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      วันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 
เร่ือง ขอเชิญประชุมผูถือหุนกู คร้ังที่ 1/2563 
 
เรียน ทานผูถือหุนกู  
     บริษัท พีพี ไพรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 (PPPM213A) 
 
สิ่งที่สงมาดวย 1. หนังสือมอบฉันทะ  
  2. เอกสารแสดงตนเพื่อการเขารวมประชุมผูถือหุนกูในกรณีที่ทานมาประชุมดวยตนเอง  

   และกรณีที่ผูถือหุนกูมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทน 
3. หลักเกณฑในการประชุมผูถือหุนกู 
4. สรุปขอมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheets) (ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561) 
5. แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุม 

 
  ดวยบริษัท  พีพี  ไพรม จำกัด (มหาชน ) (“บริษัท” ) ไดกำหนดเชิญประชุมผูถือหุนกู  (รุน 
PPPM213A) ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกรที่ 28 กุมภาพันธ 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองแกเลอเรีย 2-3 ชั้น 5 โรงแรม 
เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณา
เร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระ พรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1  ประธานแจงเพื่อทราบ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือหุนกู ประเภทไมดอยสิทธิ 
มีหลักประกัน มีผูแทนผูถือหุนกู และผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนกอนครบกำหนดไถถอน จำนวนเงิน 
207,600,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 8.50% ตอป กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกงวด 3 เดือน ครบกำหนด
ไถถอนหุนกูวันที่ 18 มีนาคม 2564  
การลงมติ   วาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบไมมีการลงมติแตอยางใด 
 

วาระที่ 2  พิจารณายกเวนเงื่อนไขการดำรงสัดสวนหนี้สินตอทุน 
ขอเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทใครขอยกเวนเงื่อนไขการดำรงสัดสวนหนี้สินตอทุน 
ตามที่ระบุเอาไวในขอกำหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู ขอท่ี 7.2 หนาที่ที่
ผูออกหุนกูตองปฏิบัติ ขอยอยที่ 7.2.11 หนา 12 ดังนี้  
 
7.2 หนาที่ที่ผูออกหุนกูตองปฏิบัติ 
7.2.11 เงื่อนไขทางการเงิน 
 

       ผูออกหุนกูจะดำรงไวซึ่งอัตราสวนของ “หนี้สินสุทธิ” ตอ “สวนของผูถือหุน”(Net Debt to 
Equity Ratio) ในอัตราสวนไมเกิน 3:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปบัญชี ของผูออก
หุนกู 
       เพื่อวัตถุประสงคของการคำนวณอัตราสวนตามที่ระบุไวในขอ 7.2.11 นี้ ใหคำจำกัดความ
ตามที่ระบุไวในขอนี้ มีความหมายดังตอไปนี้ 
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“งบการเงินรายไตรมาส” หมายถึง งบการเงินรวมรายไตรมาสของผูออกหุนกูที่ผูสอบบัญชีได
สอบทานแลว (reviewed but unaudited quarterly financial 
statements) ที่ไดจัดสงใหแกสำนักงาน ก.ล.ต. ในแตละไตรมาส 
 

“งบการเงินรวมประจำป” หมายถึง งบการเงินรวมประจำปของผูออกหุนกูที่ ไดรับการ
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ว  (audited consolidated annual financial 
statements) ที่ไดจัดสงใหแกสำนักงาน ก.ล.ต. ในแตละป 
 

“หนี้สินสุทธิ” (Net Debt) หมายถึง หนี้สินรวมในงบการเงินรวมของผูออกหุนกูตามตัวเลขที่
ปรากฎในงบการเงินรวมรายไตรมาส หรืองบการเงินรวมประจำป
ของผูออกหุนกู (แลวแตกรณี) แตไมรวมถึงหนี้ในทางการคาปกติ 
(Trade Payable Debts) 
 

“สวนของผูถือหุน”
(Shareholders’ Equity) 

หมายถึง จำนวนรวมของสวนของผูถือหุนของผูออกหุนกูตามตัว
เลขที่ปรากฏในงบการเงินรวมรายไตรมาส หรืองบการเงินรวม
ประจำปของผุออกหุนกู (แลวแตกรณี) 

 
ความเห็นผูออกหุนกู  เห็นควรนำเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมผูถือหุนกูตอไป 

 
การลงมติ   จะตองไดรับอนุมัติดวยมติคะแนนเสียงขางมากไมนอยกวา
รอยละ 66 (หกสิบหก)  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนกูซึ่งเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามที่กำหนดไวในขอ 7.2 ของขอกำหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือ
หุนกูและขอ 6.3 ของเอกสารแนบทาย 2 หลักเกณฑในการประชุมผูถือหุนกู 

