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วันที่ 18 กุมภาพันธ 2563
เรื่อง

ขอเชิญประชุมผูถือหุนกู ครั้งที่ 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. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด ว ยบริ ษั ท พี พี ไพร ม จำกั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ได ก ำหนดเชิ ญ ประชุ ม ผู ถื อ หุ น กู (รุ น
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
เรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ พรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้
วาระที่ 1

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

วาระที่ 2

พิจารณายกเวนเงื่อนไขการดำรงสัดสวนหนี้สินตอทุน
ขอเท็จจริงและเหตุผล
บริษั ท ใครขอยกเวน เงื่อนไขการดำรงสั ด ส วนหนี้ สิ น ต อทุ น
ตามที่ระบุเอาไวในขอกำหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู ขอที่ 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

“งบการเงินรายไตรมาส”

หมายถึง งบการเงินรวมรายไตรมาสของผูออกหุนกูที่ผูสอบบัญชีได
สอบทานแล ว (reviewed but unaudited quarterly financial
statements) ที่ไดจัดสงใหแกสำนักงาน ก.ล.ต. ในแตละไตรมาส

“งบการเงินรวมประจำป”

หมายถึ ง งบการเงิ น รวมประจำป ข องผู อ อกหุ น กู ที่ ไ ด รั บ การ
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 (แล วแตกรณี) แตไมรวมถึงหนี้ในทางการคาปกติ
(Trade Payable Debts)
“สวนของผูถือหุน”
หมายถึง จำนวนรวมของสวนของผูถือหุนของผูออกหุนกูตามตัว
(Shareholders’ Equity) เลขที่ ป รากฏในงบการเงิน รวมรายไตรมาส หรืองบการเงิน รวม
ประจำปของผุออกหุนกู (แลวแตกรณี)
ความเห็นผูออกหุนกู
ประชุมผูถือหุนกูตอไป

เห็นควรนำเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่

การลงมติ
จะตองไดรับอนุมัติดวยมติคะแนนเสียงขางมากไมนอยกวา
รอยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุ นกูซึ่งเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามที่กำหนดไวในขอ 7.2 ของขอกำหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือ
หุนกูและขอ 6.3 ของเอกสารแนบทาย 2 หลักเกณฑในการประชุมผูถือหุนกู
วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

ทั้ งนี้ ผู อ อกหุ น กู ได แจ งกำหนดวั น ป ด สมุ ด ทะเบี ย นวัน ที่ 14 กุม ภาพั น ธ 2563 เวลา 12.00 น.
จนกวาจะประชุมผูถือหุนกูแลวเสร็จ ซึ่งไดเผยแพรขาวผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปนวันที่ใชกำหนด
รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนกู ครั้งที่ 1/2563
จึงขอเรียนเชิญ ทานผูถือหุนกูทุกทานเขารวมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขางตน ทานผูถือหุนกูที่ประสงคเขาประชุมดวยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประชาชน บัตรประจำตัวขาราชก าร
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)
ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท พีพี ไพรม จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผูออกหุนกู
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สิง� ทีส� ่งมาด้วย 1
(แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะสําหรับกรณีแต่งตั�งให้บุคคลอื�นทีม� ิใช่ผู้แทนผู้ถือหุน้ กูเ้ ป็ นผู้รับมอบฉันทะ)
ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
เขียนที่...........................................................................
วันที่ ..........เดือน ...........................พ.ศ……..........

