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สิ ง่ ทีส่ ่งมาด้วย 7

เอกสารประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 7 :

พิ จารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

1. ปั จ จุ บ ัน บริษัทมีเ งิน กู้ย ืม จากธนาคารจ านวน 39,764 ล้า นบาท และมีโ ครงการระหว่ า งการด าเนิ น การคือ
โครงการทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึง่ ปั จจุบนั มีแหล่งเงินทุนจากธนาคารรองรับแล้ว
2. ตลาดตราสารหนี้ในช่วงนี้มตี ้นทุนทางการเงินที่ลดลงมาก และปริมาณเงินในตลาดยังมีอยู่ สงู เหมาะสมกับ
การออกหุน้ กูเ้ พือ่ ปรับลดต้นทุนการเงินของบริษทั และลดความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื
ระยะยาว
3. ดังนัน้ เพือ่ ให้บริษทั เป็ นทีร่ จู้ กั ของนักลงทุนในฐานะผูอ้ อกตราสารหนี้และเป็ นทางเลือกหนึ่งของการระดมเงินทุน
ในการดาเนินงาน รวมถึงเป็ นการบริหารความเสีย่ งในการพึง่ พาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินผูใ้ ห้กเู้ พียง
แหล่งเดียว ฝ่ ายจัดการเห็นควรออกและเสนอขายหุน้ กู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์

:

ประเภทของหุน้ กู้

เพื่ อ จั ด หาเงิ น ทุ น ส าหรั บ การด าเนิ น การต่ า ง ๆ ภายในขอบเขต
วัตถุป ระสงค์ข องบริษ ัท รวมถึงการชาระหนี้ เ ดิม และการใช้เ ป็ น เงิน ทุน
หมุนเวียน
: หุน้ กูป้ ระเภทด้อยสิทธิหรือไม่ดอ้ ยสิทธิ ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื หรือไม่ระบุช่อื มี
หรือไม่มหี ลักประกัน และมีหรือไม่มผี แู้ ทน ผูถ้ อื หุน้ กู้ บริษทั อาจมีหรือไม่ม ี
สิทธิไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนด และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ กูอ้ าจมีหรื อไม่มสี ทิ ธิ
ขอให้ไ ถ่ ถ อนหุ้น กู้ก่ อ นครบก าหนด ทัง้ นี้ ให้เ ป็ นไปตามข้อ ตกลงและ
เงือ่ นไขของการออกหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้

สกุลเงิน

:

สกุลเงินบาท

มูลค่ารวมของหุน้ กู้

:

วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างของเงินต้นของหุน้ กูไ้ ม่เกิน 48,000 ล้านบาท โดย
สามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือ
หลายคราวก็ได้
ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุน้ กูก้ ่อนกาหนดหรือเมื่อหุน้ กูค้ รบ
กาหนดไถ่ถอน บริษทั อาจออกและเสนอขายหุน้ กูช้ ุดใหม่เพิม่ เติมได้ โดย
จานวนเงินต้นของหุ้นกู้ชุดใหม่เมื่อรวมกับจานวนเงินต้นของหุ้นกู้คงค้าง
เดิมทีย่ งั ไม่ได้รบั การไถ่ถอนหรือซือ้ คืนหรือทีย่ งั ไม่ครบกาหนดไถ่ถอนต้องไม่
เกินวงเงินรวม 48,000 ล้านบาท

อั ต ราดอกเบี้ ย หรื อ
ผลตอบแทนอืน่ (ถ้ามี)

:

อัตราทีเ่ หมาะสม ขึน้ อยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายแต่ละครัง้
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การเสนอขาย

:

เสนอขายหุน้ กูใ้ นคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว โดยจะทาการเสนอขาย
หุน้ กูด้ งั กล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ ผูล้ งทุนทัวไป
่
และ/หรือ ผูล้ งทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้ งทุน สถาบันในประเทศ และ/
หรือ ผูล้ งทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่ ในคราว
เดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องซึ่งมีผลใช้บงั คับในขณะทีอ่ อกและเสนอ
ขายหุน้ กูน้ นั ้

ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการบริษทั หรือ บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย มีอานาจดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1) พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
รวมถึงรายละเอียดเกีย่ วกับหุน้ กู้ เช่น ชือ่ เฉพาะของหุน้ กู้ อายุของหุน้ กู้ ลักษณะการขายหุน้ กู้ จานวนหุน้ กู้
ทีจ่ ะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุน้ กู้ การค้าประกัน หลักประกันของหุน้ กู้ ราคาเสนอ
ขายต่อหน่ วย อายุของหุน้ กู้ สิทธิในการ ไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนด อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่น
วิธกี ารชาระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธกี ารและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร รวมถึงการดาเนินการต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องจนเสร็จการ
2) แต่งตัง้ นายทะเบียนหุน้ กู้ ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ และ/หรือ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายหุน้ กู้ หรือ ผูร้ บั ประกันการ
จาหน่ ายหุ้นกู้ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือของบริษัท และ/หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือ
บุคคลอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
3) ให้ขอ้ มูล จัดทาเอกสารและ/หรือคาขออนุ ญาต นาหุน้ กูไ้ ปขึน้ ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไ ทย
และ/หรือนาหุ้นกู้ดงั กล่าวไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ
ตลอดจนให้มอี านาจดาเนินการขออนุญาตดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูล และการดาเนินการอื่นใดกับหน่ วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการติดต่อ เจรจา เข้าทา ส่งมอบ และแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ก่อภาระค่าใช้จ่าย
และค่าธรรมเนียม และดาเนินการใด ๆ ทัง้ ปวงตามทีจ่ าเป็ นและสมควรอันเกีย่ วเนื่องกับการออกและเสนอ
ขายหุน้ กู้ รวมถึงดาเนินการต่าง ๆ ตามทีก่ ฎหมายและหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกาหนด
4. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มมี ติเห็นควรเสนอทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ใิ ห้บริษทั ออกและเสนอขายหุน้ กูป้ ระเภทมีหลักประกัน และ/หรือไม่มหี ลักประกันในวงเงินรวม
และมูลค่าคงค้างของเงินต้นของหุน้ กูไ้ ม่เกิน 48,000 ล้านบาท
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