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เอกสารแนบ 4 
เอกสาร ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 

ข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการมอบอํานาจที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีหุ้นกู้ ท่ีได้ออกและเสนอขายท่ียงัไมไ่ด้ไถ่ถอนทัง้หมด คิดรวมเป็นจํานวน (ตามมลูคา่

ท่ีตราไว้) 24,562 ล้านบาท และตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2560 บริษัทมีวงเงินคงเหลอืท่ีสามารถออก

และเสนอขายหุ้นกู้ ได้อีกในจํานวน 20,438 ล้านบาท 

เพ่ือเป็นการสนบัสนนุการลงทนุ การขยายธุรกิจ และการเพ่ิมสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการชําระ

หนีข้องบริษัท บริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในจํานวน (ตามมลูค่าท่ีตราไว้) ไม่เกิน 50,000 

ล้านบาท (หรือจํานวนเทียบเท่าในสกลุเงินอ่ืน) โดยวงเงินในครัง้นีเ้ป็นสว่นท่ีเพ่ิมเติมจากวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิโดยท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นของบริษัทในครัง้ก่อนๆ จํานวน 45,000 ล้านบาท (หรือจํานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) และเมื่อคํานวณรวมกับหุ้นกู้ของ

บริษัท (ตามมลูค่าท่ีตราไว้) ท่ียงัไมไ่ด้ไถ่ถอนทัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจํานวนรวมกนัไม่เกิน 95,000 ล้านบาท (หรือ

จํานวนเทียบเทา่ในสกลุเงินอ่ืน) ทัง้นี ้วงเงินของหุ้นกู้ ท่ีไถ่ถอนแล้วหรือท่ีบริษัทได้ทําการซือ้คืน จะนํามานบัเป็นวงเงินของหุ้นกู้ ท่ี

บริษัทสามารถทําการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal Basis) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทหุ้นกู้  หุ้ นกู้ ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงหุ้ นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือหุ้ นกู้ ไม่ระบุช่ือผู้ ถือ มีหรือไม่มี

หลักประกันมีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ และหุ้ นกู้ ด้อยสิทธิหรือหุ้ นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ขึน้อยู่กับความ

เหมาะสมของสภาวะตลาดหรือปัจจยัอ่ืน ๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

วงเงนิ จํานวนเงินต้นของหุ้นกู้  (ตามมลูคา่ท่ีตราไว้) ท่ีขออนมุตัิในครัง้นี ้ไมเ่กิน 50,000 ล้านบาท (หรือจํานวน

เทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) โดยวงเงินในครัง้นีเ้ป็นสว่นท่ีเพ่ิมเติมจากวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิโดยท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นของบริษัทในครัง้ก่อนๆ จํานวน 45,000 ล้านบาท (หรือจํานวนเทียบเทา่ในสกลุเงินอ่ืน) และเมื่อ

คํานวณ รวมกับหุ้นกู้ ของบริษัท (ตามมูลค่าท่ีตราไว้) ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอนทัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

ต้องมีจํานวนรวมกนัไมเ่กิน 95,000 ล้านบาท (หรือจํานวนเทียบเทา่ในสกลุเงินอ่ืน) ทัง้นี ้วงเงินของหุ้น

กู้ ท่ีไถ่ถอนแล้วหรือท่ีบริษัทได้ทําการซือ้คืน จะนํามานบัเป็นวงเงินของหุ้นกู้ ท่ีบริษัทสามารถทําการออก

และเสนอขายได้ (Revolving Principal Basis) 

ในกรณีการออกหุ้นกู้ เพ่ือการ Refinancing หุ้นกู้ เดิม (การออกหุ้นกู้ ใหม่เพ่ือชําระ และ/หรือ ทดแทน

หุ้นกู้ เดิม) จํานวนเงินต้นของหุ้นกู้ เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้

ใหม่เพ่ือการ Refinancing หุ้นกู้ เดิมนัน้จะไม่นบัเป็นสว่นหนึ่งของมลูค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ ท่ียงั

มิได้ไถ่ถอนใน การคํานวณวงเงินของหุ้นกู้ ท่ีบริษัทสามารถทําการออกและเสนอขายได้ 

สกุลเงนิ เสนอขายในสกลุบาท และ/หรือ สกลุเงินอ่ืน   

อัตราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 
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อายุหุ้นกู้  เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแล้ว (Perpetual Debentures) หุ้นกู้ ท่ีออกโดย

บริษัทจะต้องมีอายไุมเ่กิน 20 ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้ ท่ีเก่ียวข้อง สําหรับกรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่

ถอนเมื่อเลิกบริษัท การกําหนดอายุ และ วันครบกําหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ จะต้องเป็นไปตามกฎท่ี

เก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ หนว่ยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

การไถ่ถอนก่อน

กาํหนด 

 

บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้  อาจมี

หรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัททําการไถ่ถอนหุ้ นกู้ ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับ

ข้อกําหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

การเสนอขาย บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้เดียวเต็มจํานวนวงเงิน หรือเป็นคราว ๆ โดยทําการเสนอ

ขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทัว่ไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 

และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ บุคคลและผู้ลงทนุใด ๆ  ภายใต้กฎท่ี

เก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือ สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หนว่ยงาน ราชการ

อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้  

 

 ทัง้นี  ้ ท่ีประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให้

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รวมเรียกว่า “ผู้มีอํานาจ”) และ/หรือ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายโดยผู้มีอํานาจ และ/หรือ กรรมการผู้มีอํานาจลง

นามของบริษัท ให้มีอํานาจในการกําหนดข้อกําหนดและเง่ือนไข รวมถึงรายละเอียดตา่ง ๆ อนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการ

ออกและเสนอขายหุ้นกู้  เช่น การกําหนดช่ือเฉพาะของหุ้นกู้  จํานวนหนว่ยหุ้นกู้ ท่ีออกและเสนอขายในแต่ละครัง้ ประเภท หุ้น

กู้หลกัประกนั (ถ้าม)ี ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย อายหุุ้นกู้  วนัครบกําหนดไถ่ถอน สทิธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนดไถ่

ถอนหุ้นกู้  อัตราดอกเบีย้ วิธีการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และการ

ดําเนินการขึน้ทะเบียนหุ้นกู้กบัสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย หรือตลาดรองอ่ืน และการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัการ

การจดัจําหนา่ยหุ้นกู้  สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ ท่ีปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ตวัแทน

ชําระเงิน ผู้แทน ผู้ ถือหุ้นกู้หรือท่ีปรึกษาอ่ืน หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และการเข้าทํา ตกลง 

แก้ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้และการติดต่อให้ ข้อมลู เปิดเผย ลงนาม รับรอง 

ตกลง และดําเนินการยื่น ข้อมลู แบบคําขอ หรือเอกสารใด ๆ ต่อสํานกังาน ก.ล.ต.  สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ธนาคาร

แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอ่ืนใด และบคุคลใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้  อีกทัง้ให้มีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดตามท่ี

จําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการแต่งตัง้บคุคลใด ๆ  เป็นผู้ รับมอบอํานาจ ผู้แทน หรือตวัแทน

ของตนเพ่ือกระทําการตา่ง ๆ ข้างต้น 
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