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รายละเอียดการออกและเสนอขายหุน้กู ้

สืบเน่ืองจากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ทร ู 

คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูโ้ดยบริษัทฯ 

ภายใตเ้ง่ือนไขว่ามลูค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออกทั้งหมด (ตามมลูค่าท่ีตราไว)้ ในการเสนอขายแต่ละครั้ง  

เมื่อนับรวมกบัมลูค่าหุน้กูข้องบริษัทฯ (ตามมลูค่าท่ีตราไว)้ ท่ียงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใด

ขณะหน่ึง จะตอ้งมีจ านวนรวมไมเ่กิน 90,000 ลา้นบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) น้ัน  

ในปี 2563 เพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถออกหุน้กูใ้หมเ่พ่ือใชใ้นการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

และการลงทุน การขยายธุรกิจ การช าระคืนหน้ีสินเดิม (Refinance) ตลอดจนเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

บริษัทฯ จึงมีความประสงคท่ี์จะระดมเงินโดยการออกและเสนอขายหุน้กู ้ในวงเงินเพ่ิมเติมอีกจ านวน 

ไม่เกิน 60,000 ลา้นบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน)  ทั้งน้ี เมื่อค านวณรวมกบัหุน้กูข้องบริษัทฯ 

ท่ียงัไมไ่ดไ้ถ่ถอนทั้งหมด (ตามมลูค่าท่ีตราไว)้ ณ ขณะใดขณะหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่เกิน 

150,000 ลา้นบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) ในการน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  

ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 จึงเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการดา้นการเงิน

และมีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทหุน้กู:้ หุน้กูทุ้กชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียงหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อหุน้กู ้

หรือหุน้กูไ้มร่ะบุช่ือผูถื้อ มีหรือไม่มีหลกัประกนั และหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือหุน้กู ้

ไมด่อ้ยสิทธิ โดยมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ตามความเหมาะสม 

ขึ้ นอยูก่บัสภาวะตลาดหรือปัจจยัอ่ืนๆ ในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั้ง 

วงเงิน: จ านวนเงินตน้เพ่ิมเติมของหุน้กู ้(ตามมลูค่าท่ีตราไว)้ ท่ีขออนุมติัในครั้งน้ี 

ไมเ่กิน 60,000 ลา้นบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) โดยวงเงิน

ท่ีขออนุมติัในครั้งน้ีเป็นส่วนท่ีเพ่ิมเติมจากวงเงินท่ีไดร้บัการอนุมติัโดยท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ในครั้งก่อนจ านวนไม่เกิน 90,000 ลา้นบาท (หรือจ านวน

เทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) และเมื่อค านวณรวมกบัหุน้กูข้องบริษัทฯ (ตามมลูค่า

ท่ีตราไว)้ ท่ียงัไมไ่ดไ้ถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนั

ไมเ่กิน 150,000 ลา้นบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) ทั้งน้ี วงเงินของ

หุน้กูท่ี้ไถ่ถอนแลว้และท่ีบริษัทฯ ไดท้ าการซ้ือคืน ไมว่่าดว้ยกรณีใดๆ จะน ามา

นับเป็นวงเงินของหุน้กูท่ี้บริษัทฯ สามารถท าการออกและเสนอขายได ้

(Revolving Principle Basis) 

ในกรณีการออกหุน้กูเ้พ่ือการ Refinancing หุน้กูเ้ดิม (การออกหุน้กูใ้หมเ่พ่ือ

ช าระหน้ีตาม หรือทดแทนหุน้กูเ้ดิม) จ านวนเงินตน้ของหุน้กูเ้ดิมซ่ึงจะถูกไถ่ถอน

ในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้หมเ่พ่ือการ Refinancing หุน้กู ้

เดิมน้ัน จะไมนั่บเป็นส่วนหน่ึงของมลูค่ารวมของเงินตน้ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอน

ในการค านวณวงเงินของหุน้กูท่ี้บริษัทฯ สามารถท าการออกและเสนอขายได ้
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วตัถุประสงค:์ เพ่ือใชส้ าหรบัวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือ หลายอยา่งรวมกนั 

