกล่ำว ทำ
ให้กำไรต่อวันลดลงจำกที่คำดกำรณ์ ประกอบกับเรื อและลูกเรื อโดนกักตัวตำมมำตรกำร Lockdown ทำให้ตอ้ งใช้ระยะเวลำกำรเข้ำอู่แห้งนำน
มำกกว่ำปกติ
นอกจำกนี้ กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทำงกำรเงิน (TFRS9) มำถือปฏิบตั ิ ส่ งผลให้มีกำรบันทึก
ผลขำดทุ นที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจริ งจำกกำรเปลี่ ยนแปลงมูลค่ำของอนุ พนั ธ์ จำนวน 119 ล้ำนบำท ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิ ดจำกอนุ พนั ธ์ประเภทสัญญำ
แลกเปลี่ยนน้ ำมัน (bunker swap) เนื่องจำกรำคำน้ ำมันลดลงอย่ำงมำก
3. ความเสี่ ยงด้ านความสามารถชาระหนี้
สำหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริ ษทั ฯ มีผลขำดทุน ก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัด
จำหน่ำย (EBITDA) เท่ำกับ 30 ล้ำนบำท ทำให้อตั รำส่ วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัด
จำหน่ำย (Net Debt to EBITDA) อยูท่ ี่ 5.12 เท่ำ (ปรับสัดส่ วนให้เป็ นต่อปี (Annualized) อัตรำส่ วนจึงไม่ติดลบ) มีอตั รำส่ วนควำมสำมำรถใน
กำรชำระภำระผูกพัน (DSCR) เท่ำกับ 0.46 เท่ำ ซึ่ งมีอตั รำส่ วนลดลงเมื่อเทียบจำกปี 2562 ที่ 1.45 เท่ำ และมีอตั รำส่ วนควำมสำมำรถในกำร
ชำระดอกเบี้ย (ICR) เท่ำกับ (0.14) เท่ำ ลดลงเมื่อเที ยบกับปี 2562 ที่ 4.84 เท่ำ และสำเหตุหลักที่บริ ษทั ฯ มีผลกำรดำเนิ นงำนขำดทุนมำจำก
ในช่วง 6 เดือน แรก ปี 2563 จำกผลกระทบจำกกำรแพร่ ระบำดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 ทำให้รำยได้ค่ำระวำงเรื อลดลง และรำยได้ค่ำบริ กำร
จำกธุรกิจนอกชำยฝั่งลดลง ซึ่ งจะเห็นว่ำบริ ษทั มีผลกำรดำเนินงำนติดลบ ซึ่ งอำจไม่เพียงเพียงพอต่อกำรชำระหนี้ได้
จำกอัตรำส่ วนทั้งหมดข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำบริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ ยงด้ำนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ และอำจเป็ นเหตุให้ผิดนัดชำระ
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หนี้ได้ หำกผลกำรดำเนินงำนไม่เป็ นไปตำมที่คำด หรื อไม่สำมำรถเบิกใช้สินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินได้ หรื อไม่สำมำรถออกหุน้ กูไ้ ด้ตำมแผน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่ มีภำระดอกเบี้ยรวม 8,458 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ ยที่ จะครบ
กำหนดเกินกว่ำหนึ่งปี จำนวน 4,840 ล้ำนบำท (เงินกูจ้ ำกสถำบันกำรเงินจำนวน 3,161 ล้ำนบำท และหุ น้ กูจ้ ำนวน 1,493 ล้ำนบำท) และหนี้ สิน
ที่มีภำระดอกเบี้ยที่ จะครบกำหนดในหนึ่ งปี 3,618 ล้ำนบำท (เงินกูจ้ ำกสถำบันกำรเงิ นจำนวน 1,718 ล้ำนบำท และหุ ้นกูจ้ ำนวน 1,802 ล้ำน
บำท) โดยหนี้สินที่มีดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดในหนึ่งปี เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 เท่ำกับ 2,044 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของหุ น้ กูท้ ี่จะ
ครบกำหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี จำนวน 1,802 ล้ำนบำท ในขณะที่บริ ษทั ฯ มีเงินสดภำยใต้กำรบริ หำร ซึ่ งประกอบด้วย เงินสด รำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด และสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น รวม 6,240 ล้ำนบำท ทรัพย์สินที่ ไม่ติดภำระผูกพันเป็ นมูลค่ำรวม 5,182 ล้ำนบำท ซึ่ งได้แก่
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ คิดเป็ นมูลค่ำประมำณ 2,743 ล้ำนบำท และเรื อปลอดจำนอง คิดเป็ นมูลค่ำประมำณ 2,439 ล้ำนบำท ดังนั้นเงินสด
ภำยใต้กำรบริ หำรและทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ที่ ไม่ติดภำระผูกพัน มีมูลค่ำรวม 11,422 ล้ำนบำท ซึ่ งมำกกว่ำภำระหนี้ สินที่ มีภำระดอกเบี้ ยที่
8,458 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีวงเงินกูท้ ี่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 จำนวน 4,806 ล้ำนบำท
