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ข้อมูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพียงข้อมูลสรุป 
เกีย่วกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเส่ียงของหลักทรัพย์และของบริษทัที่ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ ("ผู้ออกหุ้นกู้" หรือ "บริษทัฯ")  

ดงัน้ัน ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอยีดจากหนังสือช้ีชวนฉบับเตม็ ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้จดัการการจ าหน่ายหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้หรืออาจ
ศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนที่ผู้ออกหุ้นกู้ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต.  ได้ที่ website ของส านักงาน ก.ล.ต. 

สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (Factsheet) 
หุ้นกู้ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ("หุ้นกู้") 

ออกโดยบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อมูลที่ส าคัญของตราสาร 
 

ประเภทตราสาร หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ 
ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สกลุเงิน สกลุเงินบำท 

การจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือ 

  ไม่มี   ผูค้  ้ำประกนั/ผูรั้บอำวลั 
  ตรำสำร   ผูอ้อกตรำสำร   
หุน้กูไ้ดรั้บกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของ
หุน้กูใ้นระดบั "BBB" แนวโนม้อนัดบัเครดิต 
"Stable" โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั เม่ือ
วนัท่ี 2 มีนำคม พ.ศ. 2561 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดั
ให้มีกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุ้น
กู้จำกสถำบันจัดอนัดับควำมน่ำเช่ือถือท่ี
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบตลอดอำยุ
ของหุน้กู ้

ประเภทการเสนอขาย   PO 
  PP (II&HNW) 

จ านวนหน่วยของหุ้นกู้ 
ที่เสนอขาย 

1,500,000 (หน่ึงลำ้นหำ้แสน) หน่วย มูลค่าของหุ้นกู้ 
ที่เสนอขาย 

1,500,000,000 (หน่ึงพนัหำ้ร้อยลำ้น) 
บำท 

จ านวนหน่วยของ 
หุ้นกู้ส ารองเพือ่ 
เสนอขายเพิม่เตมิ 

ไม่เกิน 1,000,000 (หน่ึงลำ้น) หน่วย มูลค่าของหุ้นกู้ส ารอง 
เพือ่เสนอขายเพิม่เตมิ 

ไม่เกิน 1,000,000,000 (หน่ึงพนัลำ้น) 
บำท 

จ านวนหน่วยของหุ้นกู้ 
ที่เสนอขายรวมทั้งส้ิน 

ไม่เกิน 2,500,000 (สองลำ้นหำ้แสน) หน่วย มูลค่าของหุ้นกู้ 
ที่เสนอขายรวมทั้งส้ิน 

ไม่ เกิน 2,500,000,000 (สองพันห้ ำร้อย
ลำ้น) บำท 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพนั) บำท ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพนั) บำท 

อตัราดอกเบีย้   คงท่ี  
มีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.50 (ส่ีจุดห้ำ
ศูนย)์ ต่อปี 
  ลอยตวั 
ในกำรค ำนวณดอกเบ้ียหุ้นกู้ จะค ำนวณ
โดยอำศัยหลักเกณฑ์ 1 (หน่ึง) ปี มี 365 
(สำมร้อยหกสิบห้ำ) วนั และโดยกำรนับ

การไถ่ถอนก่อนก าหนด ไม่มี ผูอ้อกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้เวน้แต่
กำร ซ้ือ คืนหุ้นกู้ตำม ท่ีก ำหนดไว้ใน
ขอ้ก ำหนดสิทธิ และผูถื้อหุ้นกูไ้ม่มีสิทธิ
เรียกร้องใหผู้อ้อกหุน้กูท้  ำกำรไถ่ถอนหุน้กู้
ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้
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จ ำนวนวัน ท่ีผ่ำนไปจริงในแต่ละงวด
ดอกเบ้ียท่ีเก่ียวข้อง โดยค ำนวณเร่ิมตั้ งแต่ 
(โดยรวมถึง) วนัออกหุ้นกู ้หรือวนัก ำหนด
ช ำระดอกเบ้ียของงวดดอกเบ้ียก่อนหน้ำน้ี 
(แล้วแต่กรณี ) จนถึง (แต่ ไม่นับรวม )  
วนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ียในงวดดอกเบ้ียนั้น 
หรือวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แลว้แต่
กรณี) ทั้งน้ี หำกผลกำรค ำนวณดอกเบ้ียหุน้กู้
ต่อหน่วยท่ีได้ มีจ ำนวนทศนิยมมำกกว่ำ 6 
(หก) ต ำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือ
เพี ยง 6 (หก ) ต ำแหน่ ง โดยให้ ปั ดเศษ
ทศนิยมข้ึนในกรณี ท่ีมีเศษมำกกว่ำหรือ
เท่ำกบั 5 (หำ้) นอกนั้นใหปั้ดลง 

