
ที� TRUE-SEC 018/2563 

      
 วนัที� 19 มิถุนายน 2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เรื�อง แจง้มตทิี�ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563  

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1.  รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 
 2.  รายละเอียดของมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 เกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

ตามที�บริษัท ทร ูคอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจาํปี 2563 เมื�อวนัที� 19 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั�น 21 อาคารทร ูทาวเวอร ์
เลขที� 18 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ที�ประชุมไดม้ีมติที�สาํคญั ดงัต่อไปนี�  
โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 1 

1. รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

2. อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ประจาํปี 
สิ� นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562  

3. อนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 เพื�อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  
จาํนวน 309,012,061.06 บาท ซึ�งคิดเป็นรอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 และ  
รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล จากกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท 
คิดเป็นเงินปันผลทั�งสิ� นจาํนวน 3,003,137,577.09 บาท  ซึ�งบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2563  

4. แต่งตั�งบุคคลดงัต่อไปนี�  เขา้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื�อทดแทนกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระ 
 และกรรมการที�ลาออก โดยลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล  

(1) นายฉวี�  เกิงโหล่ว   กรรมการอิสระ 
(2) ดร. อาชว ์ เตาลานนท ์  กรรมการ 
(3) ดร. หลี�  เฝิง    กรรมการ 
(4) นายชชัวาลย ์ เจียรวนนท ์  กรรมการ 
(5) นายณรงค ์ เจียรวนนท ์   กรรมการ 
(6) นายเกา ถงชิ�ง    กรรมการ 
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5. อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายตาํแหน่ง ซึ�งเป็นอตัราเดิมตามที�ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2562 ไดเ้คยมีมติอนุมติัไว ้โดยมีรายละเอียดดงันี�  

กรรมการไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 

ประธานกรรมการ   300,000 บาทต่อเดือน 

ประธานกรรมการกิตติมศกัดิ�    200,000 บาทต่อเดือน 

รองประธานกรรมการ    150,000 บาทต่อเดือน 

กรรมการ    100,000 บาทต่อเดือน 
(ไมว่า่จะเป็นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอิสระ) 

กรรมการอิสระที�เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 200,000  บาทต่อเดือน  
(ไมว่า่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยคณะเดียวหรือหลายคณะ) 

กรรมการอิสระที�เป็นประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ย 300,000 บาทต่อเดือน  
(ไมว่า่จะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ยคณะเดียวหรือหลายคณะ) 

หากกรรมการท่านใดเป็นลกูจา้งของบริษัทฯ ก็ใหค้่าตอบแทนกรรมการนี� เป็นส่วนเพิ�มเติม
จากค่าจา้งปกติของลกูจา้งแต่ละท่าน  

6. แต่งตั�งนายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 4095  นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 3445  นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 4298 และ 
นางสาวนันทิกา ลิ� มวิริยะเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 7358  จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์
คเูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�ง
มีอาํนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที�ผูส้อบบญัชี 
รบัอนุญาตตามรายนามขา้งตน้ ไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที�ได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ 
เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูม้ีอาํนาจแต่งตั�งผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอื�นของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์
คเูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูป้ฏิบติัหน้าที�แทนได ้โดยกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2563  
รวมทั�งสิ� นเป็นเงิน 5.5 ลา้นบาท พรอ้มทั�งมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการเป็นผูม้ีอาํนาจพิจารณา
กาํหนดค่าใชจ้่ายพิเศษ หากมีงานสอบบญัชีนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจาํปีตามปกติ  
เป็นกรณีๆ ไป 

7. อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดตามที�ปรากฏในสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 2 

 
จึงเรียนมาเพื�อทราบ  

 ขอแสดงความนับถือ 
     
 

   (นางรงัสินี  สุจริตสญัชยั)  
  เลขานุการบริษัท 



 

รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563  

วาระที� 2 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี 

สิ� นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562   

ในวาระนี�  มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั�งสิ� น  25,114,411,826 หุน้ 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย จาํนวน 25,114,411,626 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง 
บตัรเสีย  

