ส่วนที่ 1 สรุ ปข้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (Factsheet)

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนำคม พ.ศ. 2564

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 อมูลสาคัญของตราสาร (Factsheet)
หุ้นกู้ของ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 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 รับอนุญาตเมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
ซึ่งรวมถึงการเพิม่ วงเงินการเสนอขาย (ถ้ ามี) ที่ได้ มกี ารเปิ ดเผยเพิม่ เติมในแบบ 69-supplement แล้ ว (“โครงการ”)
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
 ตรำสำร  ผูอ้ อกตรำสำร
หุน้ กูไ้ ด้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่ อถือของ
หุน้ กูใ้ นระดับ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต
"Negative" โดยบริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จำกัด เมื่อ
วันที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2564 ผูอ้ อกหุ น้ กูจ้ ะ
จัด ให้มี กำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถือของ
หุ น้ กูจ้ ำกสถำบันจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถือ
ที่ สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็ นชอบตลอด
อำยุของหุน้ กู้
ไม่เกิน 1,200,000 (หนึ่งล้ำนสองแสน)
หน่วย
ไม่เกิน 300,000 (สำมแสน) หน่วย

ประเภทการเสนอขาย

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

มูลค่ าของหุ้นกู้
ที่เสนอขาย
มูลค่ าของหุ้นกู้สารอง
เพือ่ เสนอขายเพิม่ เติม

ไม่เกิน 1,200,000,000 (หนึ่งพันสองร้อย
ล้ำน) บำท
ไม่เกิน 300,000,000 (สำมร้อยล้ำน)บำท

ไม่เกิน 1,500,000 (หนึ่งล้ำนห้ำแสน)
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

ไม่ เกิ น 1,500,000,000 (หนึ่ งพันห้ำร้ อย
ล้ำน) 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

กูจ้ ะคำนวณโดยกำรนำผลคูณของจำนวน
เงิ นต้นคงค้ำงของหุ ้นกูใ้ นแต่ ละหน่ วยกับ
อัต รำดอกเบี้ ย หุ ้นกู้ไ ปคู ณกับจ ำนวนวัน
สำหรับงวดดอกเบี้ยนั้นหำรด้วย 365
วันที่ 26 มีนำคม พ.ศ. 2564
ระยะเวลาการเสนอขาย
วันที่ 26 กันยำยน พ.ศ. 2566
อายุตราสาร
ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชำระดอกเบี้ยหุ น้ กูท้ ุก ๆ 3 (สำม) วันจ่ ายดอกเบีย้ งวดแรก
เดือน ในวันที่ 26 มีนำคม วันที่ 26 มิถุนำยน
วันที่ 26 กันยำยน และวันที่ 26 ธันวำคม ของ
แต่ละปี ตลอดอำยุหุน้ กู้ โดยชำระดอกเบี้ ย
งวดแรกในวันที่ 26 มิ ถุนำยน พ.ศ. 2564
และช ำระดอกเบี้ ยงวดสุ ดท้ำยในวันครบ
กำหนดไถ่ถอนหุ ้นกู้ ทั้งนี้ หำกวันกำหนด
ชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำกำร ให้เลื่อน
วันชำระดอกเบี้ยไปเป็ นวันทำกำรถัดไป
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้
บริ ษทั หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซี มิโก้ จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด
(มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย)
จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จำกัด
(มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จำกัด
(มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จำกัด หรื อ การคา้ ประกัน/หลักประกัน
ผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้ำที่เป็ น
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ทน
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วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ น้ กู้

วันที่ 23-25 มีนำคม พ.ศ. 2564
2 (สอง) ปี 6 (หก) เดือนนับจำกวันออก
หุน้ กู้
วันที่ 26 มิถุนำยน 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
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ทั้งนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จำกัด มี
สถำนะเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นในบริ ษ ัทผูอ้ อกหุ ้นกู้
ประมำณร้อยละ 0.11 ของจำนวนหุ ้นที่ ออก
และชำระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ผูอ้ อกหุ น้ กู้
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564)
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”)

ข้ อจากัดการโอน

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
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หมำยเหตุ **อันดับควำมน่ ำเชื่ อถื อดังกล่ ำวเป็ นอันดับควำมน่ ำเชื่ อถื อของหุ ้นกู้ในระดับ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิ ต "Negative" โดยบริ ษ ัท
ทริ สเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2564

