บริ ษทั ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 2
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 : รายละเอียดข้ อกําหนดและเงื่อนไขของการรออกและเสนอขายหุ้นกู้
รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้
วัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน

: เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ และขยายกิจการของบริษัทย่อย คือ
บริษัท ตงฮัว้ แคปปิ ตอล จํากัด ซึง่ ประกอบธุรกิจใหกู้ยืมเงินหมุนเวียนในระยะสัน้

ประเภท

: หุ้น กู้ทุกประเภท ชนิ ดระบุชื่ อผู้ถือหรื อไม่ระบุชื่อ ผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิท ธิ ซึ่งอาจมี
หรื อไม่มีประกัน และอาจมีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

สกุลเงิน

: เงินบาท หรื อเงินเหรี ยญสหรัฐ และ/หรื อเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ

วงเงินรวมของหุ้นกู้ทงหมด
ั ้้

: ไม่เกิน 2,000 (สองพัน) ล้ านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย

: 1,000 (หนึง่ พัน) บาท

อัตราดอกเบี ้ย

: ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

อายุห้ นุ กู้

: ไม่เกิน 5 ปี ทังนี
้ ้จะพิจารณาอายุห้ นุ กู้ที่เหมาะสมกับการใช้ เงินและสภาวะตลาด

วิธีการเสนอขาย

: เสนอขายในประเทศ และ/หรื อต่างประเทศให้ แก่ประชาชนและ/หรื อผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรื อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงโดยอาจแบ่งขายเป็ นรุ่ น
เดียวหรื อหลายรุ่ นและ/หรื อในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและ
เสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นกู้
เดิม ซึง่ ตราสารนันๆกํ
้ าลังจะครบกําหนดชําระคืนหรื อถูกไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด ทังนี
้ ้ โดย
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้ อบังคับ หรื อประกาศที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการขออนุญาต
จากหน่วยราชการใดๆที่เกี่ยวข้ อง

การชําระคืนเงินต้ น

: ทยอยคืนเงินต้ น หรื อชําระงวดเดียวเมื่อครบกําหนดไถ่ถอน ตามข้ อ กําหนดสิทธิห้ นุ กู้ที่
จะระบุเป็ นครัง้ ๆ ไปสําหรับหุ้นกู้แต่ละรุ่น

การไถ่ถอนก่อนครบกําหนดอายุ

: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิ หรื อไม่มีสิทธิ ขอให้ บริ ษัทไถ่ถอนหุ้น กู้ก่อนครบกําหนด และ/หรื อ
บริ ษัทอาจมีสิทธิหรื อไม่มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ้น กู้ก่อนครบ ทังนี
้ ้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราวโดยปฎิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
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ข้ อบังคับหรื อประกาศที่เกี่ ยวข้ องรวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
การขึ ้นทะเบียนตราสารหนี ้

: บริษัทอาจขึ ้นทะเบียนหุ้นกู้กบั สมาคมตลาดตราสารหนี ้

เงื่อนไขพิเศษ

: ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ ไถ่ถอนหรื อชําระคืนหุ้นกู้ที่ได้ ออกภายในวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิข้างต้ น
บริ ษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจํานวนที่ได้ ไถ่ถอนหรื อชําระคืน โดย
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใดๆ ต้ องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้ อนุมตั ิในครัง้ นี ้

ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายให้ มีอํานาจดังต่อไปนี ้
1) การกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกําหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้น
กู้จํานวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่
ถอน การไถ่ก่อนก่อนกําหนดอัตราดอกเบี ้ย วิธีการชําระเงินต้ น และดอกเบี ้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขายเป็ น
ต้ น
2) การแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรื อผู้ประสานงานการออกหุ้นกู้และ/หรื อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
3) การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามที่จําเป็ น และ
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้ นี ้ รวมถึงการนําหุ้น กู้ดงกล่
ั ้ าวข้ างต้ น ไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อ สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรื อ ตลาดรองอื่นๆ
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