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สรุปสาระส าคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงนิไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

สืบเน่ืองจาก วงเงินหุ้นกู้ ท่ีสามารถออกและเสนอขายตามท่ีได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 และจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีจ านวนทัง้สิน้รวม 4,000 ล้าน
บาท โดย ณ ปัจจุบัน หุ้นกู้ ท่ีออกจ าหน่ายและยังมิได้ไถ่ถอนมีจ านวนทัง้สิน้  3,200 ล้านบาท คงเหลือ
วงเงินหุ้นกู้จ านวน  800 ล้านบาท เพ่ือการส ารองไว้เป็นแหล่งในการจดัหาเงินทุนระยะยาวส าหรับใช้ใน
การด าเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ช าระคืนหนี ้และเพ่ือความ
ยืดหยุ่นในการบริหารจดัการทางการเงิน จึงขอเสนอให้เพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจ านวน 
3,000 ล้านบาท โดยก าหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายหุรือไม่ก็ได้  หรือเป็นหุ้นกู้ ท่ีครบก าหนด
ไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual) เพ่ือรองรับการออกหุ้นกู้ ระยะยาวกว่า 10 ปี และ/หรือ หุ้นกู้ ท่ีมี
ลักษณะคล้ายทุนในอนาคต เช่น Perpetual Bond ทัง้นี ้ขึน้กับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ และ 
สภาวะตลาดในขณะนัน้ๆ 

การออกและการเสนอขายหุ้นกู้ครัง้นี ้จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสมกบั
ความต้องการใช้เงินของบริษัทรวมถงึสภาวะตลาด 

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

วตัถปุระสงค์ : เพ่ือน าเงินท่ีได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไปส าหรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ช าระคืนหนี  ้หรือเพ่ือ
วตัถปุระสงค์อื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ประเภทหุ้นกู้  : หุ้นกู้ ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุช่ือผู้ ถือหรือไม่ระบุช่ือผู้ ถือ 
ประเภทด้อยสิทธิหรือไมด้่อยสิทธิ มีหลกัประกนัหรือไมม่ีหลกัประกนั มีผู้แทนผู้ ถือหุ้น
กู้ หรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  มีหรือไม่มีวันก าหนดไถ่ถอน ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับความ
เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายในแตล่ะคราว 

สกลุเงิน : เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนในขณะท่ีมีการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

มูลค่ารวมของ
หุ้นกู้  

: ไม่เกิน 3,000 ล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นท่ีเทียบเท่าสกุลเงินบาท (เมื่อรวมกับวงเงิน
เดิมตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 และตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2560 แล้ว บริษัทจะมีวงเงินส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทัง้สิน้ไม่
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เกิน 7,000 ล้านบาท โดย ณ ปัจจบุนั หุ้นกู้ ท่ีออกจ าหน่ายและยงัมิได้ไถ่ถอนมีจ านวน
ทัง้สิน้ 3,200 ล้านบาท คงเหลือวงเงินหุ้นกู้ เม่ือรวมครัง้นี ้จ านวน 3,800 ล้านบาท) 

ทัง้นี ้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้น
กู้ เพ่ือทดแทนหุ้นกู้ เดิมท่ีมีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดงักลา่ว โดยจ านวนเงิน
ต้นคงค้างทัง้หมดของหุ้นกู้ ท่ีบริษัทออกจ าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมี
จ านวนเงินไมเ่กินวงเงินดงักลา่ว  

อตัราดอกเบีย้ : ตามท่ีจะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้  และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

ทัง้นี ้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆท่ี
เก่ียวข้องท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อายขุองหุ้นกู้  : ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายในแต่ละครัง้  โดยสามารถ
ก าหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายุหรือไม่ก็ได้  หรือเป็นหุ้นกู้ ท่ีครบก าหนด
ไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท (perpetual) 

การเสนอขาย : (1) เสนอขายหุ้นกู้ทัง้หมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ 
และ/หรือในลกัษณะหมนุเวียน (revolving)  

(2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ใน
คราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือตาม
ประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลใช้
บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

: ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไมม่ีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด และบริษัทมีหรือไมม่ีสิทธิ
ขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด หรือบริษัทอาจก าหนดให้มีหรือไม่มีการไถ่ถอนก่อน
ก าหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้ ทัง้นี ้ให้เป็นไป
ตามข้อตกลงและเง่ือนไขในการออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว  

อ านาจก าหนด
รายละเอียดอ่ืนๆ 

: เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิมอบหมายให้ ให้กรรมการผู้มีอ านาจลง
นามของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมายมี
อ านาจ ดงันี ้

1) ก าหนดรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับหุ้ นกู้ รวมถึงประเภท ช่ือ อัตรา
ดอกเบีย้ อายุ การไถ่ถอน การแต่งตัง้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  ตลอดจนก าหนด
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รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบ
ต่างๆ กนัหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จ านวนใดจ านวนหนึ่งครบก าหนด ก็
สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ราคา วิธีการ 
และระยะเวลาเสนอขาย และจดัสรร 

2) แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือ 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ 
หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีท่ีจะต้องมีการแต่งตัง้ตาม
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามท่ีเห็นควร 

3) ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สญัญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึง
ติดต่อให้ข้อมูลย่ืนเอกสารหลักฐานกับส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ 
หน่วยงานอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าวตลอดจน
ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือจ าเป็นได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  

 

 


