ที่ 2561/08/01
วันที่ 10 สิงหาคม 2561
เรือ
่ ง
เรียน

แจ ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2561
กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีท
่ ป
ี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 3/2561 เมือ
่ วันที่ 10
สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. มีมติทเี่ ป็ นสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้
1.

้ สุดวันที่ 30 มิถน
มติรับรองงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ สําหรับงวดหกเดือนสิน
ุ ายน 2561 ซึง่ ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแล ้ว

2.

้
่ ระชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น เพือ
่ ขออนุมัตก
ิ ารออกและเสนอขายหุ ้นกู ้ และ หุ ้นกู ้ระยะสัน
มีมต
ิ ใิ ห ้นํ าเสนอต่อทีป
และ/หรือตัว๋ แลกเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดของหุ ้นกู ้



ประเภท

ื่ ผู ้ถือ ประเภทไม่ด ้อย
ื่ ผู ้ถือหรือไม่ระบุชอ
: หุ ้นกู ้ทุกประเภท ชนิดระบุชอ
สิทธิ ซึง่ อาจมีหรือไม่มป
ี ระกัน และอาจมีหรือไม่มผ
ี ู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้

สกุลเงิน

: เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอืน
่ ๆ

วงเงินรวมของหุ ้นกู ้ทัง้ หมด

: ไม่เกิน 2,000 (สองพัน) ล ้านบาท

มูลค่าทีต
่ ราไว ้ต่อหน่วย

: 1,000 (หนึง่ พัน) บาท

อัตราดอกเบีย
้

: ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะทีอ
่ อกและเสนอขาย

อายุหุ ้นกู ้

: มีอายุไม่เกิน 5 ปี ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาวะตลาด

วิธก
ี ารเสนอขาย

: เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให ้แก่ประชาชนและ/หรือ
ผู ้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู ้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู ้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงโดยอาจแบ่งขายเป็ นรุน
่ เดียวหรือหลายรุน
่ และ/หรือใน
ลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยก
ต่างหากจากกันก็ได ้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให ้กับผู ้ถือหุ ้น
กู ้เดิม ซึง่ ตราสารนั น
้ ๆกําลังจะครบกําหนดชําระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืน
ก่อนกําหนด ทัง้ นี้ โดยปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข ้อบังคับ หรือ
ประกาศทีเ่ กีย
่ วข ้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใดๆที่
เกีย
่ วข ้อง

การชําระคืนเงินต ้น

: ทยอยคืนเงินต ้นหรือชําระงวดเดียวเมือ
่ ครบกําหนด ตามข ้อกําหนด
และเงือ
่ นไขหุ ้นกู ้

บริ ษัท ตงฮัว้ โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน)
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ิ ธิหรือไม่มส
ิ ธิขอให ้บริษัทไถ่ถอนหุ ้นกู ้ก่อนครบ
การไถ่ถอนก่อนครบกําหนดอายุ : ผู ้ถือหุ ้นกู ้อาจมีสท
ี ท
ิ ธิหรือไม่มส
ิ ธิไถ่ถอนหุ ้นกู ้ก่อนครบ
กําหนด และ/หรือบริษัทอาจมีสท
ี ท
ทัง้ นี้ การไถ่ถอนหุ ้นกู ้ให ้เป็ นไปตามข ้อตกลงและเงือ
่ นไขของหุ ้นกู ้ทีจ
่ ะ
ออกในแต่ละคราวโดยปฎิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข ้อบังคับหรือ
ประกาศทีเ่ กีย
่ วข ้องรวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่
เกีย
่ วข ้อง
การขึน
้ ทะเบียนตราสารหนี้

: บริษัทอาจขึน
้ ทะเบียนหุ ้นกู ้ กับสมาคมตลาดตราสารหนีไ
้ ทย และ/หรือ
ื้ ขายตราสารหนีอ
ศูนย์ซอ
้ น
ื่ ใด

เงือ
่ นไขพิเศษ

: ในกรณีทบ
ี่ ริษัทฯ ได ้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ ้นกู ้ ทีไ่ ด ้ออกภายในวงเงิน
ทีไ่ ด ้รับอนุมัตข
ิ ้างต ้น บริษัทฯ สามารถออกหุ ้นกู ้ทดแทนเพิม
่ เติมอีกได ้
ตามจํานวนทีไ่ ด ้ไถ่ถอนหรือชําระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ ้นกู ้ ณ
ขณะใดๆ ต ้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ ้นกู ้ทีไ่ ด ้อนุมัตใิ นครัง้ นี้

วัตถุประสงค์

: เพือ
่ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ และขยายกิจการของ
บริษัทย่อย คือบริษัท ตงฮัว้ แคปปิ ตอล จํากัด ซึง่ ประกอบธุรกิจให ้กู ้ยืม
้
เงินหมุนเวียนในระยะสัน

ทัง้ นี้ ให ้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลทีค
่ ณะกรรมการบริษัทได ้มอบหมายให ้มีอํานาจดังต่อไปนี้
1)

2)
3)

3.



การกําหนดรายละเอียดและเงือ
่ นไขอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้ เช่น การ
่ ลักษณะการขายหุ ้นกู ้ จํานวนหุ ้นกู ้ทีจ
กําหนดชือ
่ ะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภท
ของหุ ้นกู ้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่กอ
่ นก่อนกําหนด
้ วิธก
ี ารจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย
อัตราดอกเบีย
้ วิธก
ี ารชําระเงินต ้นและดอกเบีย
เป็ นต ้น
การแต่งตัง้ ทีป
่ รึกษาทางการเงิน และ/หรือผู ้ประสานงานการออกหุ ้นกู ้ และ/หรือผู ้จัดจําหน่าย
่ ถือของผู ้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคล
หลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้
การเข ้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง และมีอํานาจในการ
ดําเนินการใด ๆ ตามทีจ
่ ําเป็ น และเกีย
่ วเนือ
่ งกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้ในครัง้ นี้ รวมถึง
การนํ าหุ ้นกู ้ดังกล่าวข ้างต ้นไป์ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคม
ตลาดตราสารหนีไ
้ ทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอืน
่ ๆ

มีมติกําหนดวันประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.
สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1
เรือ
่ งทีป
่ ระธานแจ ้งให ้ทีป
่ ระชุมทราบ
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2561

วาระที่ 3

พิจารณาออกตราสารหนีใ้ นรูปแบบของหุ ้นกู ้

วาระที่ 4

พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
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4.

่ ผู ้ถือหุ ้นเพือ
มีมติให ้กําหนดรายชือ
่ สิทธิในการเข ้าร่วมประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 24
สิงหาคม 2561

5.

มติอนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ นางสาวดวงนภาพร พรมยะดวง เป็ นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตัง้ แต่วน
ั ที่ 10 สิงหาคม
2561

จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ
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