วนัออกหุ้นกู้ วนัท่ี 23 มีนำคม พ.ศ. 2561 ระยะเวลาการเสนอขาย วนัท่ี 20 - 22 มีนำคม พ.ศ. 2561 

วนัที่ครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ 

วนัท่ี 23 มีนำคม พ.ศ. 2564 อายุตราสาร 3 (สำม) ปี นบัจำกวนัออกหุน้กู ้

งวดการจ่ายดอกเบีย้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช ำระดอกเบ้ียหุน้กูทุ้ก ๆ  3 (สำม) 
เดือน ในวนัท่ี 23 มีนำคม วนัท่ี 23 มิถุนำยน 
วนัท่ี 23 กนัยำยน และวนัท่ี 23 ธนัวำคม ของ
แต่ละปีตลอดอำยหุุน้กู ้

วนัจ่ายดอกเบีย้งวดแรก วนัท่ี 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 

ผู้จดัการการจัดจ าหน่าย
หุ้นกู้ 

ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทั หลกัทรัพยโ์กลเบลก็ จ ำกดั และ 
บริษทั หลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ำกดั 

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 
หรือผู ้ท่ี ได้รับแต่งตั้ งโดยชอบให้ท ำ
หนำ้ท่ีเป็นนำยทะเบียนหุน้กูแ้ทน 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) หรือ
ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งโดยชอบใหท้ ำหนำ้ท่ีเป็น
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ทน 

การค า้ประกัน/หลกัประกัน ไม่มี 

ข้อจ ากัดการโอน เน่ืองจำกผูอ้อกหุน้กูไ้ดเ้สนอขำยหุน้กูท่ี้ออกใหม่แก่ผูล้งทุนสถำบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรำยใหญ่ ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยตรำสำรหน้ีท่ีออกใหม่ ดังนั้น ผูอ้อกหุ้นกู้ และ/หรือ  
นำยทะเบียนหุน้กูจ้ะไม่รับจดทะเบียนกำรโอนหุน้กูไ้ม่ว่ำทอดใด ๆ ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนดงักล่ำว เวน้แต่เป็นกำร
โอนทำงมรดก ทั้งน้ี ตำมรำยละเอียดท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4.3 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ 

ข้อก าหนดในการด ารง
อตัราส่วนทางการเงิน  
(ถ้ามี) 

ตลอดอำยุของหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กูจ้ะด ำรงอตัรำส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ณ วนัส้ิน
งวดบญัชีรำยไตรมำสในแต่ละไตรมำสของผูอ้อกหุน้กู ้ตำมงบกำรเงินรวมของผูอ้อกหุ้นกูท่ี้ไดผ้่ำนกำรสอบทำนหรือ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ เป็นอตัรำส่วนไม่เกิน 1.5 : 1 (หน่ึงจุดหำ้ต่อหน่ึง) ทั้งน้ี โดยท่ี 
"หนีสิ้น" หมำยถึง หน้ีสินเฉพำะท่ีมีภำระดอกเบ้ีย (Interest Bearing Debt) ทั้งหมด ตำมท่ีปรำกฏในงบกำรเงินรวม
ของผูอ้อกหุน้กูท่ี้ไดมี้กำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผูส้อบบญัชีแลว้ ซ่ึงรวมถึงภำระผกูพนัทำงกำรเงินท่ีเกิดจำก
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กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงดำ้นกำรเงินหรือเขำ้เป็นผูค้  ้ ำประกนัหน้ีให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ทั้งน้ี ไม่นบัรวมถึง
กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงินหรือกำรค ้ ำประกันหน้ีระหว่ำงกลุ่มบริษัท หักด้วย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด 
ทั้งน้ี "กลุ่มบริษทั" หมำยถึง ผูอ้อกหุน้กูแ้ละบริษทัยอ่ย 
"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมำยถึง ส่วนของผูถื้อหุน้ ตำมท่ีปรำกฏในงบกำรเงินรวมของผูอ้อกหุน้กูท่ี้ไดมี้กำรตรวจสอบ
หรือสอบทำนโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 
"งบการเงินรวม" หมำยถึง งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละบริษทัย่อย ตำมหลกัเกณฑ์ของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม ท่ีไดมี้กำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผูส้อบบญัชี 
และผูอ้อกหุน้กูไ้ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
ทั้งน้ี โปรดพิจำรณำรำยละเอียดและเง่ือนไขในขอ้ 6.3 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ 

