
  สิ่งท่ีสง่มาด้วย 6. 
 

สรุปสาระส าคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

สืบเน่ืองจาก วงเงินหุ้นกู้ ท่ีสามารถออกและเสนอขายตามท่ีได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2559 มีจ านวนทัง้สิน้รวม 2,000 ล้านบาท โดย ณ ปัจจบุนั หุ้นกู้ ท่ีออกจ าหน่ายและยงัมิได้ไถ่ถอนมีจ านวน
ทัง้สิน้ 1,200 ล้านบาท คงเหลือวงเงินหุ้นกู้ จ านวน 800 ล้านบาท ซึ่งวงเงินดงักล่าวมีเง่ือนไขก าหนดอายุหุ้นกู้ ไว้
ส าหรับหุ้นกู้ ระยะสัน้ไม่เกิน 270 วนั และส าหรับหุ้นกู้ ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี เทา่นัน้ 

เพ่ือการส ารองไว้เป็นแหล่งในการจดัหาเงินทนุระยะยาวส าหรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนในกิจการ และ/หรือ ช าระคืนหนี ้และเพ่ือความยืดหยุ่นในการบริหารจดัการทางการเงิน จึงขอ
เสนอให้เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ อีกจ านวน 2,000 ล้านบาท โดยก าหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนดอายหุรือไม่ก็ได้  หรือเป็นหุ้นกู้ ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท (perpetual) เพ่ือรองรับการออกหุ้น
กู้ ระยะยาวกว่า 10 ปี และ/หรือ หุ้นกู้ ท่ีมีลักษณะคล้ายทุนในอนาคต เช่น Perpetual Bond ทัง้นี ้ขึน้กับความ
ต้องการใช้เงินของบริษัทฯ และ สภาวะตลาดในขณะนัน้ๆ 

การออกและการเสนอขายหุ้นกู้ ครัง้นี ้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของ
บริษัทรวมถึงสภาวะตลาด 

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

วตัถปุระสงค์ : เพ่ือน าเงินท่ีได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไปส าหรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ /หรือ ช าระคืนหนี ้หรือเพ่ือ

วตัถปุระสงค์อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ประเภทหุ้นกู้  : หุ้นกู้ ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุช่ือผู้ ถือหรือไม่ระบุช่ือผู้ ถือ 

ประเภทด้อยสทิธิหรือไม่ด้อยสทิธิ มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั มีผู้แทนผู้ ถือหุ้น

กู้ หรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  มีหรือไม่มีวันก าหนดไถ่ถอน ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับความ

เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายในแตล่ะคราว 

สกลุเงิน : เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนในขณะท่ีมีการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

มูลค่ารวมของ

หุ้นกู้  

: ไม่เกิน 2,000 ล้านบาทหรือสกุลเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่าสกุลเงินบาท (เม่ือรวมกับวงเงิน

เดิมตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 แล้ว บริษัทจะมีวงเงินส าหรับการ



  

ออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ทัง้สิน้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดย ณ ปัจจุบัน หุ้ นกู้ ท่ี

ออกจ าหน่ายและยงัมิได้ไถ่ถอนมีจ านวนทัง้สิน้ 1,200 ล้านบาท คงเหลือวงเงินหุ้นกู้

เม่ือรวมครัง้นี ้จ านวน 2,800 ล้านบาท) 

ทัง้นี ้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้น

กู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมท่ีมีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดงักลา่ว โดยจ านวนเงิน

ต้นคงค้างทัง้หมดของหุ้นกู้ ท่ีบริษัทออกจ าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมี

จ านวนเงินไม่เกินวงเงินดงักลา่ว  

อตัราดอกเบีย้ : ตามท่ีจะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้  และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

ทัง้นี ้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และ/หรือส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้องท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อายขุองหุ้นกู้  : ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายในแต่ละครัง้ โดยสามารถ

ก าหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายหุรือไม่ก็ได้  หรือเป็นหุ้นกู้ ท่ีครบก าหนด

ไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท (perpetual) 

การเสนอขาย : (1) เสนอขายหุ้นกู้ทัง้หมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/

หรือในลกัษณะหมนุเวียน (revolving)  

(2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงและ/

หรือผู้ ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ในคราว

เดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือตามประกาศ 

กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ี

ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

การไถ่ถอนก่อน

ก าหนด 

: ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิ

ขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด หรือบริษัทอาจก าหนดให้มีหรือไม่มีการไถ่ถอนก่อน

ก าหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้ ทัง้นี ้ให้เป็นไป

ตามข้อตกลงและเง่ือนไขในการออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว  



  

อ านาจก าหนด

รายละเอียดอ่ืนๆ 

: เพื่อเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิมอบหมายให้ ให้กรรมการผู้ มีอ านาจลง

นามของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมายมี

อ านาจ ดงันี ้

1) ก าหนดรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับหุ้ นกู้ รวมถึงประเภท ช่ือ อัตรา

ดอกเบีย้ อายุ การไถ่ถอน การแต่งตัง้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  ตลอดจนก าหนด

รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้ นกู้ ในรูปแบบ

ต่างๆ กนัหรือเป็นคราวๆ โดยเม่ือหุ้นกู้จ านวนใดจ านวนหนึ่งครบก าหนด ก็

สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ราคา วิธีการ 

และระยะเวลาเสนอขาย และจดัสรร 

2) แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือ 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ 

หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดในกรณีท่ีจะต้องมีการแต่งตัง้ตาม

กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องหรือในกรณีอ่ืนใดตามท่ีเห็นควร 

3) ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สญัญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึง

ติดต่อให้ข้อมูลย่ืนเอกสารหลักฐานกับส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ 

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่วตลอดจน

ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือจ าเป็นได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 เพ่ือเป็นข้อมลูของในเบือ้งต้น บริษัทคาดว่าลกัษณะและประเภทของหุ้นกู้บางส่วนท่ีบริ ษัทจะออกจะมี
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1. เทียบเท่าทนุ: เป็นหุ้นกู้ ท่ีไม่มีก าหนดวนัไถ่ถอน หรือผู้ออกหุ้นกู้ เป็นผู้ มีสิทธิในการก าหนดวนัไถ่ถอน
แตเ่พียงผู้ เดียว ซึง่ในทางบญัชี หุ้นกู้ดงักลา่วถือวา่เทียบเทา่ทนุ และเป็นสว่นของผู้ ถือหุ้น  

2. สดัสว่นการถือหุ้น: การออกหุ้นกู้ดงักลา่วจะไม่มีผลกระทบกบัสดัสว่นการถือหุ้นใดๆ ของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท (no dilution effect to existing shareholders) 

3. เป็นหุ้นกู้ ท่ีไม่มีหลกัประกนั (Unsecured Securities): บริษัทมิได้ให้หลกัประกนัใดๆ แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  

4. อตัราดอกเบีย้: คาดวา่จะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 9- 10 

ทัง้นี ้ลกัษณะและประเภทของตราสารที่จะออก รวมทัง้รายละเอียดตา่งๆ ของตราสารที่จะออก จะขึน้อยู่
กบัมติของคณะกรรมการบริหาร ซึง่จะประชมุและพิจารณาในภายหลงั หรือเป็นไปตามการพิจารณาของ
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัทพิจารณาในภายหลงัตอ่ไป 

 