 
วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 
  ทั้งนี้ ผูออกหุนกูไดแจงกำหนดวันปดสมุดทะเบียนวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2563 เวลา 12.00 น. 
จนกวาจะประชุมผูถือหุนกูแลวเสร็จ ซึ่งไดเผยแพรขาวผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปนวันท่ีใชกำหนด
รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนกู ครั้งท่ี 1/2563  
 

  จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนกูทุกทานเขารวมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขางตน ทานผูถือหุนกูที่ประสงคเขาประชุมดวยตนเองในคร้ังนี้ กรุณานำบัตรประชาชน บัตรประจำตัวขาราชการ 
ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีเปนชาวตางประเทศ มาเพื่อแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม โดยบริษัทจะเปดให
ผูถือหุนกูลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมไดตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป  
 

  ในกรณีที่ทานผูถือหุนกูไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง กรุณาลงนามมอบฉันทะใหผูเขา
ประชุมแทนในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่สงมาดวย 1) พรอมแนบหลักฐานประกอบตามรายละเอียดใน (สิ่งที่สงมา
ดวย 2) และโปรดสงกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

         ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

                     (นายวรุณ อัตถากร) 
                           ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

              บริษัท พีพี ไพรม จำกัด (มหาชน) 
                     ในฐานะผูออกหุนกู 
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 สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 
(แบบฟอรม์หนังสอืมอบฉันทะสาํหรับกรณีแต่งตั�งให้บุคคลอื�นที�มิใช่ผู้แทนผู้ถือหุน้กูเ้ป็นผู้รับมอบฉันทะ) 

 

 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
 

     เขียนที่........................................................................... 
     วันท่ี ..........เดือน ...........................พ.ศ…….......... 

 
ขาพเจา..........................................................................................................สัญชาติ...................................................... 
อยูบ าน เลขที่ ............................................................................................................... ................................                 
ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.................. 
 
เปนผูถือหุนกูของบริษัท พีพี ไพรม จำกัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2562 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2564 (PPPM213A) (“หุน
กูของบริษัท”) จำนวนรวมทั้งสิ้น ..............................หนวย ใบหุนกูเลขท่ี.............................. / หรือ  ฝากหุนระบบศูนย
รับฝากหลักทรัพย 
 
ขอมอบฉันทะให......................................................................................................................อายุ................................ป   
อยูบานเลขที่...................................................................... .............................................................................................       
ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย..................... 
เปนผูรับมอบฉันทะของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนกู คร้ังที่  1/2563 
สำหรับหุนกูของบริษัท พีพี ไพรม จำกัด (มหาชน) ในวันศุกรที่ 28 กุมภาพันธ 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองแกเลอเรีย 2-3 
ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
 
โดยขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ เปนจำนวนท้ังหมดที่
ขาพเจาถืออยู ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมายถูก ในชองที่ตองการใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน) ทั้งนี้ ใหการมอบ
ฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ เปนการมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมที่จะพึงเลื่อนออกไป หรือจะไดจัดขึ้นใหมดวย (ไมวาดวยสาเหตุใด) ทั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นใดที่ผูออกหุนกู
จะไดกำหนด เพื่อใหมีการลงมติในระเบียบวาระซึ่งไดระบุไวในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้จนเสร็จการ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา (เฉพาะวาระที่ตองมีการพิจารณาและ

ออกเสียงลงคะแนน) ดังนี้ (โปรดทำเคร่ืองหมายในชองที่ตองการใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน) 
 
วาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ  
               วาระนี้เปนเพียงวาระแจงเพ่ือทราบ จึงไมมีการลงมติแตอยางใด 
 
วาระที่ 2 พิจารณายกเวนเงื่อนไขการดำรงสัดสวนหนี้สินตอทุน 
                อนุมัติ                        ไมอนุมัติ   งดออกเสียง 
 

ติดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)  
                อนุมัติ                        ไมอนุมัติ   งดออกเสียง 
 
ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวแลวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิที่จะพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่
เห็นสมควร กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่
ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 
 
ขาพเจารับทราบวาแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะฉบบันี้ เปนแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะสำหรบักรณีที่ผูถือหุนกูประสงค
จะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นที่มิใชผูแทนผูถือหุนกู ดังนัน้ หากขาพเจาใชแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะนี้ในการมอบฉันทะให
ผูแทนผูถือหุนกู และระบุใหลงคะแนนเสียงตาม “(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ
ประการตามที่เห็นสมควร”  หรือไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน 
หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ขาพเจาตกลงใหถือวาขาพเจางดออกเสียงในกรณีนั้น 
 
 
 
      ลงชื่อ ................................................. (ผูมอบฉันทะ) 
              (                      ) 
 
 
      ลงชื่อ ................................................. (ผูรับมอบฉันทะ) 

      (                )  



 สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 
(แบบฟอรม์หนังสอืมอบฉันทะสาํหรับกรณีแต่งตั�งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับมอบฉันทะ) 

 

 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
 

     เขียนที่........................................................................... 
     วันท่ี ..........เดือน ...........................พ.ศ…….......... 