จาํนวน 
จาํนวน 

19,876,635 
0 

เสียง 
เสียง 

  

วาระที� 3     พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และรบัทราบ  

การจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล จากกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 

ในวาระนี�  มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั�งสิ� น  25,134,110,620 หุน้ 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย จาํนวน 25,134,050,062 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9998 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 60,558 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002 
ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จาํนวน 276,577 เสียง   
บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง   

วาระที� 4 พิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระ และ แต่งตั�งกรรมการใหม่

แทนกรรมการที�ลาออก 

1) นายฉวี� เกิงโหล่ว  (กรรมการอิสระ) 

ในวาระนี�  มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั�งสิ� น  25,134,063,844 หุน้ 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย จาํนวน 23,817,832,858 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 94.7632 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 1,316,230,986 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 5.2368 
ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จาํนวน 323,353 เสียง   
บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง   

สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 1 
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2) ดร. อาชว ์เตาลานนท ์  (กรรมการ) 

ในวาระนี�  มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั�งสิ� น  25,134,070,414 หุน้ 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย จาํนวน 25,039,909,287 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.6254 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 94,161,127 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.3746 
ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จาํนวน 316,783 เสียง   
บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง   

3) ดร.หลี� เฝิง  (กรรมการ) 

ในวาระนี�  มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั�งสิ� น  25,134,104,147 หุน้ 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย จาํนวน 24,491,798,056 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.4445 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 642,306,091 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 2.5555 
ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จาํนวน 283,050 เสียง   
บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง   

4) นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์ (กรรมการ) 

ในวาระนี�  มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั�งสิ� น  25,134,308,100 หุน้ 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย จาํนวน 25,014,916,769 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.5250 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 119,391,331 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.4750 
ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จาํนวน 79,097 เสียง   
บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง   

5) นายณรงค ์เจียรวนนท ์ (กรรมการ) 

ในวาระนี�  มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั�งสิ� น  25,134,052,047 หุน้ 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย จาํนวน 25,036,238,039 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.6108 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 97,814,008 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.3892 
ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จาํนวน 335,150 เสียง   
บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง   
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6) นายเกา ถงชิ�ง (กรรมการ) 

ในวาระนี�  มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั�งสิ� น  25,134,052,047 หุน้ 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย จาํนวน 24,959,188,955 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3043 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 174,863,092 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6957 
ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จาํนวน 335,150 เสียง   
บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง   

วาระที� 5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

ในวาระนี�  มีผูถื้อหุน้มาประชุมรวมทั�งสิ� น  25,134,387,197 หุน้ 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม 
ดงันี�  
เห็นดว้ย จาํนวน 25,130,101,810 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9829 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 387,380 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0015 
งดออกเสียง จาํนวน 39,655 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002 
ไม่มีสิทธิออกเสียง จาํนวน 3,858,352 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0154 
บตัรเสีย   จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม  

วาระที� 6 พจิารณาแตง่ตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 

ในวาระนี�  มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั�งสิ� น  25,134,052,475 หุน้ 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย จาํนวน 25,118,254,641 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9371 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 15,797,834 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0629 
ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จาํนวน 334,722 เสียง   
บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง   
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วาระที� 7 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทฯ 

ในวาระนี�  มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั�งสิ� น 25,134,387,197 หุน้ 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย จาํนวน 25,038,357,506 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.6180 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 95,944,793 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.3817 
งดออกเสียง จาํนวน 84,898 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียง  จาํนวน      0 เสียง    
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รายละเอียดของมตทิี�ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563 

เกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ของ บริษัท ทร ูคอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ไดม้ีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี�  

ประเภทหุน้กู:้ หุน้กูทุ้กชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไมจ่าํกดัเพียงหุน้กูช้นิดระบุชื�อผูถื้อหุน้กู ้
หรือหุน้กูไ้มร่ะบุชื�อผูถื้อ มีหรือไม่มีหลกัประกนั และหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือหุน้กู ้
ไมด่อ้ยสิทธิ โดยมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ตามความเหมาะสม 
ขึ� นอยูก่บัสภาวะตลาดหรือปัจจยัอื�นๆ ในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั�ง 