4. ความเสี่ ยงจากการที่บริษทั ฯ ไม่ สามารถปฏิบัตติ ามสั ขขากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริ ษทั ฯ ในฐำนะผูค้ ้ ำประกันเงินกูย้ ืมของบริ ษทั ย่อย ไม่สำมำรถดำรงอัตรำส่ วนตำมข้อตกลงทำงกำรเงินที่
กำหนดไว้เป็ นรำย 6 เดือนในสัญญำเงินกูก้ บั สถำบันทำงกำรเงินเป็ นจำนวน 2 ฉบับได้ กล่ำวคื อ อัตรำส่ วนหนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อกำไร
ก่อนดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยต้องไม่เกิน 4 เท่ำ และ อัตรำส่ วนกำไรก่อนดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยต่อ
หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภำยใน 1 ปี ไม่นอ้ ยกว่ำ 1.2 เท่ำ ที่ผ่ำนมำ บริ ษทั ฯได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตรงตำมกำหนด และ
สถำบันกำรเงินได้ให้กำรสนับสนุนและอนุมตั ิผอ่ นผันกำรไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขหรื อข้อกำหนดของสัญญำกูย้ ืมเงินมำโดยตลอดจนถึงงวดสิ้ น
ปี 2562 ที่ ผ่ำนอย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ ได้ทำจดหมำยแจ้งควำมประสงค์ต่อสถำบันกำรเงิ นดังกล่ำว เพื่ อขอชำระคื นเงิ นกูย้ ืมก่ อน
กำหนดของสัญญำเงินกูท้ ้ งั 2 ฉบับนี้แล้ว โดยทำงบริ ษทั ฯ ได้ชำระคืนเงินกูย้ ืมดังกล่ำวในวันที่ 16 ตุลำคม 2563 เรี ยบร้อยแล้ว ดังนั้น บริ ษทั ฯ
จึงไม่มีเงื่อนไขที่จะต้องดำรงอัตรำส่ วนดังกล่ำวอีกต่อไป และ ไม่มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงิ นกับสถำบันกำรเงิ นแห่ งนี้
แล้ว นอกจำกนี้บริ ษทั ฯ ยังต้องดำรงอัตรำส่ วนผูถ้ ือหุน้ ต่อสิ นทรัพย์รวมไม่นอ้ ยกว่ำ 0.35 เท่ำ กับสถำบันกำรเงินอื่น โดยบริ ษทั สำมำรถปฏิบตั ิ
ตำมเงื่อนไขนี้ได้มำโดยตลอด
อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ฯ อำจมีควำมเสี่ ยงที่จะไม่สำมำรถดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงินตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขกับสถำบันกำรเงินแห่ ง
อื่นได้ในอนำคต ซึ่ งอำจส่ งผลให้ธนำคำรเรี ยกชำระหนี้คืนจำกบริ ษทั ฯก่อนกำหนดได้ หำกบริ ษทั ฯไม่สำมำรถชำระคืนหนี้ สินดังกล่ำวได้ อำจ
เข้ำข่ำยผิดนัดหุน้ กูไ้ ด้ (Cross default)
5. ความเสี่ ยงจากโรคระบาด COVID - 19
กำรแพร่ ระบำดของโรคเชื้ อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ ระบำดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบำลซึ่ งรวมถึง
มำตรกำรปิ ดเมือง (lock down) และมำตรกำรกักตัว ได้ส่งผลกระทบต่ อธุ รกิ จต่ำงๆ รวมถึงธุ รกิ จของ บริ ษทั ฯ ในแง่รำยได้และผลกำร
ดำเนิ นงำนที่ ลดลง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้วำงมำตรกำรเพื่ อป้ องกันกำรแพร่ ระบำดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 บริ หำรและควบคุ มค่ ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนิ นงำน ตลอดจนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด รวมถึงศึกษำข้อกำหนดที่
เกี่ ยวข้อง เพื่อให้กำรดำเนิ นงำนเป็ นไปได้อย่ำงต่อเนื่ องและมี ประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ดเพื่ อรักษำควำมสำมำรถในกำรทำกำไรให้อยู่ในระดับที่
เหมำะสม อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ยังคงมีสภำพคล่องและมีเสถียรภำพทำงกำรเงินที่ดี
ความเสี่ ยงของตราสาร
1. ความเสี่ ยงด้ านเครดิต ผูถ้ ือหุน้ กูม้ ีควำมเสี่ ยงที่อำจจะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยหรื อเงินต้น ในกรณี ที่ธุรกิจและผลกำรดำเนิ นงำนของผูอ้ อก
หุน้ กูไ้ ม่เป็ นไปตำมที่คำดหมำยหรื อ ทรัพย์สินของผูอ้ อกหุน้ กูม้ ีไม่เพียงพอต่อกำรชำระหนี้ ก่อนกำรตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนควรพิจำรณำฐำนะ
กำรเงิ นและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ของผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ำกข้อมูลที่ ระบุไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ และร่ ำง