 
ขาพเจา..........................................................................................................สัญชาติ...................................................... 
อยูบ าน เลขที่ ............................................................................................................... ................................                 
ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.................. 
 
เปนผูถือหุนกูของบริษัท พีพี ไพรม จำกัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2562 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2564 (PPPM213A) (“หุน
กูของบริษัท”) จำนวนรวมทั้งสิ้น ..............................หนวย ใบหุนกูเลขท่ี.............................. / หรือ  ฝากหุนระบบศูนย
รับฝากหลักทรัพย 
 
ขอมอบฉันทะใหบริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผูแทนผูถือหุนกู เปนผูรับมอบฉันทะของ
ขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนกู ครั้งที่ 1/2563 สำหรับหุนกูของบริษัท 
พีพี ไพรม จำกัด (มหาชน) ในวันศุกรที่ 28 กุมภาพันธ 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองแกเลอเรีย 2-3 ชั้น 5 โรงแรม เอส 
31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
 
โดยขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ เปนจำนวนทั้งหมด ท่ี
ขาพเจาถืออยู โดยใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา (เฉพาะวาระท่ีตองมีการพิจารณา
และออกเสียงลงคะแนน) ดังนี้ (โปรดทำเคร่ืองหมายในชองที่ตองการใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน) 

 
วาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ  
               วาระนี้เปนเพียงวาระแจงเพ่ือทราบ จึงไมมีการลงมติแตอยางใด 
 
วาระที่ 2 พิจารณายกเวนเงื่อนไขการดำรงสัดสวนหนี้สินตอทุน 
                อนุมัติ                        ไมอนุมัติ   งดออกเสียง 
 
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)  
                อนุมัติ                        ไมอนุมัติ   งดออกเสียง 
 
ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวแลวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหถือวาขาพเจางดออกเสียง กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุมนั้น 

ติดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 
 

 
 

เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุก
ประการ 
 
ทั้งนี้ ใหการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ เปนการมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมที่จะพึงเลื่อนออกไป หรือจะไดจัดขึ้นใหมดวย (ไมวาดวยสาเหตุใด) ในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนใด
ที่ผูออกหุนกูจะไดกำหนด เพื่อใหมีการลงมติในระเบียบวาระซึ่งไดระบุไวในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้จนเสร็จการ 
 
 
 
      ลงชื่อ ................................................. (ผูมอบฉันทะ) 
              (                          ) 
 
 
      ลงชื่อ ................................................. (ผูรับมอบฉันทะ) 

      (                )  



สิงทสี่งมาด้วย 2 
 

เอกสารแสดงตนเพื่อการเขารวมประชุมผูถือหุนกูในกรณีที่ทานมาประชุมดวยตนเอง 

และกรณีที่ผูถือหุนกูมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขารวมประชุมแทน  
 

1. กรณีที่ทานมาประชุมดวยตนเอง  
นิติบุคคล  
1. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูมีอำนาจลงนาม ซึ่งยังไมหมดอายุ 
2. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย พรอมรับรองสำเนาถูกตอง โดยกรรรม

การผูมีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถามี) (หนังสือรับรองมีอายุไมเกิน 3 เดือน)  
บุคคลธรรมดา  

สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไมหมดอายุ 
 

2. กรณีที่ทานตองการมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน  
นิติบุคคล  
1. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูมีอำนาจลงนาม หรือผูมอบฉันทะท่ีลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งยังไมหมดอายุ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง (แนบติดมากับหนังสือมอบฉันทะ)  
2. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย พรอมรับรองสำเนาถูกตอง โดยกรรรม

การผูมีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (หนังสือรับรองมีอายุไมเกิน 3 เดือน)  
3. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งยังไมหมดอายุ พรอมรบัรองสำเนาถูกตอง  
4. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งท่ีสงมาดวย 1) พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท  
 
บุคคลธรรมดา  
1. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ ซึ่งยังไมหมดอายุ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

(แนบติดมากับหนังสือมอบฉันทะ)  
2. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งยังไมหมดอายุ พรอมรบัรองสำเนาถูกตอง  
3. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งท่ีสงมาดวย 1) พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท  
 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่  
บริษัท ฟนิกซ แอดไวซอร่ี เซอรวิสเซส จำกัด 