วงเงิน: จาํนวนเงินตน้เพิ�มเติมของหุน้กู ้(ตามมลูค่าที�ตราไว)้ ที�ขออนุมติัในครั�งนี�  
ไมเ่กิน 60,000 ลา้นบาท (หรือจาํนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื�น) โดยวงเงิน
ที�ขออนุมติัในครั�งนี� เป็นส่วนที�เพิ�มเติมจากวงเงินที�ไดร้บัการอนุมติัโดยที�ประชุม
ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ในครั�งก่อนจาํนวนไม่เกิน 90,000 ลา้นบาท (หรือจาํนวน
เทียบเท่าในสกุลเงินอื�น) และเมื�อคาํนวณรวมกบัหุน้กูข้องบริษัทฯ (ตามมลูค่า
ที�ตราไว)้ ที�ยงัไมไ่ดไ้ถ่ถอนทั�งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ�ง ตอ้งมีจาํนวนรวมกนั
ไม่เกิน 150,000 ลา้นบาท (หรือจาํนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื�น) ทั�งนี�  วงเงิน
ของหุน้กูที้�ไถ่ถอนแลว้และที�บริษัทฯ ไดท้าํการซื� อคืน ไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ  
จะนํามานับเป็นวงเงินของหุน้กูที้�บริษัทฯ สามารถทาํการออกและเสนอขายได ้
(Revolving Principle Basis) 

ในกรณีการออกหุน้กูเ้พื�อการ Refinancing หุน้กูเ้ดิม (การออกหุน้กูใ้หมเ่พื�อ
ชาํระหนี� ตาม หรือทดแทนหุน้กูเ้ดิม) จาํนวนเงินตน้ของหุน้กูเ้ดิมซึ�งจะถูกไถ่ถอน
ในวนัเดียวกนักบัวนัที�ออกและเสนอขายหุน้กูใ้หมเ่พื�อการ Refinancing หุน้กูเ้ดิมนั�น 
จะไมนั่บเป็นส่วนหนึ�งของมลูค่ารวมของเงินตน้ของหุน้กูที้�ยงัมิไดไ้ถ่ถอน ในการ
คาํนวณวงเงินของหุน้กูที้�บริษัทฯ สามารถทาํการออกและเสนอขายได ้

วตัถุประสงค:์ เพื�อใชส้าํหรบัวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหนึ�ง หรือ หลายอยา่งรวมกนั 
ดงัต่อไปนี�  เพื�อใชใ้นการประกอบธุรกิจทั �วไป การลงทุน การขยายธุรกิจ 
การชาํระคืนหนี� สินเดิม (Refinance) ตลอดจนเพื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย หรือเพื�อวตัถุประสงคอื์�น  ๆตามที�คณะกรรมการ
บริษัทฯ เห็นสมควร 
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สกุลเงิน:  เสนอขายในสกุลบาทและสกุลเงินอื�น 

อตัราดอกเบี� ย: อตัราที�จะกาํหนดตามความเหมาะสม ขึ� นอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะที�ออก
และเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั�ง 

อายุ: เวน้แต่กรณีการออกหุน้กูป้ระเภทไถ่ถอนเมื�อเลิกบริษัทแลว้ (Perpetual 
Debentures) หุน้กูที้�ออกโดยบริษัทฯ จะตอ้งมีอายุไมเ่กิน 20 ปี นับจาก 
วนัออกหุน้กูที้�เกี�ยวขอ้ง สาํหรบักรณีการออกหุน้กูป้ระเภทไถ่ถอนเมื�อเลิกบริษัทฯ 
การกาํหนดอายุและวนัครบกาํหนดไถ่ถอนของหุน้กูจ้ะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนด
ที�เกี�ยวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน สาํนักงานคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) และ
หน่วยงานราชการอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง 