ขาพเจา..........................................................................................................สัญชาติ......................................................
อยู บ า นเลขที่ ............................................................................................................... ................................
ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย..................
เปนผูถือหุนกูของบริษัท พีพี ไพรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2564 (PPPM213A) (“หุน
กูของบริษัท”) จำนวนรวมทั้งสิ้น ..............................หนวย ใบหุนกูเลขที่.............................. / หรือ ฝากหุนระบบศูนย
รับฝากหลักทรัพย
ขอมอบฉันทะให......................................................................................................................อายุ................................ป
อยูบ านเลขที่...................................................................................................................................................................
ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย.....................
เปนผูรับมอบฉันทะของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนกู 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
โดยขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ เปนจำนวนทั้งหมดที่
ขาพเจาถืออยู ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมายถูก ในชองที่ตองการใหผูรั บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน) ทั้งนี้ ใหการมอบ
ฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ เปนการมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมที่จะพึงเลื่อนออกไป หรือจะไดจัดขึ้นใหมดวย (ไมวาดวยสาเหตุใด) ทั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานที่อื่นใดที่ผูออกหุนกู
จะไดกำหนด เพื่อใหมีการลงมติในระเบียบวาระซึ่งไดระบุไวในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้จนเสร็จการ
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา (เฉพาะวาระที่ตองมีการพิจารณาและ
ออกเสียงลงคะแนน) ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมายในชองที่ตองการใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน)
วาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ
วาระนี้เปนเพียงวาระแจงเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติแตอยางใด
วาระที่ 2 พิจารณายกเวนเงื่อนไขการดำรงสัดสวนหนี้สินตอทุน
อนุมัติ
ไมอนุมัติ

งดออกเสียง

สิ�งทีส� ่งมาด้วย 1

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
อนุมัติ

ไมอนุมัติ

งดออกเสียง

ในกรณี ที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวแลวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับ มอบฉันทะมีสิทธิที่จะพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่
เห็นสมควร กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่
ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ
ขาพเจารับทราบวาแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ เปนแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะสำหรับกรณีที่ผูถือหุนกูประสงค
จะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นที่มิใชผูแทนผูถือหุนกู ดังนัน้ หากขาพเจาใชแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะนี้ในการมอบฉันทะให
ผูแทนผูถือหุนกู และระบุใหลงคะแนนเสียงตาม “(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ
ประการตามที่เห็นสมควร” หรือไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน
หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ขาพเจาตกลงใหถือวาขาพเจางดออกเสียงในกรณีนั้น

ลงชื่อ ................................................. (ผูมอบฉันทะ)
(
)

ลงชื่อ ................................................. (ผูรับมอบฉันทะ)
(
)

สิง� ทีส� ่งมาด้วย 1
(แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะสําหรับกรณีแต่งตั�งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นผู้รับมอบฉันทะ)
ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
เขียนที่...........................................................................
วันที่ ..........เดือน ...........................พ.ศ……..........

ขาพเจา..........................................................................................................สัญชาติ......................................................
อยู บ า นเลขที่ ............................................................................................................... ................................
ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย..................
เปนผูถือหุนกูของบริษัท พีพี ไพรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2564 (PPPM213A) (“หุน
กูของบริษัท”) จำนวนรวมทั้งสิ้น ..............................หนวย ใบหุนกูเลขที่.............................. / 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
โดยขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ เปนจำนวนทั้งหมดที่
ขาพเจาถืออยู โดยใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา (เฉพาะวาระที่ตองมีการพิจารณา
และออกเสียงลงคะแนน) ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมายในชองที่ตองการใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน)
วาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ
วาระนี้เปนเพียงวาระแจงเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติแตอยางใด
วาระที่ 2 พิจารณายกเวนเงื่อนไขการดำรงสัดสวนหนี้สินตอทุน
อนุมัติ
ไมอนุมัติ

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
อนุมัติ

งดออกเสียง

ไมอนุมัติ

ในกรณี ที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวแลวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหถือวาขาพเจางดออกเสียง กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุมนั้น

สิ�งทีส� ่งมาด้วย 1

เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุก
ประการ
ทั้งนี้ ใหการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ เปนการมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมที่จะพึงเลื่อนออกไป หรือจะไดจัดขึ้นใหมดวย (ไมวาดวยสาเหตุใด) ในวัน เวลา และสถานที่อื่นใด
ที่ผูออกหุนกูจะไดกำหนด เพื่อใหมีการลงมติในระเบียบวาระซึ่งไดระบุไวในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้จนเสร็จการ