-

คาเตือนที่สาคัญ
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
ลักษณะพิเศษและความเสี่ ยงที่สาคัญของตราสาร

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 อจำหน่ำยจ่ำยโอน
หุ น้ หรื อทรัพย์สินทั้งหมดหรื อส่ วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรควบรวมกิจกำร ดังนี้ “เว้นแต่จะเป็ นกำรขำย
หรื อจำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สินใด ๆ ไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนที่สำคัญที่ใช้ในกำรประกอบธุ รกิจของผูอ้ อกหุ น้ กูโ้ ดย
(ก) เป็ นกำรดำเนิ นกำรอันเนื่ องมำจำกกำรประกอบธุ รกิจตำมปกติทวั่ ไปของผูอ้ อกหุ น้ กู้ หรื อ (ข) กำรกระทำดังกล่ำว
ไม่มีผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ตำมหุ น้ กูข้ องผูอ้ อกหุ น้ กู้ หรื อ (ค) กำรขำย
หรื อจำหน่ ำยจ่ำยโอนให้แก่กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ และ/หรื อ กองทุน
รวมโครงสร้ำงพื้นฐำน หรื อ (ง) ได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กู”้ (ข้อ 7.2(ซ))

หน้ำที่ในกำรส่ งหนังสื อให้แก่ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูแ้ ละสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทยในกรณี ผอู ้ อกหุ น้ กูเ้ ปลี่ยนแปลง
หนังสื อบริ คณห์สนธิ และ/หรื อหนังสื อรับรองของผูอ้ อกหุ ้นกู้ โดยข้อกำหนดสิ ทธิ กำหนดข้อยกเว้นว่ำต้องเป็ นกรณี
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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 น้ กูแ้ ละสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทยในกรณี ผอู ้ อกหุ น้ กูห้ ยุดพักชำระ
หนี้ เป็ นกำรทัว่ ไปหรื อมีกำรเริ่ มเจรจำกับเจ้ำหนี้ รำยใดรำยหนึ่ งหรื อหลำยรำยเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปรับโครงสร้ำง
หนี้ โดยข้อกำหนดสิ ทธิ กำหนดข้อยกเว้นว่ำต้องเป็ นกรณี ที่มีผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงต่อสถำนะทำงกำรเงินของผูอ้ อก
หุน้ กูแ้ ละไม่รวมถึงหนี้ทำงกำรค้ำปกติของผูอ้ อกหุ น้ กู้ (ข้อ 7.2 (ฎ)(4))

กำหนดข้อยกเว้นกรณี ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะไม่ ประกำศจ่ ำ ยเงิ นปั นผลในกรณี ที่ผูอ้ อกหุ ้นกู้ไม่ ชำระเงิ นต้นและ/หรื อ
ดอกเบี้ยหุ น้ กูท้ ี่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรื อมีเหตุผิดนัดหรื อเหตุกำรณ์ที่อำจกลำยเป็ นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น ดังนี้ “เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญำตจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กูก้ ่อน” (ข้อ 7.3 (ข))
ข้อกำหนดสิ ทธิ กำหนดหน้ำที่ของผูอ้ อกหุ น้ กูน้ อ้ ยกว่ำข้อกำหนดสิ ทธิ มำตรฐำน ดังนี้

ไม่ได้กำหนดหน้ำที่ ในกำรงดเว้นกำรก่อภำระหลักประกันหรื อภำระผูกพันใด ๆ เหนื อทรั พย์สินและ/หรื อรำยได้
สำคัญที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของผูอ้ อกหุน้ กู้ ทั้งในปัจจุบนั และอนำคตตลอดเวลำที่ยงั คงมีหนี้ ตำมหุ น้ กูแ้ ละข้อกำหนด
สิ ทธิ น้ ีคำ้ งชำระอยู่ นอกเหนือจำกหลักประกันหรื อภำระผูกพันต่ำง ๆ ที่ผอู ้ อกหุน้ กูไ้ ด้ให้ไว้หรื อทำขึ้นก่อนวันออกหุ น้ กู้
2) ข้อ 11 กำรผิดนัดและผลของกำรผิดนัด
ข้อกำหนดสิ ทธิ กำหนดเหตุผิดนัดแตกต่ำงจำกที่ขอ้ กำหนดสิ ทธิ มำตรฐำนได้กำหนดไว้บำงประกำร ดังนี้