ดงัต่อไปน้ี เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจทัว่ไป การลงทุน การขยายธุรกิจ 

การช าระคืนหน้ีสินเดิม (Refinance) ตลอดจนเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย หรือเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทฯ เห็นสมควร 

สกุลเงิน:  เสนอขายในสกุลบาทและสกุลเงินอ่ืน 

อตัราดอกเบ้ีย: อตัราท่ีจะก าหนดตามความเหมาะสม ขึ้ นอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออก

และเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั้ง 

อายุ: เวน้แต่กรณีการออกหุน้กูป้ระเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแลว้ (Perpetual 

Debentures) หุน้กูท่ี้ออกโดยบริษัทฯ จะตอ้งมีอายุไมเ่กิน 20 ปี นับจาก 

วนัออกหุน้กูท่ี้เก่ียวขอ้ง ส าหรบักรณีการออกหุน้กูป้ระเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทฯ 

การก าหนดอายุและวนัครบก าหนดไถ่ถอนของหุน้กูจ้ะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด

ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และ

หน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด: บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

ท่ีเก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุน้กูอ้าจมีหรือไมม่ีสิทธิเรียกรอ้งใหบ้ริษัทฯ ท าการไถ่ถอน

หุน้กูก้่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน ทั้งน้ี ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของ

หุน้กูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

การเสนอขาย: บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้กูท้ั้งหมดหรือบางส่วน ไมว่่าทั้ง

ภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยท าการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 

หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูล้งทุนสถาบนั 

หรือบุคคลและผูล้งทุนใดๆ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

รวมถึงขอ้ก าหนดและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

คณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ส านักงาน ก.ล.ต. 

และหน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีมีผล

บงัคบัใชใ้นขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั้ง ทั้งน้ี อาจออกและ

เสนอขายหุน้กูใ้นครั้งเดียวเต็มจ านวนวงเงิน หรือหลายครั้งเป็นคราวๆ ไป 

และในชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได ้และอาจออกและเสนอขายหุน้กูเ้พ่ือทดแทน

หุน้กูท่ี้เคยออกและเสนอขายไปแลว้ ตามความจ าเป็นในการใชเ้งินของบริษัทฯ 

โดยขึ้ นอยูก่บัดุลพินิจของบริษัทฯ 
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ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ เป็นผูม้ีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็น

และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎหมายและ

ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียงการก าหนดและเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้ตกลง รายละเอียด 

และขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ของหุน้กู ้(เช่น ช่ือหุน้กู ้มลูค่าเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุน้กู ้

อายุหุน้กู ้วนัท่ีออกหุน้กู ้วนัครบก าหนดไถ่ถอน มลูค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบ้ีย การช าระคืน

เงินตน้ การช าระดอกเบ้ีย การไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด วิธีการจดัสรร รายละเอียด

การเสนอขาย เป็นตน้) การจดัเตรียม เตรียมการ เขา้ท า เจรจา แกไ้ข รบัรอง ลงนาม และลงลายมือช่ือ

บนสญัญา เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึงรวมถึงแบบค าขอ แบบแสดงรายการขอ้มลู หนังสือช้ีชวน 

เอกสารส าหรบัการเสนอขาย สญัญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่าย และสญัญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและ

เสนอขายหุน้กู)้ ตลอดจนการแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้สถาบนัจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ ผูป้ระเมินราคา ท่ีปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุน้กู ้ตวัแทนช าระเงิน ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

หรือท่ีปรึกษาอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้รวมถึงการจดทะเบียนหุน้กู ้

กบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรือตลาดหลกัทรพัยใ์ดๆ หรือตลาดรองใดๆ และการขออนุญาต ขอผ่อนผนั 

ขอหนังสือยินยอม ติดต่อ ให ้เปิดเผย ตกลง จดัหาให ้และยื่นขอ้มลู เอกสารและหลกัฐานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์สมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและ

เสนอขายหุน้กูแ้ละการจดทะเบียนหุน้กู ้ ทั้งน้ี ใหม้ีอ านาจในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผูร้บัมอบอ านาจ 

ผูแ้ทน หรือตวัแทนเพ่ือด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 