Tel: 02 - 634-3335 ext. 18 Fax: 02-634-3988 
 



                                                                                   

 

 

เอกสารแนบท้าย 2 
หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถอืหุ้นกู้ 

 
1. การเรียกประชุม 

ผู้ออกหุ้นกู้  หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ซึงประสงค์จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  (ตามแต่กรณี) จะต้องดําเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้
จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีทีสง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ถึง
ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  (ซึงมิได้เป็นผู้ประสงค์จะเรียกประชุม) และผู้ ถือหุ้นกู้  ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนั (ไม่นบัวนัทีสง่
หนงัสอืเชิญประชมุและวนันดัประชุม) ก่อนวนันดัประชุม หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องระบ ุวนั เวลา สถานทีสําหรับ                      
การประชุม วาระการประชุม และผู้ทีขอให้เรียกประชุม ทงันี นายทะเบียนหุ้นกู้จะจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ให้แก่                
ผู้ ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชือและทีอยู่ซึงปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ณ เวลา 12.00 น. ของวนัปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้                
วนัแรกเพือพกัการโอนหุ้นกู้   
 

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  
ผู้มีสทิธิเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แตล่ะครังจะประกอบด้วยบคุคลตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี  

(ก)  ผู้ ถือหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้  และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
(ข)  ผู้ ถือหุ้นกู้ อาจแต่งตงัให้ผู้ ถือหุ้นกู้ รายอืนหรือบุคคลใดๆ ("ผู้ รับมอบฉันทะ") เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนตนได้ โดยจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ (ตามแบบทีนายทะเบียนหุ้นกู้ กําหนดและจดัสง่ให้แก่ผู้
ถือหุ้นกู้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม) ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 24 (ยีสิบสี) ชวัโมงก่อนเวลานดั
ประชมุ  

(ค)  ทีปรึกษาทางการเงิน ทีปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึงมีส่วนเกียวข้องกับเรืองทีทีประชุมจะพิจารณาซึง
ได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ ให้เข้าร่วมประชมุเพือทําการชีแจงและแสดงความเห็นตอ่ทีประชมุ  

(ง)  บคุคลใดๆ ทีประธานในทีประชมุอนญุาตให้เข้าร่วมประชมุในฐานะผู้สงัเกตการณ์ 
 

3. องค์ประชุม  
3.1  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เพือพิจารณาและลงมติในเรืองตา่งๆ นอกจากทีกําหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องมีผู้ ถือหุ้นกู้

ตงัแต่ 2 (สอง) รายขึนไป ซึงถือหุ้นกู้ เป็นจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยีสิบห้า) ของหุ้นกู้ทียงัไม่ได้ไถ่ถอน
ทงัหมดเข้าร่วมประชมุ จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ ในกรณีทีการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นการประชุมครังใหม่ทีเลือนมาจาก
การประชุมครังก่อนซึงไม่สามารถประชุมได้เนืองจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 3.1นี องค์ประชุมสําหรับการประชุม
ครังใหมท่ีเลอืนมานีจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกู้ตงัแต ่2 (สอง) รายขนึไปไมว่า่จะถือหุ้นกู้ เป็นจํานวนเท่าใดก็ตามเข้า
ร่วมประชมุ 

3.2  การประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เพือพิจารณาและลงมติในเรืองต่างๆ ตามทีกําหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมีผู้ ถือหุ้นกู้ตงัแต่ 2 (สอง) 
รายขนึไปซงึถือหุ้นกู้ เป็นจํานวนรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 (ห้าสบิ) ของหุ้นกู้ทียงัไมไ่ด้ไถ่ถอนทงัหมดเข้าร่วมประชุม 
จึงจะครบเป็น องค์ประชมุ ในกรณีทีการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นการประชุมครังใหม่ทีเลือนมาจากการประชุมครังก่อนซึง
ไม่สามารถประชุมได้เนืองจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี องค์ประชุมสําหรับการประชุมครังใหม่ทีเลือนมานี
จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกู้ตงัแต ่2 (สอง) รายขนึไปซงึถือหุ้นกู้ เป็นจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 (ยีสิบห้า) ของหุ้นกู้
ทียงัไมไ่ด้ไถ่ถอนทงัหมดเข้าร่วมประชมุ  

3.3 การประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เพือพิจารณาและลงมติในเรืองต่างๆ ตามทีกําหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมีผู้ ถือหุ้นกู้ตงัแต่ 2 (สอง)
รายขึนไปซึงถือหุ้นกู้ เป็นจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ ทียงัไม่ได้ไถ่ถอนทงัหมดเข้าร่วม
ประชมุ จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ ในกรณีทีการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นการประชุมครังใหม่ทีเลือนมาจากการประชุมครัง