หนังสื อชี้ ชวน ในกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตของผูอ้ อกหุ ้นกูห้ รื อหุ ้นกู้ ผูล้ งทุนสำมำรถดูกำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถือ ที่ จดั ทำโดย
สถำบันจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถือเพื่อประกอบกำรตัดสิ นใจลงทุนได้ ถ้ำกำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถือของหุ ้นกูต้ ่ ำ แสดงว่ำควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ต
ของผูอ้ อกหุน้ กูห้ รื อของหุ น้ กูส้ ู ง ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนได้รับควรจะสู งด้วยเพื่อชดเชยควำมเสี่ ยงที่สูงของผูอ้ อกหุ น้ กูแ้ ละหุ น้ กูด้ งั กล่ำว
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อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถือมิได้เป็ นกำรให้คำแนะนำให้ซ้ื อ ขำย หรื อถือครองหุ ้นกูท้ ี่ เสนอขำยแต่อย่ำงใด และกำรจัด
อันดับควำมน่ ำเชื่ อถื ออำจมีกำรยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอำยุของหุ ้นกู้ ดังนั้น ผูล้ งทุนควรติ ดตำมข้อมูลข่ำวสำรของบริ ษทั ผูอ้ อกหุ ้นกู้
รวมถึงกำรปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่ อถือ ได้จำกเว็บไซต์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ หรื อสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย
2. ความเสี่ ยงด้ านราคา ควำมเสี่ ยงที่ จะเกิ ดขึ้ นเมื่อผูถ้ ือหุ ้นกูต้ อ้ งกำรขำยหุ น้ กูก้ ่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หุ ้นกูอ้ ำจขำยได้ต่ ำกว่ำมูลค่ำที่
ตรำไว้หรื อรำคำที่ ซ้ื อมำ ซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ ยในตลำด กล่ำวคื อ หำกอัตรำดอกเบี้ ยของตลำดสู งขึ้ น รำคำหุ ้นกูจ้ ะ
ลดลง ทั้งนี้ โดยทัว่ ไปรำคำของหุน้ กูท้ ี่มีอำยุคงเหลือยำวกว่ำจะได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยในตลำดมำกกว่ำ
3. ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง ควำมเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อผูถ้ ือหุ น้ กูป้ ระสงค์จะขำยหุ น้ กูใ้ นตลำดรองก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ผูถ้ ือหุ น้ กู้
อำจไม่สำมำรถขำยหุน้ กูไ้ ด้ทนั ทีในรำคำที่ตนต้องกำร เนื่ องจำกกำรซื้ อขำยเปลี่ยนมือของตรำสำรในตลำดรองอำจมีไม่มำก ทั้งนี้ ผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ม่ได้
นำหุน้ กูไ้ ปซื้ อขำยในตลำดซื้ อขำยตรำสำรหนี้ (BEX) หรื อตลำดรองใด ๆ อย่ำงไรก็ดี ผูถ้ ือหุ น้ กูส้ ำมำรถซื้ อขำยหุ น้ กูไ้ ด้กบั ผูม้ ีใบอนุญำตค้ำตรำสำร
หนี้ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นธนำคำรพำณิ ชย์และบริ ษทั หลักทรัพย์ นอกจำกนี้ ผถู ้ ือหุ น้ กูจ้ ะไม่สำมำรถขำยหรื อโอนหุ น้ กูใ้ ห้แก่บุคคลใด ๆ โดยทัว่ ไปได้
แต่จะถูกจำกัดให้ขำยหรื อโอนหุ น้ กูไ้ ด้เฉพำะภำยในกลุ่มผูล้ งทุนสถำบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุนรำยใหญ่ ตำมที่ผอู ้ อกหุ น้ กูไ้ ด้จดข้อจำกัดกำรโอนไว้
กับส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้จ ำกัด กำรโอนหุ ้นกู้เฉพำะภำยในกลุ่ มผูล้ งทุ นสถำบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุ นรำยใหญ่ ตำมควำมหมำยในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กจ.4/2560 เรื่ อง กำรกำหนดบทนิ ยำมผูล้ งทุนสถำบัน ผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุน
รำยใหญ่ ฉบับวันที่ 8 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2560 (ตำมที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรื อใช้แทนที่)
ทั้งนี้ สำมำรถศึ กษำรำยละเอี ย ดปั จจัย ควำมเสี่ ย งต่ ำ ง ๆ ที่ ปรำกฏตำมแบบแสดงรำยกำรข้อมูลเสนอขำยหุ ้นกู้ (แบบ 69-BASEII&HNW) และร่ ำงหนังสื อชี้ชวนในส่ วนที่ 1 หัวข้อ 1.1(3) ปัจจัยควำมเสี่ ยง