ลงชื่อ ................................................. (ผูมอบฉันทะ)
(
)

ลงชื่อ ................................................. (ผูรับมอบฉันทะ)
(
)

สิงทีส่งมาด้วย 2

เอกสารแสดงตนเพื่อการเขารวมประชุมผูถือหุนกูในกรณีที่ทานมาประชุมดวยตนเอง
และกรณีที่ผูถือหุนกูมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทน
1. กรณีที่ทานมาประชุมดวยตนเอง
นิติบุคคล
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม ีอำนาจลงนาม ซึ่งยังไมหมดอายุ
2. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย พรอมรับรองสำเนาถูกตอง โดยกรรรม
การผูมีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถามี) (หนังสือรับรองมีอายุไมเกิน 3 เดือน)
บุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไมหมดอายุ
2. กรณีที่ทานตองการมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน
นิติบุคคล
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม ีอำนาจลงนาม หรือผูมอบฉันทะที่ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งยังไมหมดอายุ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง (แนบติดมากับหนังสือมอบฉันทะ)
2. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย พรอมรับรองสำเนาถูกตอง โดยกรรรม
การผูมีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (หนังสือรับรองมีอายุไมเกิน 3 เดือน)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งยังไมหมดอายุ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
4. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่สงมาดวย 1) พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท
บุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ ซึ่งยังไมหมดอายุ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(แนบติดมากับหนังสือมอบฉันทะ)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งยังไมหมดอายุ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
3. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่สงมาดวย 1) พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
บริษัท ฟนิกซ แอดไวซอรี่ เซอรวิสเซส จำกัด
Tel: 02 - 634-3335 ext. 18 Fax: 02-634-3988

เอกสารแนบท้ าย 2
หลักเกณฑ์ ในการประชุมผู้ถอื หุ้นกู้
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1. การเรียกประชุม
ผู้ออกหุ้นกู้ หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึงประสงค์จะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) จะต้ องดําเนินการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีทีส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ถึง
ผู้ออกหุ้นกู้หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึงมิได้ เป็ นผู้ประสงค์จะเรี ยกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นบั วันทีส่ง
หนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องระบุ วัน เวลา สถานทีสําหรับ
การประชุม วาระการประชุม และผู้ทีขอให้ เรี ยกประชุม ทังนี นายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชือและทีอยู่ซึงปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ เวลา 12.00 น. ของวันปิ ดสมุดทะเบียนหุ้นกู้
วันแรกเพือพักการโอนหุ้นกู้
2. ผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
ผู้มีสทิ ธิเข้ าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละครังจะประกอบด้ วยบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี
(ก)
ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
(ข)
ผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตังให้ ผ้ ถู ือหุ้น กู้รายอืนหรื อบุคคลใดๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีนายทะเบียนหุ้นกู้กําหนดและจัดส่งให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นกู้พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม) ให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 24 (ยีสิบสี) ชัวโมงก่อนเวลานัด
ประชุม
(ค)
ทีปรึ กษาทางการเงิน ทีปรึ กษากฎหมาย หรื อบุคคลซึงมีส่วนเกียวข้ องกับเรื องทีทีประชุมจะพิจารณาซึง
ได้ รับการร้ องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ เข้ าร่วมประชุมเพือทําการชีแจงและแสดงความเห็นต่อทีประชุม
(ง)
บุคคลใดๆ ทีประธานในทีประชุมอนุญาตให้ เข้ าร่วมประชุมในฐานะผู้สงั เกตการณ์
3. องค์ ประชุม
3.1
ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพือพิจารณาและลงมติในเรื องต่างๆ นอกจากทีกําหนดไว้ ในข้ อ 6.3 และ 6.4 จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นกู้
ตังแต่ 2 (สอง) รายขึนไป ซึงถือหุ้นกู้เป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยีสิบห้ า) ของหุ้นกู้ทียังไม่ได้ ไถ่ถอน
ทังหมดเข้ าร่วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็ นการประชุมครังใหม่ทีเลือนมาจาก
การประชุมครังก่อนซึงไม่สามารถประชุมได้ เนืองจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้ อ 3.1นี องค์ประชุมสําหรับการประชุม
ั 2 (สอง) รายขึนไปไม่วา่ จะถือหุ้นกู้เป็ นจํานวนเท่าใดก็ตามเข้ า
ครังใหม่ทีเลือนมานีจะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นกู้ตงแต่
ร่วมประชุม
ั 2 (สอง)
3.2
การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพือพิจารณาและลงมติในเรื องต่างๆ ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 6.3 จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นกู้ตงแต่
รายขึนไปซึงถือหุ้นกู้เป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของหุ้นกู้ทียังไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมดเข้ าร่ วมประชุม
จึงจะครบเป็ น องค์ประชุม ในกรณีทีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็ นการประชุมครั งใหม่ทีเลือนมาจากการประชุมครังก่อนซึง
ไม่สามารถประชุมได้ เนืองจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้ อ 3.2 นี องค์ประชุมสําหรับการประชุมครังใหม่ทีเลือนมานี
จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นกู้ตงแต่
ั 2 (สอง) รายขึนไปซึงถือหุ้นกู้เป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยีสิบห้ า) ของหุ้นกู้
ทียังไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมดเข้ าร่วมประชุม
3.3
การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพือพิจารณาและลงมติในเรื องต่างๆ ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 6.4 จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นกู้ตงแต่
ั 2 (สอง)
รายขึนไปซึงถือหุ้นกู้เป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ทียังไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมดเข้ าร่ วม
ประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็ นการประชุมครังใหม่ทีเลือนมาจากการประชุมครัง