                                                                                   

 

 

ก่อนซงึไมส่ามารถประชุมได้เนืองจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี องค์ประชุมสําหรับการประชุมครังใหม่ทีเลือน
มานีจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกู้ตงัแต ่2 (สอง) รายขนึไป ซงึถือหุ้นกู้ เป็นจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 33 (สามสิบสาม) 
ของหุ้นกู้ทียงัไมไ่ด้ไถ่ถอนทงัหมดเข้าร่วมประชมุ 

 
4. ประธานในทปีระชุม 

ผู้แผนผู้ ถือหุ้นกู้หรือบคุคลทีได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะทําหน้าทีเป็นประธานในทีประชมุในกรณีทีผู้ทีจะทําหน้าที
ประธาน  ไมม่าประชมุเมือลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 45 (สสีบิห้า) นาที ให้ทีประชมุลงมติเลอืกผู้ ถือหุ้นกู้ รายหนึงเป็นประธานใน
ทีประชมุ  
 

5.  การเลือนประชุม 
5.1  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ไมว่า่ครังใด หากปรากฏว่าเมือลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 45 (สีสิบห้า) นาที ยงัมีผู้ ถือหุ้นกู้ เข้าร่วม

ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุ ประธานในทีประชมุจะต้องสงัเลกิประชมุ โดย   
  (ก) ในกรณีทีผู้ออกหุ้นกู้  หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ เรียกประชมุ ให้ประธานในทีประชุมเลือนการประชุมผู้ ถือหุ้น

กู้ ไปประชมุในวนั เวลา และสถานทีซงึประธานกําหนด โดยวนันดัประชมุใหมจ่ะต้องอยูภ่ายในระยะเวลาไม่
น้อยกวา่ 7 (เจ็ด)วนั แตไ่มเ่กิน 14 (สบิส)ีวนั นบัจากวนันดัประชุมเดิม ทงันี เว้นแต่ ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ ไม่ประสงค์จะให้มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี เรืองทีพิจารณาและลงมติในทีประชุมครังใหม่
จะต้องเป็นเรืองเดิมทีอาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชมุครังก่อนเทา่นนั   

(ข)  ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุ จะไมม่ีการเรียกประชมุใหมต่ามทีกําหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น 
(ค)  ในกรณีทีการประชมุซงึไมค่รบองค์ประชมุนเีป็นการประชมุทีได้เรียกประชมุเนืองจากการประชมุในครังก่อน
ไมค่รบองค์ประชมุ จะไมม่ีการเรียกประชมุใหมต่ามทีกําหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น 

5.2  นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมสําหรับการประชุมครังใหม่ทีจะจดัขนึเนืองจากการประชุมครังก่อน
ไม่ครบองค์ประชุมให้แก่ผู้ ออกหุ้นกู้  ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และผู้ ถือหุ้นกู้ ตามรายชือและทีอยู่ซึงได้เคยจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ให้ในครังทีไม่ครบองค์ประชุมนนัทกุรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วนัก่อนวนันดัประชุม
ครังใหม่ (ไม่นบัวนัทีส่งหนงัสือเรียกประชุมและวนันดัประชุม) โดยหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  จะต้องระบุวนั เวลา 
สถานทีสาํหรับการประชมุ วาระการประชมุ และองค์ประชมุทีต้องการสาํหรับการประชมุครังใหม ่ 

 
6.  มติของทปีระชุม 
6.1  การลงมติในเรืองตา่งๆ ของทีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  ให้ตดัสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีทีประธานในทีประชุม

กําหนด ซึงผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้ รับมอบฉนัทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นกู้ทีตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้หนึง
หน่วยมีหนึงเสียง ในกรณีทีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในทีประชุมมีคะแนนเสียงชีขาด (ไม่ว่ากรณีเป็นการลงมติ
โดยการชมูือหรือลงคะแนนเสยีงตามวิธีทีประธานในทีประชมุกําหนด)เพิมจากคะแนนเสยีงทีประธานในทีประชุมอาจมี
ในฐานะทีตนเป็นผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้ รับมอบฉนัทะ  

6.2  มติของทีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ในเรืองตา่งๆ นอกจากทีกําหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสยีงข้างมาก                          
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 (ห้าสบิ) ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นกู้ซงึเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

6.3  มติของทีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ในการแก้ไขเปลยีนแปลงข้อกําหนดสทิธิซงึไมเ่กียวข้องกบัเรืองต่างๆ ทีดงัต่อไปนี จะต้องเป็น
มติโดยคะแนนเสยีงข้างมากไมน้่อยกวา่ร้อยละ 66 (หกสบิหก) ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นกู้ซึงเข้าร่วมประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน  

