สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุน้ กู ้
สืบเนื่ องจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ทรู
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูโ้ ดยบริษัทฯ
ภายใต้เงื่อนไขว่ามูลค่ารวมของหุน้ กูท้ ี่ออกทั้งหมด (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ในการเสนอขายแต่ละครั้ง
เมื่อนับรวมกับมูลค่าหุน้ กูข้ องบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยงั มิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ ง จะต้องมีจานวนรวมไม่เกิน 150,000 ล้านบาท (หรือจานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) นั้น
ในปี 2564 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุน้ กูใ้ หม่เพื่อใช้ในการสนับสนุ นการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
และการลงทุน การขยายธุรกิจ การชาระคืนหนี้ สินเดิม (Refinance) ตลอดจนเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะระดมเงินโดยการออกและเสนอขายหุน้ กู ้ ในวงเงินเพิ่มเติมอีกจานวน
ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (หรือจานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ เมื่อคานวณรวมกับหุน้ กูข้ องบริษัทฯ
ที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิน
180,000 ล้านบาท (หรือจานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการด้านการเงิน
และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู ้
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทหุน้ กู:้

หุน้ กูท้ ุกชนิ ดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงหุน้ กูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ กู ้
หรือหุน้ กูไ้ ม่ระบุชื่อผูถ้ ือ มีหรือไม่มีหลักประกัน และหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิหรือหุน้ กู ้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ โดยมีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูห้ รือไม่มีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู ้ ตามความเหมาะสม
ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะตลาดหรือปั จจัยอื่นๆ ในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครั้ง

วงเงิน:

จานวนเงินต้นเพิ่มเติมของหุน้ กู ้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุ มตั ิในครั้งนี้
ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (หรือจานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) โดยวงเงิน
ที่ขออนุ มตั ิในครั้งนี้ เป็ นส่วนที่เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รบั การอนุ มตั ิโดยที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในครั้งก่อนจานวนไม่เกิน 150,000 ล้านบาท
(หรือจานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) และเมื่อคานวณรวมกับหุน้ กูข้ องบริษัทฯ
(ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง
ต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิน 180,000 ล้านบาท (หรือจานวนเทียบเท่า
ในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินของหุน้ กูท้ ี่ไถ่ถอนแล้วและที่บริษัทฯ ได้ทาการซื้ อคืน
ไม่วา่ ด้วยกรณีใดๆ จะนามานับเป็ นวงเงินของหุน้ กูท้ ี่บริษัทฯ สามารถ
ทาการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principle Basis)
ในกรณีการออกหุน้ กูเ้ พื่อการ Refinancing หุน้ กูเ้ ดิม (การออกหุน้ กูใ้ หม่
เพื่อชาระหนี้ ตาม หรือทดแทนหุน้ กูเ้ ดิม) จานวนเงินต้นของหุน้ กูเ้ ดิม
ซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ หม่เพื่อการ
Refinancing หุน้ กูเ้ ดิมนั้น จะไม่นับเป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่ารวมของเงินต้น
ของหุน้ กูท้ ี่ยงั มิได้ไถ่ถอนในการคานวณวงเงินของหุน้ กูท้ ี่บริษัทฯ สามารถ
ทาการออกและเสนอขายได้
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วัตถุประสงค์:

เพื่อใช้สาหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ ง หรือ หลายอย่างรวมกัน
ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทัว่ ไป การลงทุน การขยายธุรกิจ
การชาระคืนหนี้ สินเดิม (Refinance) ตลอดจนเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ เห็นสมควร

สกุลเงิน:

เสนอขายในสกุลบาทและสกุลเงินอื่น

อัตราดอกเบี้ ย:

อัตราที่จะกาหนดตามความเหมาะสม ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออก
และเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครั้ง

อายุ:

เว้นแต่กรณีการออกหุน้ กูป้ ระเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแล้ว (Perpetual
Debentures) หุน้ กูท้ ี่ออกโดยบริษัทฯ จะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับจาก
วันออกหุน้ กูท้ ี่เกี่ยวข้อง สาหรับกรณีการออกหุน้ กูป้ ระเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทฯ
การกาหนดอายุและวันครบกาหนดไถ่ถอนของหุน้ กูจ้ ะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนด
ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการ
กากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”)
และหน่ วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การไถ่ถอนก่อนกาหนด:

บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้ ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู ้
ที่เกี่ยวข้อง และผูถ้ ือหุน้ กูอ้ าจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัททาการไถ่ถอน
หุน้ กูก้ ่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ข้อกาหนดและเงื่อนไข
ของหุน้ กูท้ ี่เกี่ยวข้อง

การเสนอขาย:

บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ้งั หมดหรือบางส่วน ไม่ว่าทั้ง
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยทาการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
หรือผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูล้ งทุนสถาบัน
หรือบุคคลและผูล้ งทุนใดๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
รวมถึงข้อกาหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงาน ก.ล.ต. และ
หน่ วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่มีผลบังคับใช้
ในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครั้ง ทั้งนี้ อาจออกและเสนอขาย
หุน้ กูใ้ นครั้งเดียวเต็มจานวนวงเงิน หรือหลายครั้งเป็ นคราวๆ ไป และในชุดเดียว
หรือหลายชุดก็ได้ และอาจออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อทดแทนหุน้ กู ้
ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจาเป็ นในการใช้เงินของบริษัทฯ
โดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลพินิจของบริษัทฯ
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ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนิ นการใดๆ อันจาเป็ น
และเกี่ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู ้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายและ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนดและเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลง รายละเอียด
และข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุน้ กู ้ (เช่น ชื่อหุน้ กู ้ มูลค่าเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุน้ กู ้
อายุหุน้ กู ้ วันที่ออกหุน้ กู ้ วันครบกาหนดไถ่ถอน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ ย การชาระคืน
เงินต้น การชาระดอกเบี้ ย การไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนด วิธีการจัดสรร รายละเอียด
การเสนอขาย เป็ นต้น) การจัดเตรียม เตรียมการ เข้าทา เจรจา แก้ไข รับรอง ลงนาม และลงลายมือชื่อ
บนสัญญา เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแบบคาขอ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ ชวน
เอกสารสาหรับการเสนอขาย สัญญาแต่งตั้งผูจ้ ดั จาหน่ าย และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุน้ กู)้ ตลอดจนการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายหุน้ กู ้ สถาบันจัดอันดับ
ความน่ าเชื่อถือ ผูป้ ระเมินราคา ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุน้ กู ้ ตัวแทนชาระเงิน ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู ้
หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู ้ รวมถึงการจดทะเบียนหุน้ กู ้
กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ใดๆ หรือตลาดรองใดๆ และการขออนุ ญาต ขอผ่อนผัน
ขอหนังสือยินยอม ติดต่อ ให้ เปิ ดเผย ตกลง จัดหาให้ และยื่นข้อมูล เอกสารและหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม
ตลาดตราสารหนี้ ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่ วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุน้ กูแ้ ละการจดทะเบียนหุน้ กู ้ ทั้งนี้ ให้มีอานาจในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็ นผูร้ บั มอบอานาจ
ผูแ้ ทน หรือตัวแทนเพื่อดาเนิ นการดังกล่าวข้างต้นด้วย
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