 

   ล าดบัการได้รับช าระหนีก้รณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลกิกจิการ 

 
ความเส่ียงของตราสาร 
อายุตราสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าเตอืนที่ส าคัญ 
- ตลำดตรำสำรหน้ีในประเทศไทยมีสภำพคล่องต ่ำ กำรขำยตรำสำรก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนั้นอำจไดรั้บมูลค่ำขำย 

ตรำสำรลดลงหรือเพ่ิมข้ึนได ้โดยข้ึนอยู่กบัสภำวะและควำมตอ้งกำรของตลำดในขณะนั้น นอกจำกน้ี ผูถื้อหุน้กูจ้ะไม่สำมำรถขำย
หรือโอนหุ้นกูใ้ห้แก่บุคคลใด ๆ โดยทัว่ไปได ้แต่จะถูกจ ำกดัให้ขำยหรือโอนหุ้นกูไ้ดเ้ฉพำะภำยในกลุ่มผูล้งทุนสถำบนั และ/หรือ  
ผูล้งทุนรำยใหญ่ เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 

- กำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนเท่ำนั้ น มิใช่ส่ิงช้ีน ำกำรซ้ือขำยตรำสำรหน้ี 
ท่ีเสนอขำย และไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผูอ้อกหุน้กู ้

 

ลกัษณะพเิศษและความเส่ียงที่ส าคัญของตราสาร 
ความเหมอืนและความต่างในสาระส าคัญระหว่างข้อก าหนดสิทธิส าหรับหุ้นกู้และข้อก าหนดสิทธิมาตรฐานของส านักงาน ก.ล.ต. 
ขอ้ก ำหนดสิทธิส ำหรับหุน้กูแ้ละขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. มีควำมแตกต่ำงในสำระส ำคญัในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

- ขอ้ 6 หนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้มีกำรก ำหนดขอ้ปฏิบติัและขอ้ห้ำมปฏิบติัของผูอ้อกหุน้กูเ้พ่ิมเติมนอกจำกท่ีก ำหนดในขอ้ก ำหนดสิทธิ
มำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. เช่น มีกำรก ำหนดใหผู้อ้อกหุน้กูด้  ำรงอตัรำส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ มีกำรก ำหนดหำ้มมิใหผู้ ้
ออกหุ้นกูจ่้ำยเงินปันผลไม่ว่ำในรูปแบบใด ๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นของผูอ้อกหุ้นกู ้ในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูผ้ิดนัดไม่ช ำระเงินต้น และ/หรือ 

 

มากกว่า 5 ปี      

1 – 5 ปี  ✓    

น้อยกว่า 1 ปี      

  AAA - AA A - BBB non-investment 
grade unrated Credit rating 
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ดอกเบ้ียของหุน้กู ้และ/หรือ ผิดนดัช ำระหน้ีใด ๆ ตำมหุน้กูน้ี้ และกำรผิดนดัหรือผิดเง่ือนไขดงักล่ำวยงัไม่ไดรั้บกำรแกไ้ข เวน้แต่เป็นกรณี
ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ และมีกำรก ำหนดห้ำมมิให้ผูอ้อกหุ้นกูด้  ำเนินกำรใด ๆ เพ่ือหรือเก่ียวขอ้งกบักำรเลิกหรือยุติกำรประกอบ
กิจกำร หรือเปล่ียนแปลงลกัษณะของกิจกำรในสำระส ำคญัท่ีก ำลงัด ำเนินอยูใ่นปัจจุบนั (ไม่วำ่ทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วน) เป็นตน้ 

- ขอ้ 8 ดอกเบ้ีย มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรค ำนวณดอกเบ้ียและกำรเล่ือนวนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ียเพ่ิมเติมจำกท่ีก ำหนดใน
ขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต.  