ก่อนซึงไม่สามารถประชุมได้ เนืองจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้ อ 3.3 นี องค์ประชุมสําหรับการประชุมครังใหม่ทีเลือน
มานีจะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นกู้ตงแต่
ั 2 (สอง) รายขึนไป ซึงถือหุ้นกู้เป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 33 (สามสิบสาม)
ของหุ้นกู้ทียังไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมดเข้ าร่วมประชุม
4. ประธานในทีประชุม
ผู้แผนผู้ถือหุ้นกู้หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะทําหน้ าทีเป็ นประธานในทีประชุมในกรณีทีผู้ทีจะทําหน้ าที
ประธาน ไม่มาประชุมเมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 45 (สีสิบห้ า) นาที ให้ ทีประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นกู้รายหนึงเป็ นประธานใน
ทีประชุม
5. การเลือนประชุม
5.1
ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่วา่ ครังใด หากปรากฏว่าเมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 45 (สีสิบห้ า) นาที ยังมีผ้ ถู ือหุ้นกู้เข้ าร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานในทีประชุมจะต้ องสังเลิกประชุม โดย
(ก)
ในกรณีทีผู้ออกหุ้นกู้ หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นผู้เรี ยกประชุม ให้ ประธานในทีประชุมเลือนการประชุมผู้ถือหุ้น
กู้ไปประชุมในวัน เวลา และสถานทีซึงประธานกําหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้ องอยูภ่ ายในระยะเวลาไม่
น้ อยกว่า 7 (เจ็ด)วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี)วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทังนี เว้ นแต่ ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ไม่ประสงค์จะให้ มีการเรี ยกประชุมใหม่ นอกจากนี เรื องทีพิจารณาและลงมติในทีประชุมครังใหม่
จะต้ องเป็ นเรื องเดิมทีอาจพิจารณาได้ โดยชอบในการประชุมครังก่อนเท่านัน
(ข)
ในกรณีทีผู้ถือหุ้นกู้เป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ตามทีกําหนดไว้ ใน (ก) ข้ างต้ น
(ค)
ในกรณีทีการประชุมซึงไม่ครบองค์ประชุมนีเป็ นการประชุมทีได้ เรี ยกประชุมเนืองจากการประชุมในครังก่อน
ไม่ครบองค์ประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ตามทีกําหนดไว้ ใน (ก) ข้ างต้ น
5.2
นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้ องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสําหรับการประชุมครังใหม่ทีจะจัดขึนเนืองจากการประชุมครังก่อน
ไม่ครบองค์ประชุมให้ แก่ผ้ ูออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื อและทีอยู่ซึงได้ เคยจัดส่งหนังสือเชิ ญ
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ ในครั งทีไม่ครบองค์ประชุมนันทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันนัดประชุม
ครังใหม่ (ไม่นบั วันทีส่งหนังสือเรี ยกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จะต้ องระบุวนั เวลา
สถานทีสําหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมทีต้ องการสําหรับการประชุมครังใหม่
6. มติของทีประชุม
6.1
การลงมติในเรื องต่างๆ ของทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ ตดั สินโดยการชูมือหรื อลงคะแนนเสียงตามวิธีทีประธานในทีประชุม
กําหนด ซึงผู้ถือหุ้นกู้หรื อผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นกู้ทีตนถืออยู่ โดยให้ ถือว่าหุ้นกู้หนึง
หน่วยมีหนึงเสียง ในกรณีทีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมมีคะแนนเสียงชีขาด (ไม่ว่ากรณีเป็ นการลงมติ
โดยการชูมือหรื อลงคะแนนเสียงตามวิธีทีประธานในทีประชุมกําหนด)เพิมจากคะแนนเสียงทีประธานในทีประชุมอาจมี
ในฐานะทีตนเป็ นผู้ถือหุ้นกู้หรื อผู้รับมอบฉันทะ
6.2
มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื องต่างๆ นอกจากทีกําหนดไว้ ในข้ อ 6.3 และ 6.4 จะต้ องเป็ นมติโดยคะแนนเสียงข้ างมาก
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซงเข้
ึ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
6.3
มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในการแก้ ไขเปลียนแปลงข้ อกําหนดสิทธิซงไม่
ึ เกียวข้ องกับเรื องต่างๆ ที ดังต่อไปนี จะต้ องเป็ น
มติโดยคะแนนเสียงข้ างมากไม่น้อยกว่าร้ อยละ 66 (หกสิบหก) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึงเข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การแก้ ไขเปลียนแปลงข้ อกําหนดสิทธิซงไม่
ึ เกียวข้ องกับเรื องต่าง ๆ ทีกําหนดไว้ ในข้ อ 6.4