เหตุผิดนัดเรื่ องผูอ้ อกหุน้ กูป้ ระกำศว่ำไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมภำระหน้ำที่ทำงกำรเงินหรื อผูอ้ อกหุ น้ กูร้ ะงับหรื อหยุดพัก
กำรชำระหนี้ ของตนเป็ นกำรทัว่ ไปไม่ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่ วน ในข้อ 11.1 (ญ) โดยข้อกำหนดสิ ทธิ กำหนดเพิ่มข้อยกเว้น
ดังนี้ “โดยกรณี ต่ำง ๆ ข้ำงต้นไม่รวมถึงหนี้ หุน้ กูแ้ ละหนี้ทำงกำรค้ำปกติของผูอ้ อกหุน้ 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
สำหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีรำยได้จำกกลุ่มธุรกิจหลักรวม 12,829.8 ล้ำนบำท ลดลง จำนวน 2,598.2 ล้ำนบำท คิดเป็ น
ลดลงร้ อ ยละ 16.8 จำกงวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น เนื่ องมำจำก 3 สำเหตุ ห ลัก คื อ 1) มำตรกำรกำรกักตัวเพื่ อป้ องกันกำรแพร่ ร ะบำดของ
โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อกำรนำเรื อวิศวกรรมใต้ทะเลเข้ำและออกอู่แห้ง 2) กำรนำเรื อเข้ำอู่แห้งตำมข้อบังคับของเรื อ และ 3) อัตรำค่ำระวำง
เรื อเทกองที่ลดลง โดยถูกกดดันจำกกำรแพร่ ระบำดของโควิด-19 ในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2563
ผลกำรดำเนินงำนจึงปรับลดลงตำมรำยได้ นอกจำกนี้ ยังมีรำยกำรพิเศษที่ไม่ได้เกิดจำกกำรดำเนิ นงำนปกติ จำนวน 2,490.5 ล้ำนบำท
ซึ่ งมีสำเหตุหลักมำจำกผลขำดทุนที่ไม่ใช่เงินสดจำกกำรขำยหุน้ ของบริ ษทั ร่ วมในธุรกิจขุดเจำะแห่งหนึ่ง เพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกธุ รกิจขุดเจำะใน
อนำคตหลังจำกที่รำคำน้ ำมันปรับตัวลดลงอย่ำงมำก จึงทำให้มีผลขำดทุนสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั จำนวน 1,944.6 ล้ำนบำท และผลขำดทุน
สุ ทธิ สำหรับงวดปี 2563 จำนวน 3,368.7 ล้ำนบำท ทั้งนี้ เมื่อหักรำยกำรพิเศษนี้แล้ว จะมีผลขำดทุนสุ ทธิ จำกกำรดำเนิ นงำนปกติส่วนที่เป็ นของ
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บริ ษทั จำนวน 503.1 ล้ำนบำท โดยเป็ นผลกำไรสุ ทธิ จำกกำรดำเนิ นงำนปกติส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ในช่วงครึ่ งปี หลังของปี 2563 ฟื้ นกลับมำ
เป็ นบวกอยูท่ ี่ 211.3 ล้ำนบำท หลังจำกเรื อวิศวกรรมใต้ทะเลหลักทั้ง 2 ลำ ที่ถกู ส่ งไปเข้ำอู่แห้งได้กลับมำจำกกำรกักตัวแล้ว และอัตรำค่ำระวำง
เรื อเทกองได้ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่ งปี หลัง ขณะที่มีผลขำดทุนสุ ทธิ จำกกำรดำเนินงำนปกติในช่วงครึ่ งปี แรก จำนวน 714.4 ล้ำนบำท
กลุ่มธุ รกิจขนส่ งทำงเรื อมีรำยได้ 4,747.7 ล้ำนบำท ในปี 2563 ลดลง จำนวน 2,024.9 ล้ำนบำท คิ ดเป็ นลดลงร้อยละ 29.9 จำกงวด
เดียวกันของปี ก่อน สำเหตุหลักมำจำกค่ำระวำงเรื อที่ลดลงเนื่องจำกผลกระทบจำกโควิด-19 ในช่วงครึ่ งปี แรก อย่ำงไรก็ตำมอัตรำค่ำระวำงเรื อ
ได้เริ่ มกลับมำฟื้ นตัวตั้งแต่เดือนมิถุนำยน ประกอบกับควำมสำมำรถและประสบกำรณ์มำกกว่ำ 100 ปี ในกำรบริ หำรธุ รกิจ บริ ษทั จึงมีอตั รำค่ำ
ระวำงเรื อเทียบเท่ำ (TCE) สู งกว่ำอัตรำค่ำระวำงเรื อซุ ปรำแมกซ์สุทธิ อยู่ร้อยละ 22 และยังมีอตั รำกำรใช้ประโยชน์เรื อที่ กลุ่มธุ รกิ จฯ เป็ น
เจ้ำของสูงถึงร้อยละ 100 ส่ งผลให้กลุ่มธุรกิจฯ มีกำไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั จำนวน 390.9 ล้ำนบำท สำหรับปี 2563
ส่ วนกลุ่มธุรกิจบริ กำรนอกชำยฝั่งมีรำยได้ 2,616.7 ล้ำนบำท ในปี 2563 ลดลง จำนวน 669.3 ล้ำนบำท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 20.4 จำก