- ขอ้ 11 กำรผิดนดัและผลของกำรผิดนดั มีกำรก ำหนดกรณีท่ีถือเป็นเหตุผิดนดัภำยใตข้อ้ก ำหนดสิทธิเพ่ิมเติมนอกจำกท่ีก ำหนดใน
ขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. เช่น มีกำรก ำหนดมิให้กำรผิดนดัช ำระเงินตน้หรือดอกเบ้ียหรือเงินจ ำนวนอ่ืนใด
ถือเป็นกำรผิดนดัภำยใตข้อ้ก ำหนดสิทธิ หำกกำรผิดนดัดงักล่ำวนั้นมีสำเหตุมำจำกควำมล่ำชำ้ในระบบกำรโอนเงิน และผูอ้อกหุน้กู้
ไดช้ ำระหน้ีเงินดงักล่ำวภำยใน 3 (สำม) วนัท ำกำร นบัแต่วนัท่ีถึงก ำหนดนั้น และมีกำรก ำหนดให้กรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลง 
กำรงดเวน้ หรือยกเลิกใบอนุญำต หนังสือรับรอง หนังสือยินยอม สิทธิประโยชน์ใด ๆ ท่ีผูอ้อกหุ้นกู้ได้รับจำกหน่วยงำนของรัฐ 
เจำ้หนำ้ท่ี บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูจ้  ำตอ้งมีไวห้รือใช ้และมีควำมส ำคญัต่อกำรประกอบธุรกิจหลกัของผูอ้อกหุน้กู ้
ซ่ึงอำจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทำงลบอยำ่งมีนยัส ำคญั ถือเป็นเหตุผิดนดัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ  

- ขอ้ 12 กำรประชุมผูถื้อหุ้นกู ้มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรประชุมของผูถื้อหุ้นกูแ้ละมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู้เพ่ิมเติม
นอกจำกท่ีก ำหนดในขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. เช่น มีกำรเพ่ิมเติมหลกัเกณฑใ์นกรณีมีผูถื้อหุน้กูร้ำยเดียว 

ทั้งน้ี โปรดพิจำรณำข้อก ำหนดและเง่ือนไขของร่ำงข้อก ำหนดสิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นเอกสำรแนบ 1 ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำย 
ตรำสำรหน้ีและร่ำงหนงัสือช้ีชวน 
 

ความเส่ียงทั่วไป 

ความเส่ียงเกีย่วกบัผู้ออกหุ้นกู้ 
รำยละเอียดปรำกฏตำม ส่วนท่ี 3.1 กำรประกอบธุรกิจ หวัขอ้ท่ี 3.1.3 ปัจจยัควำมเส่ียง ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ี
และร่ำงหนงัสือช้ีชวน 
ความเส่ียงของตราสาร 

ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต ผูถื้อหุ้นกู้มีควำมเส่ียงท่ีอำจจะไม่ไดรั้บช ำระดอกเบ้ียหรือเงินต้น ในกรณีท่ีธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของ 
ผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่เป็นไปตำมท่ีคำดหมำยหรือ ทรัพยสิ์นของผูอ้อกหุ้นกูมี้ไม่เพียงพอต่อกำรช ำระหน้ี ก่อนกำรตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนควร
พิจำรณำฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผูอ้อกหุน้กูจ้ำกขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยตรำสำร
หน้ีและร่ำงหนังสือช้ีชวน ในกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของผูอ้อกหุ้นกู ้ผูล้งทุนสำมำรถดูกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ ท่ีจดัท ำโดย
สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือเพ่ือประกอบกำรตดัสินใจลงทุนได ้ถำ้กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกูต้  ่ำ แสดงว่ำควำมเส่ียงดำ้นเครดิต
ของผูอ้อกหุ้นกูห้รือของหุ้นกูสู้ง ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บควรจะสูงดว้ยเพ่ือชดเชยควำมเส่ียงท่ีสูงของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละหุ้นกูด้งักล่ำว ผูล้งทุน
ควรติดตำมขอ้มูลข่ำวสำรของบริษทัผูอ้อกหุ้นกูร้วมถึงกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ ไดจ้ำกเว็บไซต์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ หรือสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย 