(ข)
6.4

6.5

การเปลียนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการแต่งตังบุคคลใดเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่

มติทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื องต่างๆ ต่อไปนีจะต้ องเป็ นมติโดยคะแนนเสียงข้ า งมากไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ า)
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซงเข้
ึ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การชําระหนีตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็ นหุ้น หุ้นกู้อืน หรื อทรัพย์สินอืนของผู้ออกหุ้นกู้หรื อบุคคล
ใดๆ
(ข)
การแก้ ไขวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หรื อวันครบกําหนดชําระเงินไม่วา่ จํานวนใดๆ ตามหุ้นกู้
(ค)
การลด ยกเลิก หรื อเปลียนแปลงแก้ ไขจํานวนเงินต้ น ดอกเบีย และ/หรื อ เงินจํานวนอืนใดทีค้ างชําระหรื อที
จะต้ องชําระตามหุ้นกู้
(ง)
การเปลียนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่วา่ จํานวนใดๆ ทีจะต้ องชําระตามหุ้นกู้
(จ)
การแก้ ไขเปลียนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนทีเกียวกับองค์ประชุม (ข้ อ 3.) และมติของ
ทีประชุม (ข้ อ 6.)
(ฉ)
การแก้ ไขเปลียนแปลงข้ อกํ าหนดสิทธิ เพือให้ สามารถดําเนินการในเรื องใดเรื องหนึงตามข้ อ (ก) ถึง (จ)
ข้ างต้ น
ผู้ถือหุ้นกู้รายใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องใด จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนันๆ

7. รายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และให้ ประธานในทีประชุมครังนันลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี)
วัน นับจากวันประชุม และเก็บรักษาต้ นฉบับไว้ รวมทังจัดให้ มีสําเนาเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตรวจสอบไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทําการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(แบบ 69-DEBT-II&HNW)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลเสนอขายตราสารหนีและร่ างหนังสือชีชวน

บริษัท พีพี ไพร์ ม จํากัด (มหาชน)
PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
เสนอขาย
“หุ้นกู้มีประกันของบริ ษัท พีพี ไพร์ ม จํากัด (มหาชน) ครั งที 1/2562 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2564
ซึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ ถอน”
หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน
เสนอขายให้ แก่ ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
จํานวนหุ้นกู้ไม่เกิน 400,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสินไม่เกิน 400,000,000 บาท
มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
อายุ 1 ปี 11 เดือน 25 วัน อัตราดอกเบียคงทีร้ อยละ 8.50 ต่อปี ชําระดอกเบียทุก 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้
ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายหุ้นกู้
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลาการเสนอขาย
วันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันทียืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนีและร่างหนังสือชีชวน : วันที 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันทีแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนีและร่างหนังสือชีชวนมีผลใช้ บงั คับ : วันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
คําเตือน : การลงทุนมีความเสียงผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนการตัดสินใจลงทุน
คําเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกียวกับผู้ออกตราสารหนีและเงือนไขของตราสารหนี รวมทังความเหมาะสมในการลงทุน และความ
เสียงทีเกียวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลเสนอขายตราสารหนี และร่ างหนังสือชีชวนนี มิได้ เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนําให้ ลงทุนในตราสารหนีทีเสนอขาย หรื อมิได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของตราสารหนีที
เสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลเสนอขายตราสารหนี และร่ างหนังสือชีชวนนี แต่อย่างใด ทังนี การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลใน
แบบแสดงรายการข้ อมูลเสนอขายตราสารหนีและร่างหนังสือชีชวนนีเป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลเสนอขายตราสารหนีและร่างหนังสือชีชวนนีมีข้อความหรื อรายการทีเป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ ผู้ถือตราสารหนีทีได้ ซือตราสารหนีไม่เกิน
หนึงปี นับแต่วันที แบบแสดงรายการข้ อมูลเสนอขายตราสารหนี และร่ างหนังสือชี ชวนนี มีผลใช้ บงั คับ มีสิทธิ เรี ยกร้ องค่ าเสียหายจากบริ ษัทหรื อเจ้ าของตราสารหนี ได้ ตามมาตรา 82 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี ภายในหนึงปี นับแต่วนั ทีได้ ร้ ู หรื อควรได้ ร้ ู ว่า แบบแสดงรายการข้ อมูลเสนอขายตราสารหนี และร่ างหนังสือชีชวนเป็ นเท็จหรื อขาด
ข้ อความทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันทีแบบแสดงรายการข้ อมูลเสนอขายตราสารหนีฉบับนีการเสนอขายตราสารหนีและร่างหนังสือชีชวนมีผลใช้ บงั คับ”
บุคคลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสําเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลเสนอขายตราสารหนีและร่างหนังสือชีชวนได้ ทีศูนย์สารนิเทศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที 333/3 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร 10900 ในทุกวันทําการของสํานักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรื อทาง
http://www.sec.or.th

สรุปข้ อมูลสําคัญของตราสารหนี (Factsheet)
ข้ อมูล ณ วันที 15 มีนาคม 2562
ข้ อมูลสรุ ปนีเป็ นส่ วนหนึงของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสือชีชวน ซึงเป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ป
เกียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสียงของตราสารหนีและของบริษัททีออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”)
ดังนัน ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีชวนฉบับเต็ม ซึงสามารถขอได้ จากผู้จดั การจัดจําหน่ ายหุ้นกู้และบริษัท หรือ
อาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสือชีชวนทีบริษัทยืนต่ อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
สรุ ปข้ อมูลสําคัญของตราสารหนี (Factsheet)
“หุ้นกู้มปี ระกันของบริษัท พีพี ไพร์ ม จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2562 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2564
ซึงผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ ถอน” (“หุ้นกู้”)
ออกโดย บริษัท พีพี ไพร์ ม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”)