งวดเดียวกันของปี ก่อน ทั้งนี้ ในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2563 กลุ่มธุ รกิจฯ ได้รับควำมยำกลำบำกจำกกำรกักตัวเรื อและลูกเรื อในช่วงที่ส่งเรื อไป
เข้ำอู่แห้งตำมข้อบังคับของเรื อนอกประเทศที่ดำเนินงำนอยู่ สถำนกำรณ์ได้ปรับตัวดีข้ ึนมำกในช่วงครึ่ งปี หลังของปี เรื อทำงำนหลัก 2 ลำ ที่ถูก
ส่ งไปเข้ำอู่แห้งได้กลับมำทำงำนตำมปกติ แม้ว่ำ จะมี กำรส่ งเรื อไปเข้ำอู่แห้งเพิ่มเติ ม 1 ลำ ในไตรมำสที่ 4/2563 แต่ เรื อได้ไปเข้ำอู่แห้งใน
ประเทศที่ดำเนินกำรอยู่ โดยอิงจำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ จึงไม่จำเป็ นต้องกักตัวสำหรับเรื อลำดังกล่ำว ทำให้ผลกำรดำเนิ นงำนในช่วงครึ่ งปี
หลังของปี 2563 เริ่ มกลับมำมี ทิศทำงที่ ดีข้ ึ น กลุ่มธุ รกิ จฯ มี ผลขำดทุนสุ ทธิ จำกกำรดำเนิ นงำนปกติ ส่วนที่ เป็ นของบริ ษทั ปรั บตัวดี ข้ ึ นอยู่ที่
173.0 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 49 เมื่อเที ยบจำกช่ วงครึ่ งปี แรก และกลับไปอยู่ในระดับเดี ยวกันกับช่ วงครึ่ งปี หลังของปี 2562 ก่อนที่ จะมีกำร
ระบำดของโควิด-19 อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มธุ รกิจฯ ยังคงมีผลขำดทุนสุ ทธิ จำกกำรดำเนิ นงำนปกติส่วนที่เป็ นของบริ ษทั จำนวน 538.6 ล้ำนบำท
และผลขำดทุนสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั จำนวน 2,000.5 ล้ำนบำท โดยรวมรำยกำรพิเศษที่ไม่ได้เกิดจำกกำรดำเนิ นงำนปกติ ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิด
จำกผลขำดทุนทำงบัญชี จำกกำรขำยหุ น้ ในบริ ษทั ร่ วมตำมที่กล่ำวไปก่อนหน้ำนี้ โดยรำยกำรดังกล่ำวทำให้ได้รับเงินสดเข้ำมำจำนวน 31 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ หรื อเทียบเท่ำ 981.4 ล้ำนบำท ซึ่ งจะช่วยเพิ่มฐำนะกำรเงินให้แข็งแกร่ งยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยเสริ มสภำพคล่องให้กบั กลุ่มธุ รกิจฯ
ท่ำมกลำงควำมท้ำทำยในปัจจุบนั นอกจำกนี้ มูลค่ำสัญญำให้บริ กำรที่รอส่ งมอบ ณ สิ้ นปี 2563 ยังคงแข็งแกร่ งอยูท่ ี่ 190 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ
และกลุ่มธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อกำรเกษตรมีรำยได้ 2,782.8 ล้ำนบำท ในปี 2563 ค่อนข้ำงคงที่เมื่อเทียบจำกจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
ทั้งนี้ กำรระบำดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุ รกิจฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ เนื่ องจำกปุ๋ ยเป็ นสิ่ งจำเป็ นสำหรับกำรเพำะปลูก
ผลิตผลทำงกำรเกษตร ซึ่ งนับว่ำเป็ นปัจจัยพื้นฐำนในกำรดำรงชีพ ทั้งนี้ จำกกำรเน้นกำรขำยผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รำกำไรสู งและควำมพยำยำมอย่ำง
ต่อเนื่องในกำรผลักดันตลำดส่ งออก ตลอดจนทีมงำนขำยที่มีประสิ ทธิ ภำพ ทำให้กลุ่มธุรกิจฯ สำมำรถทำกำไรได้อย่ำงต่อเนื่ องท่ำมกลำงควำม
ท้ำทำยในปี นี้ มีกำไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั จำนวน 64.3 ล้ำนบำท ในปี 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 34.3 ล้ำนบำท คิ ดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 114
จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
3. ความเสี่ ยงด้ านความสามารถชาระหนี้
สำหรับงวดปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีผลกำไร ก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำย (EBITDA)
เท่ำกับ 735.7 ล้ำนบำท ทำให้อตั รำส่ วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย (interest
bearing debt to EBITDA ratio) อยู่ที่ 12.95 เท่ำ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ 3.51 เท่ำ มีอตั รำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพัน
(DSCR) เท่ำกับ 0.21 เท่ำ ลดลงเมื่อเทียบจำกปี 2562 ที่ 1.50 เท่ำ และมีอตั รำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ย (ICR) เท่ำกับ 1.79 เท่ำ
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ 4.94 เท่ำ สำเหตุหลักมำจำก EBITDA ปรับตัวลดลงตำมรำยได้ที่ลดลงจำกกำรนำเรื อวิศวกรรมใต้ทะเลเข้ำอู่แห้ง
และผลกระทบจำกกำรแพร่ ระบำดของโควิด-19 ซึ่ งทำให้รำยได้ค่ำระวำงเรื อลดลงและกระทบรำยได้ค่ำบริ กำรของกลุ่มธุ รกิจบริ กำรนอก
ชำยฝั่งในช่วงที่เรื อวิศกรรมใต้ทะเลถูกกักตัว จำกอัตรำส่ วนทั้งหมดข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนควำมสำมำรถในกำรชำระ
หนี้ และอำจเป็ นเหตุให้ผิดนัดชำระหนี้ ได้ หำกผลกำรดำเนิ นงำนไม่เป็ นไปตำมที่ คำด หรื อไม่สำมำรถเบิ กใช้สินเชื่ อจำกสถำบันกำรเงิ นได้
หรื อไม่สำมำรถออกหุน้ กูไ้ ด้ตำมแผน
อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่ มีภำระดอกเบี้ ยรวม 9,530.3 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหนี้ สินที่ มีภำระ
ดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดเกินกว่ำหนึ่ งปี จำนวน 6,078.1 ล้ำนบำท (เงินกูจ้ ำกสถำบันกำรเงิน จำนวน 3,678.1 ล้ำนบำท หุ น้ กู้ จำนวน 2,201.2
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ล้ำนบำท และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ จำนวน 198.8 ล้ำนบำท ) และหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดในหนึ่งปี จำนวน 3,452.2 ล้ำนบำท
(เงินกูร้ ะยะสั้น จำนวน 277.6 ล้ำนบำท ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี จำนวน 1,254.8 ล้ำนบำท ส่ วนของหุ น้ กูท้ ี่ถึง
กำหนดไถ่ถอนในหนี่งปี จำนวน 1,804.3 ล้ำนบำท และส่ วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนี่งปี จำนวน 115.6 ล้ำนบำท)
โดยหนี้ สินที่ มีภำระดอกเบี้ ยที่ จะครบกำหนดในหนึ่ งปี เพิ่มขึ้ นจำกปี 2562 เท่ำกับ 1,877.6 ล้ำนบำท (ทั้งนี้ หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำส่ วนใหญ่
ไม่ได้มีภำระดอกเบี้ ยที่แท้จริ ง แต่เกิ ดจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญำเช่ ำ (TFRS 16) มำถือปฏิ บตั ิ ในปี
2563) ในขณะที่ บริ ษทั มีเงินสดภำยใต้กำรบริ หำร ซึ่ งประกอบด้วย เงิ นสด รำยกำรเที ยบเท่ำเงิ นสด และสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นหมุนเวียนอื่น
รวม 7,700.6 ล้ำนบำท มีมูลค่ำสุ ทธิ ทำงบัญชี ของทรั พย์สินที่ ไม่ติดภำระผูกพันรวม จำนวน 4,726.0 ล้ำนบำท ซึ่ งได้แก่ ที่ ดิน อำคำร และ
อุปกรณ์ คิ ดเป็ นมูลค่ำประมำณ 2,743.1 ล้ำนบำท และเรื อปลอดจำนอง คิ ดเป็ นมูลค่ ำประมำณ 1,982.8 ล้ำนบำท ดังนั้นเงิ นสดภำยใต้กำร
บริ หำรและมูลค่ำสุ ทธิ ทำงบัญชี ทรัพย์สินของบริ ษทั ที่ ไม่ติดภำระผูกพัน มีมูลค่ำรวม 12,426.5 ล้ำนบำท ซึ่ งมำกกว่ำภำระหนี้ สินที่ มีภำระ