ควำมเส่ียงดำ้นรำคำ รำคำตลำดของหุน้กูน้ั้นอำจมีกำรเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลำยประกำร ยกตวัอย่ำงเช่น ระดบัอตัรำดอกเบ้ียใน
ตลำดกำรเงิน นโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย สภำวะเศรษฐกิจโดยรวม อตัรำเงินเฟ้อ อำยุของหุ้นกู ้หรืออุปสงคส่์วนเกินหรือส่วนขำดของ
หุน้กู ้ดงันั้น ผูถื้อหุน้กูอ้ำจไดรั้บผลกระทบจำกควำมผนัผวนของรำคำหุน้กู ้ในกรณีท่ีมีกำรซ้ือขำยตรำสำรก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน 

ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง ผูถื้อหุน้กูอ้ำจไม่สำมำรถขำยหุน้กูใ้นตลำดรองก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กูไ้ดท้นัทีในรำคำท่ีตนเองตอ้งกำร 
เน่ืองจำกกำรซ้ือขำยเปล่ียนมือของตรำสำรในตลำดรองอำจมีไม่มำก ทั้ งน้ี ผูอ้อกหุ้นกู้ไม่ได้น ำหุ้นกู้ไปซ้ือขำยในตลำดตรำสำรหน้ี (BEX)  
ผูถื้อหุน้กูส้ำมำรถซ้ือขำยหุน้กูไ้ดท่ี้ธนำคำรพำณิชย ์บริษทัหลกัทรัพย ์หรือนิติบุคคลอ่ืนใด ท่ีมีใบอนุญำตคำ้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตรำสำรแห่งหน้ี 
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ข้อมูลผู้ออกตราสาร 
 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกดั (มหำชน) (หรือ (“TTA” หรือ “บริษทัฯ”) ก่อตั้งข้ึนในปี 2447 โดยเติบโตข้ึนจำกจุดเร่ิมตน้เลก็ๆ ใน

ฐำนะของบริษทัท่ีเป็นผูใ้ห้บริกำรขนส่งสินคำ้ทำงทะเล และปัจจุบนัเติบโตเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจกำรลงทุนโดยกำรถือหุ้นในบริษทัอ่ืนเชิง 
กลยุทธ์ (a strategic investment holding company) ท่ีไดรั้บกำรจดัอนัดบัใหเ้ป็นหน่ึงใน 100 ล ำดบัแรก ของบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลท.”)  ทั้งน้ี TTA ประกอบธุรกิจในสำมกลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลงังำน และธุรกิจโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ซ่ึงเป็นท่ี
รู้จกัในระดบัสำกลไปทัว่ภูมิภำคเอเชีย ตะวนัออกกลำง ยโุรป และแอฟริกำ 

ดว้ยเป้ำหมำยสูงสุดในกำรสร้ำงและท ำให้มูลค่ำของผูถื้อหุ้นมีควำมยัง่ยืน TTA มุ่งเนน้ท่ีกำรบริหำรจดักำรและกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กบั
พอร์ตกำรลงทุนทำงธุรกิจในภำพรวม ในฐำนะท่ีบริษทัประกอบธุรกิจกำรลงทุนโดยกำรถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) กลุ่มบริษทัฯ มี
พอร์ตกำรลงทุนทำงธุรกิจท่ีหลำกหลำยในสำมกลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ขนส่ง พลงังำน และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรลงทุนเร่ิมแรกในบริษทัเคร่ืองด่ืม
ชั้นน ำของจีน คือ ไซโน แกรนดเ์นส เม่ือปลำยปี 2557 ไดเ้ร่งกำรขยำยตวัของกลุ่มบริษทัฯ ในธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืมใหเ้ติบโตข้ึนในปีท่ีแลว้ โดย
กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งฝ่ำยบริหำรกลยุทธ์ดำ้นอำหำรและเคร่ืองด่ืมข้ึนมำใหม่ ภำยใตก้ำรดูแลของบริษทั พีเอม็เอฟบี จ ำกดั ทั้งน้ี พอร์ตกำรลงทุนทำง
ธุรกิจหลกัท่ีส ำคญั ประกอบดว้ยกลุ่มธุรกิจหลกัสำมกลุ่มและบริษทัย่อยของแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 

1. ธุรกิจขนส่ง - บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (สดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 100 ) ผูใ้หบ้ริกำรเรือขนส่งสินคำ้แหง้เทกอง 
2. ธุรกิจพลงังำน - บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน) (สัดส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 58.22) ผูใ้ห้บริกำรวิศวกรรมใตท้ะเลและบริกำรขุด