ข้ อมูลทีสําคัญของตราสาร
ประเภทตราสาร

สกุลเงิน
การจัดอันดับความ
น่ าเชือถือ

ประเภทการเสนอขาย

หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มี
ประกัน มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มี
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน
บาท
5 ไม่มี
ผู้คําประกัน/ผู้รับอาวัล
ตราสาร ผู้ออกตราสาร

จํานวนหน่ วยทีเสนอขาย

ไม่เกิน 400,000 (สีแสน) หน่วย

มูลค่ าทีตราไว้ ต่อหน่ วย
มูลค่ าการเสนอขายรวม

PO PP (II)
PP (HNW) 5 PP(II*&HNW**)
*II หมายถึงผู้ลงทุนสถาบัน
** HNW หมายถึงผู้ลงทุนรายใหญ่

การไถ่ ถอนก่ อนกําหนด

1,000 (หนึงพัน) บาท
ไม่เกิน 400,000,000 (สีร้ อยล้ าน)
บาท
1,000 (หนึงพัน) บาท
เนืองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ เสนอขายหุ้น
กู้ทีออกใหม่แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/
หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ว่ า
ด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ เ สนอขายตราสารหนีที ออกใหม่
ดัง นั นผู้ ออกหุ้ นกู้ และ/หรื อ นาย
ทะเบี ย นหุ้น กู้จ ะไม่ รั บ จดทะเบี ย น
การโอนหุ้น กู้ ไม่ ว่ า ทอดใดๆ ให้ แ ก่
บุคคลอืนทีไม่ใช่ผ้ ลู งทุนดังกล่าว เว้ น
แต่เป็ นการโอนทางมรดก ทังนี ตาม
รายละเอียดทีระบุไว้ ในข้ อ 4.3 ของ
ข้ อกําหนดสิทธิ
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วน (และไม่
ว่ า ในคราวเดี ย วหรื อ หลายคราว)
ก่ อ นวั น ครบกํ า หนดไถ่ ถ อนหุ้ นกู้
ภายหลังจากวันครบรอบ ปี ของวัน
ออกหุ้นกู้ หรื อวันที 21 มีนาคม พ.ศ.
2563 เป็ นต้ นไป ตามรายละเอียด
และภายใต้ เงือนไขตามข้ อกําหนดว่า
ด้ วยสิท ธิ และหน้ าทีของผู้อ อกหุ้น กู้
ข้ อ 10.3