ดอกเบี้ ยอยู่จำนวน 2,896.3 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังมี วงเงิ นกูท้ ี่ ยงั ไม่ได้เบิ กใช้เที ยบเป็ นสกุลเงิ นบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ประมำณ 4,058.8 ล้ำนบำท
4. ความเสี่ ยงจากโรคระบาด COVID – 19
กำรแพร่ ระบำดของโรคเชื้ อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ ระบำดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบำลซึ่ งรวมถึง
มำตรกำรปิ ดเมืองและมำตรกำรกักตัว ได้ส่งผลกระทบต่อธุ รกิ จต่ำงๆ รวมถึงธุ รกิจของ บริ ษทั ฯ ในแง่รำยได้และผลกำรดำเนิ นงำนที่ ลดลง
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้วำงมำตรกำรเพื่อป้ องกันกำรแพร่ ระบำดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 บริ หำรและควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นงำน ตลอดจน
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด รวมถึงศึกษำข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำร
ดำเนิ นงำนเป็ นไปได้อย่ำงต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ดเพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำรทำกำไรให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม อีกทั้ง บริ ษทั
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
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 น้ กูไ้ ม่ได้
นำหุ ้นกูไ้ ปซื้ อขำยในตลำดรองใด ๆ อย่ำงไรก็ดี ผูถ้ ื อหุ ้นกูส้ ำมำรถซื้ อขำยหุ ้นกูไ้ ด้กบั ผูม้ ี ใบอนุ ญำตค้ำตรำสำรหนี้ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นธนำคำร
พำณิ ชย์และบริ ษทั หลักทรัพย์ นอกจำกนี้ผถู ้ ือหุน้ กูจ้ ะไม่สำมำรถขำยหรื อโอนหุ น้ กูใ้ ห้แก่บุคคลใด ๆ โดยทัว่ ไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขำยหรื อโอน
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หุน้ กูไ้ ด้เฉพำะภำยในกลุ่มผูล้ งทุนสถำบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุนรำยใหญ่ ตำมที่ผอู ้ อกหุน้ กูไ้ ด้จดข้อจำกัดกำรโอนไว้กบั สำนักงำน ก.ล.ต. ให้จำกัดกำร
โอนหุ ้นกูเ้ ฉพำะภำยในกลุ่มผูล้ งทุ นสถำบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุ นรำยใหญ่ ตำมควำมหมำยในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำด
หลักทรัพย์ที่ กจ.4/2560 เรื่ อง กำรกำหนดบทนิ ยำมผูล้ งทุนสถำบัน ผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรำยใหญ่ 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 ”) เติ บโตขึ้ นจำกจุดเริ่ มต้นเล็กๆ ในปี 2447 ในฐำนะบริ ษทั ที่ เป็ น
ผูใ้ ห้บริ กำรขนส่ งสิ นค้ำทำงเรื อจนก้ำวขึ้นมำเป็ นกลุ่มธุ รกิจระดับสำกลซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ ภูมิภำคเอเชี ย ตะวันออกกลำง และยุโรป ปั จจุบนั บริ ษทั
เป็ นบริ ษทั เพื่อกำรลงทุนในเชิ งกลยุทธ์ที่มีพอร์ ตกำรลงทุนอยู่ใน 5 กลุ่มธุ รกิจ ได้แก่ กลุ่มธุ รกิจขนส่ งทำงเรื อ กลุ่มธุ รกิจบริ กำรนอกชำยฝั่ง กลุ่ม
ธุ รกิจเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อกำรเกษตร กลุ่มธุ รกิจอำหำรและเครื่ องดื่ ม และกลุ่มกำรลงทุนอื่น โดยกำไรส่ วนใหญ่ของบริ ษทั มำจำกกลุ่มธุ รกิจขนส่ งทำงเรื อ
ทั้งนี้ รำยละเอียดแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้
1) กลุ่มธุรกิจขนส่ งทางเรื อ บริ ษทั ดำเนิ นงำนหลักได้แก่ บริ ษทั โทรี เซน ชิ ปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (“TSS”) ซึ่ ง TTA ถือหุ น้ ร้อย