ข้ อมูลผู้ออกตราสาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน) (“TTA” หรื อ “บริ ษทั ฯ”) เติบโตขึ้นจำกจุดเริ่ มต้นเล็กๆ ในปี 2447 ในฐำนะของบริ ษทั ที่เป็ นผูใ้ ห้บริ กำร
ขนส่ งสิ นค้ำทำงเรื อจนก้ำวขึ้นมำเป็ นกลุ่มธุ รกิจระดับสำกลซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ ภูมิภำคเอเชี ย ตะวันออกกลำง และยุโรป ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั เพื่อกำร
ลงทุนในเชิ งกลยุทธ์ที่มีพอร์ ตกำรลงทุนอยู่ใน 5 กลุ่มธุ รกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุ รกิ จขนส่ งทำงเรื อ กลุ่มธุรกิ จบริ กำรนอกชำยฝั่ ง กลุ่มธุ รกิจเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อ
กำรเกษตร กลุ่มธุรกิจอำหำรและเครื่ องดื่ม และกลุ่มธุรกิจกำรลงทุนอื่น ดังนี้
1) กลุ่มธุรกิจขนส่ งทางเรือ บริ ษทั ดำเนิ นงำนหลักได้แก่ โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (“TSS”) ซึ่ ง TTA ถือหุ ้นใน TSS ร้อยละ 100
TSS เป็ นหนึ่ งในผูใ้ ห้บริ กำรเรื อขนส่ งสิ นค้ำแห้งเทกองระหว่ำงประเทศชั้นนำที่ สั่งสมชื่อเสี ยง และประสบกำรณ์อนั เชี่ยวชำญในแวดวงพำณิ ชย์นำวี
ระดับโลกมำอย่ำงยำวนำนกว่ำ 110 ปี TSS ให้บริ กำรเรื อเดินทะเลขนส่งสิ นค้ำไปยังทุกภูมิภำคของโลก ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยสิ นค้ำที่ขนส่งมี
ทั้งสิ นค้ำประเภทหี บห่อและสิ นค้ำแห้งเทกอง ได้แก่ แร่ เหล็ก ถ่ำนหิ น ผลิตผลทำงกำรเกษตร วัสดุก่อสร้ำง และเหล็ก เป็ นต้น
2) กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง บริ ษทั ดำเนินงำนหลักได้แก่ บริ ษทั เมอร์เมด มำริ ไทม์ จำกัด (มหำชน) (“เมอร์เมด”) โดย TTA ถือหุน้ ในเมอร์
เมด ร้อยละ 58.2 เมอร์เมดเป็ นบริ ษทั ชั้นนำระดับโลกด้ำนกำรให้บริ กำรงำนวิศวกรรมใต้ทะเล และบริ กำรขุดเจำะนอกชำยฝั่งแก่บริ ษทั น้ ำมันและก๊ำซ
ธรรมชำติทวั่ โลกหรื อให้บริ กำรแก่ผรู ้ ับจ้ำงช่วงต่อจำกบริ ษทั น้ ำมัน
3) กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อการเกษตร บริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหำชน) หรื อ (“PMTA”) ถือหุ ้นในบำคองโค จำกัด ("บำ
คองโค") และบริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย (สิ งค์โปร์ ) พีทีอี แอลทีดี หรื อ ("PMTS") ร้อยละ 100 บำคองโค ประกอบธุรกิ จในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อ
กำรเกษตร และธุรกิ จให้เช่ำพื้นที่ โรงงำนเพื่อเก็บสิ นค้ำในประเทศเวียดนำม ในขณะที่ PMTA ให้บริ กำรจัดหำวัตถุดิบหลัก ที่ ใช้สำหรับผลิตปุ๋ ยเคมี
ให้กบั บำงคองโค
4) กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่ ดำเนินกำรโดยบริ ษทั พีเอช แคปิ ตอล จำกัด หรื อ (“PHC”) โดย TTA ถือหุน้ ร้อยละ 70 เป็ นผูร้ ับสิ ทธิเฟรน
ไชส์ พิซซ่ำ ฮัท เพียงรำยเดียวในประเทศไทย มี 157 สำขำทัว่ ประเทศ อีกหนึ่งธุรกิจภำยใต้กลุ่มธุรกิจอำหำรและเครื่ องดื่ม คือ กำรดำเนินกิจกำร
ร้ำนอำหำรทำโก้ เบลล์ โดย TTA ได้เข้ำทำสัญญำ แฟรนไชส์ ทำโก้ เบลล์ (Taco Bell) ภำยใต้ บริ ษทั สยำมทำโก้ จำกัด (“STC”) ร้ำนอำหำรทำโก้ เบลล์
มี 7 สำขำ
5) กลุ่มธุรกิจการลงทุนอืน่ ประกอบไปด้วยธุรกิจอื่นนอกเหนือจำกธุรกิจที่กล่ำวมำข้ำงต้น เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ และ ธุรกิจกำรบริ หำรทรัพยำกร
น้ ำ เป็ นต้น
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ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
ผูอ้ อกหุ น้ กูม้ ีวตั ถุประสงค์ในกำรนำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ น้ กู้ TTA213A ที่จะครบกำหนดชำระใน
เดือนมีนำคม พ.ศ. 2564
สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานย้ อนหลัง 2 ปี และไตรมาสล่ าสุ ดหรือเท่ าที่มผี ลการดาเนินงานจริง
หน่วย : ล้ำนบำท (เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่น)
ข้ อมูล