1

ราคาเสนอขาย
ข้ อจํากัดในการขาย/โอน

สรุปข้ อมูลสําคัญของตราสารหนี (Factsheet)
อัตราดอกเบีย
5 คงที ร้ อยละ 8.50 (แปดจุดห้ าศูนย์) ต่อปี
ลอยตัว...........
การคํ า นวณดอกเบี ยอาศัย หลัก เกณฑ์ 1
(หนึง) ปี มี 365 (สามร้ อยหกสิบห้ า) วันและ
โดยการนับจํ านวนวันทีผ่านไปจริ งในแต่ละ
งวดดอกเบียทีเกียวข้ อง หากวันครบกําหนด
ชําระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็ นเงินต้ นหรื อ
ดอกเบีย หรื อ เงิ นจํ านวนอืนใด) ให้ แก่ผ้ ูถื อ
หุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทําการให้ เลือนวันชําระเงิน
เป็ นวันทําการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จําต้ อง
จ่ายดอกเบี ยหรื อเงิ น เพิมใด ๆ สํา หรั บ การ
เลือนวันชําระเงิน เว้ นแต่ในกรณีดอกเบียงวด
สุด ท้ า ย ซึ งจะต้ อ งนํ า จํ า นวนวัน ทังหมดที
เลือนออกไปมารวมคํานวณดอกเบียด้ วย
งวดการจ่ ายดอกเบีย
ผู้อ อกหุ้น กู้จ ะชํ า ระดอกเบี ยหุ้น กู้ ทุก ๆ 3
(สาม) เดื อ น โดยจะชํ า ระทุ ก วัน ที 21
มิ ถุ น ายน วัน ที 21 กั น ยายน วัน ที 21
ธันวาคม และวันที 21 มี นาคม ของทุก ปี
ตลอดอายุ ข องหุ้ นกู้ และจะทํ า การชํ า ระ
ดอกเบียในงวดสุดท้ ายในวันครบกําหนดไถ่
ถอนหุ้น กู้ เว้ น แต่ก รณี ไ ถ่ ถ อนหุ้น กู้ ก่ อ นวัน
ครบกํ า หนดไถ่ ถ อนหุ้น กู้ วัน ชํ า ระดอกเบี ย
งวดสุดท้ ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวัน
ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
วันจ่ ายดอกเบียงวดแรก
21 มิถนุ ายน 2562
อายุตราสาร
1 (หนึง) ปี 11 (สิบเอ็ด) เดือน 25 (ยีสิบห้ า)
วัน นับจากวันออกหุ้นกู้
ร่ าง

วันทีออกตราสาร

วันทีครบกําหนดอายุ

หลักประกัน

ระยะเวลาการเสนอขาย

การคําประกัน/หลักประกัน

ข้ อมูล ณ วันที 15 มีนาคม 2562
19 – 20 มีนาคม 2562

จํานําหุ้นสามัญของ บริ ษัท ไทยลักซ์
เอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
ซึ งเป็ นกรรมสิ ท ธิ ของผู้ ออกหุ้ นกู้
จํ านวนหุ้นที จํ านํา 62,969,847 หุ้น
ราคาหุ้นละ 10.1397 บาท (คํานวณ
จากมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ณ วันสิน
ปี บัญชีของบริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์
ไพร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด) คิดเป็ น
มูลค่าทังสิน 638,495,358 บาท

ข้ อกําหนดในการดํารง
ผู้อ อกหุ้น กู้จ ะดํา รงไว้ ซึงอัตราส่ว น
อัตราส่ วนทางการเงิน (ถ้ ามี) ของ "หนีสินสุทธิ " ต่อ "ส่วนของผู้ถือ
หุ้น" (Net Debt to Equity Ratio) ใน
อัตราส่วนไม่เกิ น 3:1 ณ วันสินงวด
บัญชีรายไตรมาสหรื อวันสินปี บัญชี
ข อ ง ผู้ อ อ ก หุ้ น กู้ ทั ง นี ต า ม
รายละเอียดและเงือนไขทีระบุไว้ ใน
ข้ อ 7.2.11 ของข้ อกําหนดสิทธิ

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย์ จํ า กั ด
(มหาชน) หรื อผู้ทีได้ รับแต่งตังโดย
ชอบให้ ทํ า หน้ า ที เป็ นนายทะเบี ย น
หุ้นกู้แทน
บริษัทหลักทรัพย์ ททํี าหน้ าที บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ เคที บี (ประเทศ
21 มีนาคม 2562
จําหน่ ายตราสารหนี
ไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ เออี ซี จํ า กั ด
(มหาชน)
ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้
18 มีนาคม 2564
บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ เคที บี (ประเทศ
ไทย) จํ ากัด (มหาชน)หรื อผู้ทีได้ รับ
แต่งตังโดยชอบให้ ทําหน้ าทีผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจํานําหุ้นสามัญของ บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด ซึงเป็ นกรรมสิทธิของผู้ออก
หุ้นกู้ จํานวนหุ้นทีจํานํา 62,969,847 หุ้น ราคาหุ้นละ 10.1397 บาท (คํานวณจากมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ณ วันสินปี
2

สิงทีส่งมาด้วย

แผนที่สถานที่ประชุม