เจำะน ้ำมนัและใหบ้ริกำรนอกชำยฝ่ังในอุตสำหกรรมน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำติ 
3. ธุรกิจโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

- บริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) (สัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 68.52 ) บริษทัท่ีประกอบธุรกิจกำรลงทุนโดยกำร
ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 

- บริษทั บำคองโค จ ำกดั (สัดส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 100)  (ถือหุน้โดยออ้มผ่ำนบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน))
ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ยและใหบ้ริกำรใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีโรงงำนชั้นน ำในประเทศเวียดนำม 

- บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั(มหำชน) (สดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 90.11 ) ผูใ้หบ้ริกำรโลจิสติกส์ถ่ำนหินในประเทศไทย  
 

วตัถุประสงค์การใช้เงนิ 
บริษทัฯ จะน ำเงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้กูใ้นคร้ังน้ีไปใชเ้พ่ือกำรช ำระคืนเงินกู ้และ/หรือ เพ่ือกำรลงทุน และ/หรือ เพ่ือใชใ้น

กิจกำรของบริษทัฯ 
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สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานย้อนหลัง 2 ปีและไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มผีลการด าเนินงานจริง 
หน่วย ลำ้นบำท (เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน) 

ข้อมูล 
งวดปีส้ินสุดหรือ ณ วนัที่  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
งวดปีส้ินสุด หรือ ณ วนัที่  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
สินทรัพยร์วม  35,585 41,620 
หน้ีสินรวม 10,531 15,125 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 25,054 26,495 
รำยไดร้วม 13,392 13,662 
ตน้ทุน 10,948 11,852 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ  692 (97) 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 1.75 2.04 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ) 1.46 1.74 
ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 86.34 113.72 
อตัรำก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (ร้อยละ) 5.17 (3.06) 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ีย (เท่ำ)* 4.76 6.27 
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) 0.42 0.57 
อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ตำม
ขอ้ก ำหนดสิทธิ)** (เท่ำ)  

0.15 0.20  

* อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ีย (Cash Basis) = กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน + ดอกเบ้ียจ่ำย + ภำษี / ดอกเบ้ียจ่ำย 
** ขอ้ก ำหนดสิทธิส ำหรับหุ้นกูท่ี้ออกและเสนอขำยในคร้ังน้ีก ำหนดวำ่ ตลอดอำยขุองหุ้นกู ้ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัส้ินงวดบญัชีรำย
ไตรมำสในแต่ละไตรมำสของผูอ้อกหุ้นกู ้ตำมงบกำรเงินรวมของผูอ้อกหุ้นกูท่ี้ไดผ้่ำนกำรสอบทำนหรือตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ เป็นอตัรำส่วนไม่เกิน 1.5:1 (หน่ึงจุดห้ำต่อ
หน่ึง) ทั้งน้ี ตำมนิยำมของค ำวำ่ "หน้ีสิน" "กลุ่มบริษทั" "ส่วนของผูถื้อหุ้น"และ "งบกำรเงินรวม" ท่ีระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ  
 

ประวตักิารผดินัดช าระหนี้ 
 ไม่มี                      มี 
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ข้อมูลผู้ตดิต่อ 
1. ผูล้งทุนสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพ่ิมเติมและรับหนงัสือช้ีชวนไดท่ี้ 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
ท่ีอยู:่ ส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 9 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศพัท:์  0-2544-5078 
บริษทั หลกัทรัพยโ์กลเบลก็ จ ำกดั 
ท่ีอยู:่ ส ำนักงำนใหญ่ อำคำรซีอำร์ซีทำวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 8 และชั้น 12 เลขท่ี 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท:์  0-2672-5999 
บริษทั หลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ำกดั 
ท่ีอยู:่ ส ำนกังำนใหญ่ อำคำรสำธรซิต้ีทำวเวอร์ ชั้น 3 เลขท่ี 175 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท:์  0-2680-4037, 0-2680-1474 
2. หำกผูล้งทุนมีขอ้ร้องเรียน สำมำรถติดต่อไดท่ี้ 
ท่ีอยู:่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 ส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 26/26-27 อำคำรอรกำนต ์ชั้นท่ี 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท:์  0-2250-0569-74 
 