(ก) การแก้ไขเปลยีนแปลงข้อกําหนดสทิธิซงึไมเ่กียวข้องกบัเรืองตา่ง ๆ ทีกําหนดไว้ในข้อ 6.4 



                                                                                   

 

 

(ข) การเปลยีนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และการแตง่ตงับคุคลใดเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่ 

6.4  มติทีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ในเรืองต่างๆ ต่อไปนีจะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า)
ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นกู้ซงึเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 (ก)  การชําระหนตีามหุ้นกู้ ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้ เป็นหุ้น หุ้นกู้อืน หรือทรัพย์สินอืนของผู้ออกหุ้นกู้หรือบคุคล
ใดๆ  

 (ข)  การแก้ไขวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หรือวนัครบกําหนดชําระเงินไมว่า่จํานวนใดๆ ตามหุ้นกู้    
 (ค)  การลด ยกเลกิ หรือเปลยีนแปลงแก้ไขจํานวนเงินต้น ดอกเบีย และ/หรือ เงินจํานวนอืนใดทีค้างชําระหรือที

จะต้องชําระตามหุ้นกู้  
 (ง)  การเปลยีนแปลงสกลุเงินตราของเงินไม่วา่จํานวนใดๆ ทีจะต้องชําระตามหุ้นกู้   

(จ) การแก้ไขเปลยีนแปลงหลกัเกณฑ์ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ในสว่นทีเกียวกบัองค์ประชมุ (ข้อ 3.) และมติของ
ทีประชมุ (ข้อ 6.)  

 (ฉ)  การแก้ไขเปลียนแปลงข้อกําหนดสิทธิเพือให้สามารถดําเนินการในเรืองใดเรืองหนึงตามข้อ (ก)  ถึง (จ) 
ข้างต้น 

6.5  ผู้ ถือหุ้นกู้ รายใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรืองใด จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรืองนนัๆ   
 
7.  รายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นกู้  
 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องจดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  และให้ประธานในทีประชมุครังนนัลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี) 

วนั นบัจากวนัประชุม และเก็บรักษาต้นฉบบัไว้รวมทงัจัดให้มีสําเนาเพือให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ตรวจสอบไว้ ณ สํานกังานใหญ่ของ
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ในวนัและเวลาทําการของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายตราสารหนีและร่างหนังสือชีชวน  
 

 
        

           บริษัท พีพี ไพร์ม จาํกัด (มหาชน) 

 PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED 

(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 
เสนอขาย 

“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พีพี ไพร์ม จาํกัด (มหาชน) ครังที 1/2562 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564  

ซึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาํหนดไถ่ถอน”  

หุ้นกู้ชนิดระบชุือผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสิทธิ มีประกนั มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน 
 

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 
 

จํานวนหุ้นกู้ ไมเ่กิน 400,000 หน่วย คดิเป็นมลูคา่รวมทงัสินไมเ่กิน 400,000,000 บาท 
มลูคา่ทีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 

อาย ุ1 ปี 11 เดือน 25 วนั อตัราดอกเบยีคงทีร้อยละ 8.50 ตอ่ปี ชําระดอกเบียทกุ 3 เดือน ตลอดอายขุองหุ้นกู้  
 

ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายหุ้นกู้ 

บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) 

   นายทะเบียนหุ้นกู้        ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

   ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)           บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

ระยะเวลาการเสนอขาย 
วนัที 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  

วนัทียืนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนีและร่างหนงัสือชีชวน : วนัที 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 
วนัทีแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนีและร่างหนงัสือชีชวนมีผลใช้บงัคบั : วนัที 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 

คาํเตือน : การลงทุนมีความเสียงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน 

(แบบ 69-DEBT-II&HNW) 

คาํเตือน:   ก่อนตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมลูรายละเอียดเกียวกบัผู้ออกตราสารหนีและเงือนไขของตราสารหนี รวมทงัความเหมาะสมในการลงทุน และความ
เสียงทีเกียวข้องเป็นอยา่งดี การมีผลใช้บงัคบัของแบบแสดงรายการข้อมลูเสนอขายตราสารหนีและร่างหนังสือชีชวนนี มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ แนะนําให้ลงทนุในตราสารหนีทีเสนอขาย หรือมิได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนีที
เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถกูต้องของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูเสนอขายตราสารหนีและร่างหนังสือชีชวนนีแต่อย่างใด ทงันี การรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูใน
แบบแสดงรายการข้อมลูเสนอขายตราสารหนีและร่างหนงัสือชีชวนนีเป็นความรับผิดชอบของผู้ เสนอขายตราสารหนี 
 
