บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำร (Fact Sheet)

สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำรนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-Debt-PO และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและ
ควำมเสี่ยงที่สำคัญของตรำสำรที่เสนอขำย ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนกำรตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำร (Fact Sheet)
หุ้นกู้ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 1 สำระสำคัญของตรำสำร
ประเภทของตรำสำร

: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ชื่อเฉพำะของตรำสำร

: หุ้นกู้ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 ("หุ้นกู้")

กำรเสนอขำย

: เสนอขำยตรำสำรหนี้ในกรณีทั่วไป

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขำย

: ไม่เกิน 2,000,000 (สองล้ำน) หน่วย

มูลค่ำของหุน้ กู้ที่เสนอขำย

: ไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพันล้ำน) บำท

มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย

: 1,000 (หนึ่งพัน) บำท

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย

: 1,000 (หนึ่งพัน) บำท

อัตรำดอกเบี้ย

: อัตรำดอกเบี้ยคงทีร่ ้อยละ 4.25 (สี่จุดสองห้ำ) ต่อปี

อำยุของหุน้ กู้

: 3 (สำม) ปี นับจำกวันออกหุ้นกู้

วันออกหุน้ กู้

: วันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2558

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุน้ กู้

: วันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
(หำกวั น ครบก ำหนดช ำระเงิ น ต้ น ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น กู้ไ ม่ ต รงกั บ วั น ท ำกำร ให้ เ ลื่ อ น
วันชำระเงินดังกล่ำวไปเป็นวันทำกำรถัดไป)

กำรไถ่ถอนหุน้ กู้กอ่ นครบ
กำหนด (call/put option)

: ไม่มี

สถำนะของหุ้นกู้

: หุ้นกู้เ ป็นหนี้ ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถำนะทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกันทุกหน่วย และ
ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่ำสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้ำหนี้สำมัญทั้ง
ในปัจจุบันและในอนำคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดำหนี้ที่มีกฎหมำยคุ้มครองให้
ได้รับชำระหนี้ก่อน

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

: ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้ำที่เป็น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน

นำยทะเบียนหุ้นกู้

: ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้ำที่เป็น
นำยทะเบียนหุ้นกูแ้ ทน

กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ

: หุ้นกู้ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ "BBB" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำร (Fact Sheet) หน้ำที่ 1

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำร (Fact Sheet)

10 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของ
หุ้นกู้จำกสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบตลอด
อำยุของหุ้นกู้
ส่วนที่ 2 ลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงของตรำสำร
2.1

ลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงของหุ้นกู้

(รำยละเอียดปรำกฏตำมหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ หน้ำ 1 ข้อ 1.1 รำยละเอียด
ของหุ้นกู้ที่เสนอขำย)
2.1.1

งวดดอกเบี้ย

ผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบี้ย โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 3 (สำม) เดือน ในวันที่ 17 มกรำคม วันที่
17 เมษำยน วันที่ 17 กรกฎำคม และวันที่ 17 ตุลำคมของแต่ละปีตลอดอำยุหุ้นกู้ โดยจะทำกำรชำระดอกเบี้ยงวดแรกใน วันที่
17 ตุลำคม พ.ศ. 2558 และจะทำกำรชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้ำยในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
2.1.2

กำรจ่ำยชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยหรือจำนวนเงินอื่นใด

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย (แล้วแต่กรณี) ตำมหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะใน
นำมของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโอนเงินค่ำเงินต้นหรือดอกเบี้ย (แล้วแต่กรณี) เข้ำบัญชีกระแสรำยวันหรือบัญชีออมทรัพย์ของ
ผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนำคำรพำณิชย์ โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรตำมที่ระบุในข้อ 9 ของ
ข้อกำหนดสิทธิ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ หัวข้อ
1.2 สรุปสำระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิ
2.2

ควำมเสี่ยงทั่วไป

2.2.1

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้
(รำยละเอียดปรำกฎตำมหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ ส่วนที่ 3.1.3 ปัจจัยควำมเสี่ยง หน้ำที่ 1 ถึงหน้ำที่ 18)

2.2.2

ควำมเสี่ยงของตรำสำร

ความเสี่ยงด้านเครดิต ผู้ถือหุ้นกู้มีควำมเสี่ยงที่อำจจะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ ยหรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผล
กำรดำเนินงำนของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตำมที่คำดหมำยหรือ ทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อกำรชำระหนี้ ก่อน
กำรตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจำรณำฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้จำกข้อมูลที่ระบุไว้
ในหนังสือชี้ชวน ในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสำมำรถดูกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ ที่
จัดทำโดยสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือเพื่อประกอบกำรตัดสินใจลงทุนได้ ถ้ำกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้ต่ำ
แสดงว่ำควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยควำมเสี่ยงที่
สูงของหุ้นกู้ดังกล่ำว ผู้ลงทุนควรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรจัดอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือ ได้จำกเว็บไซต์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สถำบันจัดอันดับควำม
น่ำเชื่อถือ หรือสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำร (Fact Sheet) หน้ำที่ 2

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำร (Fact Sheet)

ความเสี่ยงด้านราคา รำคำตลำดของหุ้นกู้นั้นอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลำยประกำร ยกตัวอย่ำงเช่น
ระดับอัตรำดอกเบี้ยในตลำดกำรเงิน นโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย สภำวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตรำเงินเฟ้อ อำยุของ
หุ้นกู้ หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขำดของหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้อำจได้รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำหุ้นกู้ ใน
กรณีที่มีกำรซื้อขำยตรำสำรก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ผู้ถือหุ้นกู้อำจไม่สำมำรถขำยหุ้นกู้ในตลำดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทันที
ในรำคำที่ตนเองต้องกำร เนื่องจำกกำรซื้อขำยเปลี่ยนมือของตรำสำรในตลำดรองอำจมีไม่มำก ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้น
กู้ไปซื้อขำยในตลำดตรำสำรหนี้ (BEX) ผู้ถือหุ้นกู้สำมำรถซื้อขำยหุ้นกู้ได้ที่ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคล
อื่นใด ที่มีใบอนุญำตค้ำหลักทรัพย์อันเป็นตรำสำรแห่งหนี้

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำร (Fact Sheet) หน้ำที่ 3