ละ 100 TSS เป็ นหนึ่งในผูใ้ ห้บริ กำรเรื อขนส่ งสิ นค้ำแห้งเทกองระหว่ำงประเทศชั้นนำที่สั่งสมชื่ อเสี ยง และประสบกำรณ์อนั เชี่ ยวชำญในแวด
วงพำณิ ชย์นำวีระดับโลกมำอย่ำงยำวนำนกว่ำ 110 ปี TSS ให้บริ กำรเรื อเดินทะเลขนส่ งสิ นค้ำไปยังทุกภูมิภำคของโลก ตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ โดยสิ นค้ำที่ข นส่ งแบ่งออกเป็ นสิ นค้ำแห้งเทกองกลุ่มหลัก อำทิ ถ่ำนหิ น แร่ /สิ นแร่ และผลิตผลทำงกำรเกษตร และสิ นค้ำแห้งเทกอง
กลุ่มย่อย อำทิ เหล็ก ปุ๋ ย ซี เมนต์ และอื่นๆ
2) กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง บริ ษทั ดำเนิ นงำนหลัก ได้แก่ บริ ษทั เมอร์ เมด มำริ ไทม์ จำกัด (มหำชน) (“เมอร์ เมด”) ซึ่ ง TTA ถือหุ น้
ร้อยละ 58.2 เมอร์ เมดเป็ นบริ ษทั ชั้นนำระดับโลกด้ำนกำรให้บริ กำรงำนวิศวกรรมใต้ทะเลแก่บริ ษทั น้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติทวั่ โลกและผู ้
รับจ้ำงช่วงต่อจำกบริ ษทั น้ ำมัน
3) กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพือ่ การเกษตร บริ ษทั ดำเนินงำนหลัก ได้แก่ บริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชี ย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหำชน) (“PMTA”)
ซึ่ ง TTA ถือหุน้ ร้อยละ 68.5 ทั้งนี้ PMTA ประกอบธุรกิจกำรลงทุนโดยถือหุ น้ ในบริ ษทั บำคองโค จำกัด ("บำคองโค") และบริ ษทั พีเอ็ม โทรี
เซน เอเชี ย (สิ งค์โปร์ ) พีทีอี แอลทีดี ("PMTS") บำคองโคเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจำหน่ำยเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อกำรเกษตร และให้บริ กำรจัดกำรเช่ำพื้นที่
โรงงำนในประเทศเวียดนำม โดยผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ปุ๋ ยเคมีภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำ “STORK” ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับและได้รับควำมเชื่ อถือ
ด้ำนคุณภำพในประเทศเวียดนำม
4) กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม บริ ษทั ดำเนิ นงำนหลัก ได้แก่ บริ ษทั พีเอช แคปิ ตอล จำกัด (“PHC”) ซึ่ ง TTA ถือหุ น้ ร้อยละ 70 เป็ น
ผูร้ ับสิ ทธิ เฟรนไชส์และดำเนินกิจกำรร้ำนอำหำรพิซซ่ ำ ฮัท และบริ ษทั สยำมทำโก้ จำกัด (“STC”) ซึ่ ง TTA ถือหุ น้ ร้อยละ 70 เป็ นผูร้ ับสิ ทธิ เฟ
รนไชส์และดำเนิ นกิจกำรร้ำนอำหำรทำโก้ เบลล์ ทั้งนี้ ณ 31 ธันวำคม 2563 ร้ำนอำหำรพิซซ่ ำ ฮัท มี 169 สำขำทัว่ ประเทศ และร้ำนอำหำรทำ
โก้ เบลล์ มี 8 สำขำ ในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
5) กลุ่มการลงทุ นอื่น ประกอบไปด้วยธุ รกิ จอื่นนอกเหนื อจำกธุ รกิ จที่ กล่ำวมำข้ำงต้น เช่ น ธุ รกิ จบริ หำรทรั พยำกรน้ ำ และธุ รกิ จ
โลจิสติกส์ เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
ผูอ้ อกหุน้ กูม้ ีวตั ถุประสงค์ในกำรนำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ น้ กูเ้ ดิม และ/หรื อเพื่อขยำยธุ รกิจ (ซื้ อเรื อ
ขนส่ งสิ นค้ำแห้งเทกองเพื่อขยำยกองเรื อ) และ/หรื อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั
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สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานย้ อนหลัง 2 ปี และไตรมาสล่ าสุ ดหรือเท่ าที่มผี ลการดาเนินงานจริง
หน่วย : ล้ำนบำท (เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่น)
ข้ อมูล