หากแบบแสดงรายการข้อมลูเสนอขายตราสารหนีและร่างหนงัสือชีชวนนีมีข้อความหรือรายการทีเป็นเท็จ หรือขาดข้อความทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ ผู้ ถือตราสารหนีทีได้ซือตราสารหนีไม่เกิน
หนึงปีนับแต่วันทีแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายตราสารหนีและร่างหนังสือชีชวนนีมีผลใช้บงัคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนีได้ตามมาตรา  82 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทงันี ภายในหนึงปีนับแต่วนัทีได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมลูเสนอขายตราสารหนีและร่างหนังสือชีชวนเป็นเท็จหรือขาด
ข้อความทีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั แต่ไมเ่กินสองปีนบัจากวนัทีแบบแสดงรายการข้อมลูเสนอขายตราสารหนีฉบบันีการเสนอขายตราสารหนีและร่างหนงัสือชีชวนมีผลใช้บงัคบั” 
 
บคุคลทวัไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมลูเสนอขายตราสารหนีและร่างหนงัสือชีชวนได้ทีศนูย์สารนิเทศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
เลขที 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุกวันทําการของสํานักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง 
http://www.sec.or.th 
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ข้อมูลสรุปนีเป็นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีชวน ซึงเป็นเพียงข้อมูลสรุป 
เกยีวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสยีงของตราสารหนีและของบริษัททอีอกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”)  
ดังนัน ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสอืชชีวนฉบับเต็ม ซึงสามารถขอได้จากผู้จดัการจดัจาํหน่ายหุ้นกู้และบริษัท หรือ
อาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชีชวนทีบริษัทยนืต่อสาํนักงาน ก.ล.ต.  ได้ที website ของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

สรุปข้อมูลสาํคัญของตราสารหนี (Factsheet) 
“หุ้นกู้ มีประกันของบริษัท พีพ ีไพร์ม จาํกัด (มหาชน) ครังที 1/2562 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564  

ซึงผู้ออกหุ้นกู้ มีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาํหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) 
ออกโดย บริษัท พีพี ไพร์ม จาํกัด (มหาชน)  (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”)  

ข้อมูลทีสาํคัญของตราสาร 

ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบชืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มี
ประกัน มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และผู้ ออกหุ้นกู้ มี
สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน 

จาํนวนหน่วยทีเสนอขาย ไมเ่กิน 400,000 (สแีสน) หนว่ย   

สกุลเงนิ บาท มูลค่าทตีราไว้ต่อหน่วย 1,000 (หนงึพนั) บาท 
การจัดอนัดับความ
น่าเชือถอื 

 ไมม่ี   
 ผู้คาํประกนั/ผู้ รับอาวลั  
 ตราสาร   ผู้ออกตราสาร  

 

มูลค่าการเสนอขายรวม ไมเ่กิน 400,000,000 (สร้ีอยล้าน) 
บาท   

ราคาเสนอขาย 1,000 (หนงึพนั) บาท  
ข้อจาํกัดในการขาย/โอน  เนืองจากผู้ ออกหุ้นกู้ ได้เสนอขายหุ้น

กู้ทีออกใหม่แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/
หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาต
ให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม ่
ดังนันผู้ ออกหุ้ นกู้  และ /หรือ นาย
ทะเบียนหุ้ นกู้ จะไม่รับจดทะเบียน
การโอนหุ้ นกู้ ไม่ว่าทอดใดๆ ให้แก่
บคุคลอืนทีไมใ่ช่ผู้ลงทนุดงักลา่ว เว้น
แต่เป็นการโอนทางมรดก ทงันี ตาม
รายละเอียดทีระบไุว้ในข้อ 4.3 ของ
ข้อกําหนดสทิธิ 

ประเภทการเสนอขาย  PO   PP (II) 
 PP (HNW)  PP(II*&HNW**) 

*II หมายถงึผู้ลงทนุสถาบนั 
** HNW หมายถงึผู้ลงทนุรายใหญ่ 

การไถ่ถอนก่อนกาํหนด ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน (และไม่
ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว ) 
ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้ นกู้  
ภายหลงัจากวนัครบรอบ  ปีของวนั
ออกหุ้นกู้  หรือวนัที 21 มีนาคม พ.ศ. 
2563 เป็นต้นไป ตามรายละเอียด
และภายใต้เงือนไขตามข้อกําหนดวา่
ด้วยสิทธิและหน้าทีของผู้ ออกหุ้นกู้  
ข้อ 10.3 



ร่าง ร่าง ร่าง ร่าง 
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อัตราดอกเบีย  คงที ร้อยละ 8.50 (แปดจดุห้าศนูย์) ตอ่ปี  
 ลอยตวั........... 