ปี 2561

รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
รำยได้รวม
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
อัตรำส่ วนสภำพคล่อง (Current ratio)
อัตรำส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวม (Debt to equity : D/E ratio) (เท่ำ)
อัตรำส่ วนหนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่ำ)
อัตรำหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวม (ตำมข้อกำหนดสิ ทธิ) (เท่ำ) 1
อัตรำส่ วนหนี้ สินสุทธิต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (ตำมข้อกำหนดสิ ทธิ ) (เท่ำ)2
อัตรำส่ วนหนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยภำษีเงินได้ ค่ำเสื่ อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย (net
debt to EBITDA ratio) (เท่ำ)3
อัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่ำ)4
อัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่ำ)5
อัตรำส่ วนตัว๋ เงินจ่ำยต่อหนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ย(BE size to interest bearing debt ratio) (เท่ำ)
อัตรำส่ วนหนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภำยใน 1 ปี ต่อหนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่ำ) 6
อัตรำส่ วนเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินต่อหนี้ สินรวม (เท่ำ)

ปี 2562

37,112
12,525
24,587
14,232
(186)
210
2.44
0.51
0.40
0.22
0.12
5.48

33,473
10,874
22,599
16,522
218
563
3.15
0.48
0.37
0.17
0.06
3.62

งวด 6 เดือน
สิ้นสุ ด 30/6/2563
33,054
11,074
21,980
6,383
(959)
(700)
1.84
0.50
0.38
0.20
0.09
5.12*