ปี 2561

รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รำยได้รวม
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ จำกกำรดำเนินงำนปกติ ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
อัตรำส่ วนสภำพคล่อง (Current ratio)
อัตรำส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม (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 ต่อหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่ำ) 6,*
สัดส่วนกำรออกตรำสำรหนี้ต่อหนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ย (เท่ำ) *
สัดส่วนกำรกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินต่อหนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ย (เท่ำ) *
สัดส่วนหนี้สินอื่นๆที่มีภำระดอกเบี้ยต่อหนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ย (เท่ำ) *

ปี 2562

ปี 2563

37,112
12,525
24,587
14,232
(186)
210
134.0
2.44
0.51

33,473
10,874
22,599
16,543
218
563
392.1
3.15
0.48

31,029
11,838
19,191
13,010
(3,369)
(1,945)
(503.1)
2.25
0.62

0.40

0.37

0.50

0.22
0.12

0.17
0.05

0.26
0.08

5.24

3.51

12.95

4.09
0.80
0.24
0.33

4.94
1.50
0.19
0.40

1.79
0.21
0.36
0.42

0.65

0.58

0.02

0.02

0.53
0.05

หมายเหตุ:
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 และ 1/2564
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
*หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยที่ใช้ในกำรคำนวณอัตรำส่ วนด้ำนบน รวมถึงหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ซึ่ งส่ วนใหญ่ไม่ได้มีภำระดอกเบี้ยที่แท้จริ ง แต่เกิดจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญำเช่ ำ
(TFRS 16) มำถือปฏิบตั ิในปี 2563 ทั้งนี้ หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินในปี 2562 ก่อนนำมำตรฐำนฯ มำถือปฏิบตั ิอยูท่ ี่ 20.8 ล้ำนบำท ต่อมำ เมื่อนำมำตรฐำนฯ มำถือปฏิบตั ิ หนี้สินตำมสัญญำเช่ ำถูกบันทึกเพิ่มขึ้นเป็ น
314.4 ล้ำนบำท ในปี 2563
**EBITDA ไม่รวมรำยกำรพิเศษจำกผลขำดทุนทำงบัญชีของผลกระทบจำกกำรจำหน่ำยหุ ้นในบริ ษทั ร่ วม

ประวัตกิ ารผิดนัดชาระหนี้
 ไม่มี

มี

บริ ษทั ฯ ไม่มีประวัติกำรผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรื อดอกเบี้ยของตรำสำรหนี้ หรื อผิดนัดชำระหนี้เงินกูย้ มื จำกธนำคำรพำณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั
เครดิตฟองซิเอร์ หรื อสถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น และไม่มีกำรผิดเงื่อนไขในกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดสิ ทธิในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำ
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ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนำคม พ.ศ. 2564

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 เคทีบีเอสที จำกัด (มหำชน)
ที่อยู:่
เลขที่ 87/2 อำคำรซี อำร์ซีทำวเวอร์ ชั้นที่ 9,18,39,52 ออลซี ซนั่ ส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์:
0-2351-1800
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู:่
เลขที่ 127 อำคำรเกษร ทำวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนรำชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์:
0-2009-8351-6
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู:่
เลขที่ 173 อำคำรเอเซี ยเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 8-11 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์:
0-2658-8945
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
ที่อยู:่
เลขที่ 999/9 อำคำรดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 18,25 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์:
0-2658-9500, 0-2658-9000
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ที่อยู:่
เลขที่ 343-343/1,343/4-5 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหำนคร 10240
โทรศัพท์:
0-2257-0720, 0-2508-1567
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
ที่อยู:่
เลขที่ 132 อำคำรสิ นธรทำวเวอร์ 1 ชั้น 3 อำคำรสิ นธรทำวเวอร์ 3 ชั้น 18,20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์:
0-2205-7000
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู:่
เลขที่ 130-132 อำคำรสิ นธรทำวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์:
0-2659-8000
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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