การคํานวณดอกเบียอาศัยหลักเกณฑ์ 1 
(หนึง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วนัและ 
โดยการนบัจํานวนวนัทีผ่านไปจริงในแต่ละ
งวดดอกเบียทีเกียวข้อง หากวนัครบกําหนด
ชําระเงินตามหุ้นกู้  (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือ
ดอกเบีย หรือเงินจํานวนอืนใด) ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นกู้ ไมต่รงกบัวนัทําการให้เลือนวนัชําระเงิน
เป็นวนัทําการถดัไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ ไมจํ่าต้อง
จ่ายดอกเบียหรือเงินเพิมใด ๆ สําหรับการ
เลอืนวนัชําระเงิน เว้นแตใ่นกรณีดอกเบยีงวด
สุดท้าย ซึงจะต้องนําจํานวนวันทังหมดที
เลอืนออกไปมารวมคํานวณดอกเบียด้วย 

ระยะเวลาการเสนอขาย 19 – 20 มีนาคม 2562 

การคาํประกัน/หลักประกัน จํานําหุ้นสามญัของ บริษัท ไทยลกัซ์ 
เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 
ซึงเ ป็นกรรมสิทธิของผู้ ออกหุ้ นกู้  
จํานวนหุ้นทีจํานํา 62,969,847 หุ้ น 
ราคาหุ้นละ 10.1397 บาท (คํานวณ
จากมลูคา่ทางบญัชีต่อหุ้น ณ วนัสนิ
ปีบญัชีของบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์
ไพร์ส (ประเทศไทย) จํากดั) คิดเป็น
มลูคา่ทงัสนิ 638,495,358 บาท 

งวดการจ่ายดอกเบีย ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะชําระดอกเบียหุ้ นกู้ ทุกๆ 3 
(สาม) เดือน โดยจะชําระทุกวันที 21 
มิถุนายน วันที 21 กันยายน วันที 21 
ธันวาคม และวันที 21 มีนาคม ของทุกปี 
ตลอดอายุของหุ้ นกู้  และจะทําการชําระ
ดอกเบียในงวดสดุท้ายในวนัครบกําหนดไถ่
ถอนหุ้ นกู้  เว้นแต่กรณีไถ่ถอนหุ้ นกู้ ก่อนวัน
ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้ นกู้  วันชําระดอกเบีย
งวดสดุท้ายจะตรงกบัวนัไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนั
ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

ข้อกาํหนดในการดาํรง
อัตราส่วนทางการเงนิ (ถ้ามี) 

ผู้ ออกหุ้นกู้ จะดํารงไว้ซึงอัตราส่วน
ของ "หนีสินสทุธิ" ต่อ "สว่นของผู้ ถือ
หุ้น" (Net Debt to Equity Ratio) ใน
อตัราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสินงวด
บญัชีรายไตรมาสหรือวนัสินปีบญัชี 
ข อ ง ผู้ อ อ ก หุ้ น กู้  ทั ง นี  ต า ม
รายละเอียดและเงือนไขทีระบุไว้ใน
ข้อ 7.2.11 ของข้อกําหนดสทิธิ 

วันจ่ายดอกเบียงวดแรก 21 มิถนุายน 2562 
อายุตราสาร 1 (หนงึ) ปี 11 (สบิเอ็ด) เดือน 25 (ยีสบิห้า) 

วนั นบัจากวนัออกหุ้นกู้   
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย์  จํ า กั ด 

(มหาชน) หรือผู้ทีได้รับแต่งตงัโดย
ชอบให้ทําหน้าทีเป็นนายทะเบียน
หุ้นกู้แทน 

วันทอีอกตราสาร 21 มีนาคม 2562 บริษัทหลักทรัพย์ททีาํหน้าที 
จาํหน่ายตราสารหนี 

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์  เออีซี จํากัด 
(มหาชน)  

วันทคีรบกาํหนดอาย ุ 18 มีนาคม 2564 ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)หรือผู้ทีได้รับ
แต่งตงัโดยชอบให้ทําหน้าทีผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้  

หลักประกัน ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจํานําหุ้นสามญัของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จํากดั ซึงเป็นกรรมสิทธิของผู้ออก
หุ้นกู้  จํานวนหุ้นทีจํานํา 62,969,847 หุ้น ราคาหุ้นละ 10.1397 บาท (คํานวณจากมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น ณ วนัสินปี



สิงทสี่งมาด้วย  
 

 

แผนที่สถานที่ประชมุ 
 

 