3.91
0.77
0.24
0.52

4.84
1.45
0.19
0.46

(0.14)
0.46*
0.43
0.47

หมายเหตุ: *ปรับสั ดส่ วนให้ เป็ นต่ อปี (Annualized) ด้ วยตัวเลข 12 เดือน ย้ อนหลัง
1/อัตรำหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวม (ตำมข้อกำหนดสิ ทธิ ) โดยผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะดำรงในอัตรำส่ วนไม่ เกิน 1.5:1 ณ วันสิ้ นงวดบัญชี รำยไตรมำสหรื อวันสิ้ นปี บัญชี ของผูอ้ อกหุ ้นกู้ คำนวณจำก หนี้ สินที่มีภำระ
ดอกเบี้ยหักด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หำรด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น สำหรับหุ ้นกูช้ ุดที่ 1/2561 และ 2/2561
2/อัตรำหนี้สินสุ ทธิต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (ตำมข้อกำหนดสิ ทธิ) โดยผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะดำรงในอัตรำส่ วนไม่เกิน 2.0:1 ณ วันสิ้ นงวดบัญชีรำยไตรมำสหรื อวันสิ้ นปี บัญชี ของผูอ้ อกหุ ้นกู้ คานวณจำก หนี้ สินสุ ทธิ เฉพำะที่มี
ภำระดอกเบี้ย หักด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และ/หรื อ สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น ทั้งนี้ไม่รวมถึง หนี้ทำงกำรค้ำ รำยได้รับล่วงหน้ำ หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ หำรด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น สำหรับหุ ้นกู้
ชุดที่ 1/2563
3/อัตรำส่ วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่ อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ ำย (net debt to EBITDA ratio) คำนวณจำก หนี้ สินที่มีดอกเบี้ย หำรด้วยกำไร (ขำดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี
เงินได้ ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย (EBITDA)
4/อัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) คำนวณจำก กำไร (ขำดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ยจ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำย (EBITDA) แล้วหำรด้วยค่ำใช้จ่ำยทำง
กำรเงิน
5/อัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพัน (debt service coverage ratio DSCR) คำนวณจำก กำไร (ขำดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ยจ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำย (EBITDA) แล้วหำรด้วย
หนี้สินระยะสั้นที่มีภำระดอกเบี้ย + หนี้สินระยะยำวที่มีภำระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภำยใน 1 ปี
6/อัตรำส่ วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภำยใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยทั้งหมด คำนวณจำก (หนี้ สินระยะสั้นที่มีภำระดอกเบี้ย+ หนี้ สินระยะยำวที่มีภำระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภำยใน 1 ปี ) หำร
ด้วยหนี้สินทั้งหมดที่มีภำระดอกเบี้ย

ประวัตกิ ารผิดนัดชาระหนี้
 ไม่มี
มี
บริ ษทั ฯ ไม่มีประวัติกำรผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรื อดอกเบี้ยของตรำสำรหนี้ หรื อผิดนัดชำระหนี้เงินกูย้ ืมจำกธนำคำรพำณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน
บริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ หรื อสถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น และไม่มีกำรผิดเงื่อนไขในกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดสิ ทธิ ในช่วง 3 ปี
ที่ผำ่ นมำ
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ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

ข้ อมูลผู้ตดิ ต่ อ
1. ผูล้ งทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสื อชี้ชวนได้ที่
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จำกัด
ที่อยู:่
เลขที่ 175 ชั้น 3, 9 และ 11 อำคำรสำธรซิ ต้ ีทำวเวอร์ ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์:
0-2680-4004
บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
ที่อยู:่
87/2 อำคำรซี อำร์ซี ชั้น 12 ออลซี ซนั่ ส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์:
0-2687-7549
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซี มิโก้ จำกัด
ที่อยู:่
เลขที่ 287 อำคำรลิเบอร์ต้ ีสแควร์ ชั้นที่ 16 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบำงรัก กรุ งเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์:
0-2695-5000
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู:่
เลขที่ 87/2 อำคำรซี อำร์ซีทำวเวอร์ ชั้นที่ 9,18,39,52 ออลซี ซนั่ ส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์:
0-2648-1111
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู:่
เลขที่ 127 อำคำรเกษร ทำวเวอร์ ชั้น 14-16ถนนรำชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์:
0-2009-8351-6
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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