การไถ่ถอนก่อนกาํหนด: บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้ก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้
ที�เกี�ยวขอ้ง และผูถื้อหุน้กูอ้าจมีหรือไมม่ีสิทธิเรียกรอ้งใหบ้ริษัทฯ ทาํการไถ่ถอน
หุน้กูก้่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอน ทั�งนี�  ขึ� นอยูก่บัขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของ
หุน้กูที้�เกี�ยวขอ้ง 

การเสนอขาย: บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้กูท้ั�งหมดหรือบางส่วน ไมว่่าทั�ง
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยทาํการเสนอขายต่อประชาชนทั �วไป 
หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูล้งทุนสถาบนั 
หรือบุคคลและผูล้งทุนใดๆ ตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามที�ไดม้ีการแกไ้ขเพิ�มเติม) 
รวมถึงขอ้กาํหนดและกฎเกณฑที์�เกี�ยวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
คณะกรรมการกาํกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์สาํนักงาน ก.ล.ต. 
และหน่วยงานราชการอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนหลกัเกณฑอื์�นใดที�มี 
ผลบงัคบัใชใ้นขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั�ง ทั�งนี�  อาจออกและ
เสนอขายหุน้กูใ้นครั�งเดียวเต็มจาํนวนวงเงิน หรือหลายครั�งเป็นคราวๆ ไป 
และในชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได ้และอาจออกและเสนอขายหุน้กูเ้พื�อทดแทน
หุน้กูที้�เคยออกและเสนอขายไปแลว้ ตามความจาํเป็นในการใชเ้งินของบริษัทฯ 
โดยขึ� นอยูก่บัดุลพินิจของบริษัทฯ    

ทั�งนี�  ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที�ไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯ เป็นผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็น
และเกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดไวใ้นกฎหมายและ
ประกาศที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งรวมถึงแต่ไมจ่าํกดัเพียงการกาํหนดและเปลี�ยนแปลงแกไ้ขขอ้ตกลง รายละเอียด และ
ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขต่างๆ ของหุน้กู ้(เช่น ชื�อหุน้กู ้มลูค่าเสนอขายในแต่ละครั�ง ประเภทหุน้กู ้อายุหุน้กู ้
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วนัที�ออกหุน้กู ้วนัครบกาํหนดไถ่ถอน มลูค่าที�ตราไว ้ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบี� ย การชาํระคืนเงินตน้ 
การชาํระดอกเบี� ย การไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบกาํหนด วิธีการจดัสรร รายละเอียดการ
เสนอขาย เป็นตน้) การจดัเตรียม เตรียมการ เขา้ทาํ เจรจา แกไ้ข รบัรอง ลงนาม และลงลายมือชื�อบนสญัญา 
เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง (ซึ�งรวมถึงแบบคาํขอ แบบแสดงรายการขอ้มลู หนังสือชี� ชวน 
เอกสารสาํหรบัการเสนอขาย สญัญาแต่งตั�งผูจ้ดัจาํหน่าย และสญัญาอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุน้กู)้ ตลอดจนการแต่งตั�งที�ปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายหุน้กู ้สถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเชื�อถือ ผูป้ระเมินราคา ที�ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุน้กู ้ตวัแทนชาํระเงิน ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
หรือที�ปรึกษาอื�น หรือบุคคลอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้รวมถึงการจดทะเบียนหุน้กู ้
กบัสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย หรือตลาดหลกัทรพัยใ์ดๆ หรือตลาดรองใดๆ และการขออนุญาต  
ขอผ่อนผัน ขอหนังสือยินยอม ติดต่อ ให ้เปิดเผย ตกลง จดัหาให ้และยื�นขอ้มลู เอกสารและหลกัฐานใดๆ 
ที�เกี�ยวขอ้ง ต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
สมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ละการจดทะเบียนหุน้กู ้ ทั�งนี�  ใหม้ีอาํนาจในการแต่งตั�งบุคคลใดๆ เป็นผูร้บัมอบอาํนาจ 
ผูแ้ทน หรือตวัแทนเพื�อดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 


