ที TRUE-SEC 011/2564
วันที 28 เมษายน 2564
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรือง แจ้งมติทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
สิงทีส่งมาด้วย

1. รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
2. รายละเอียดของมติทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เกียวกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้

ตามทีบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2564 เมือวันที 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัน 21 อาคารทรู ทาวเวอร์
เลขที 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทีประชุมได้มีมติทีสําคัญ ดังต่อไปนี
โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 1
1. รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2563
2. อนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําปี

สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
3. อนุ มตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2563 เพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย

จํานวน 306,826,617.07 บาท ซึงคิดเป็ นร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ ประจําปี 2563 และ
การจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิ ประจําปี 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท คิดเป็ นเงินปั นผล
ทังสินจํานวน 2,334,093,671.07 บาท โดยจ่ายปั นผลเป็ นเงินสด ทังนี เงินปั นผลดังกล่าว
จะถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย ตามอัตราทีกฎหมายกําหนด
โดยวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิรบั เงินปั นผล คือ วันที 15 มีนาคม 2564 (Record Date)
และ กําหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันที 28 พฤษภาคม 2564
4. แต่ งตังบุคคลดังต่อไปนี เข้าเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ เพือทดแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

โดยลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล
1) นายศุภชัย
เจียรวนนท์
2) ดร. โกศล
เพ็ชร์สุวรรณ์
3) นายโชติ
โภควนิ ช
4) ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉําเฉลิม
5) นางปรีเปรม
เสรีวงษ์
6) ศ.ดร. วรภัทร
โตธนะเกษม

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

5. อนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายตําแหน่ ง ซึ งเป็ นอัตราเดิมตามทีที ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้

ประจําปี 2563 ได้เคยมีมติอนุ มตั ิไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี
กรรมการได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน
ประธานกรรมการ
300,000 บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ
200,000 บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ
150,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ
100,000 บาทต่อเดือน
(ไม่วา่ จะเป็ นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอิสระ)
กรรมการอิสระทีเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
200,000 บาทต่อเดือน
(ไม่วา่ จะเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)
กรรมการอิสระทีเป็ นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
300,000 บาทต่อเดือน
(ไม่วา่ จะเป็ นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)
หากกรรมการท่านใดเป็ นลูกจ้างของบริษทั ฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี เป็ นส่วนเพิมเติม
จากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน และ ให้มีผลใช้บงั คับตลอดไปจนกว่าทีประชุมผูถ้ ือหุน้
จะมีมติเป็ นประการอืน
6. แต่ งตังนายพิ สิฐ ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที 4095 นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที 7358 และ นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที 9432
จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจําปี 2564
โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ งมีอาํ นาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ
และในกรณีทีผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้บริษทั
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูม้ ีอาํ นาจแต่งตังผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตรายอืน
ของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีแทนได้ โดยกําหนด
ค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564 รวมทังสินเป็ นเงิน 5.5 ล้านบาท พร้อมทังมอบอํานาจให้คณะกรรมการ
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจพิจารณากําหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชี
ประจําปี ตามปกติ เป็ นกรณีๆ ไป
7. อนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู ้ โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏในสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 2

จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางรังสินี สุจริตสัญชัย)
เลขานุการบริษทั
2

สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 1

รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
วาระที 2

พิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
ในวาระนี มีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน

25,046,883,495

ทีประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
จํานวน
25,039,981,495 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
6,902,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ื อหุน้ ทีมาประชุ มและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จํานวน
15,771,055 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
วาระที 3

99.9724
0.0276

พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2563 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และ
อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิ ประจําปี 2563
ในวาระนี มีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน

25,062,615,095

ทีประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
จํานวน
24,946,169,083 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
116,446,012 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ื อหุน้ ทีมาประชุ มและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จํานวน
39,455 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
วาระที 4

หุน้

หุน้
99.5354
0.4646

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
1) นายศุภชัย เจียรวนนท์

(กรรมการ)

ในวาระนี สําหรับกรรมการท่ านนี มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุ มและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 25,062,615,959 หุน้
ทีประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
จํานวน
24,860,934,644 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
201,681,315 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ื อหุน้ ทีมาประชุ มและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จํานวน
39,455 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง

99.1953
0.8047

2) ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

(กรรมการอิสระ)

ในวาระนี สําหรับกรรมการท่ านนี มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุ มและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 25,062,617,781 หุน้
ทีประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
จํานวน
24,724,928,214 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
337,689,567 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ื อหุน้ ทีมาประชุ มและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จํานวน
39,455 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
3) นายโชติ โภควนิ ช

98.6526
1.3474

(กรรมการอิสระ)

ในวาระนี สําหรับกรรมการท่ านนี มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุ มและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 25,062,617,781 หุน้
ทีประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
จํานวน
24,734,866,299 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
327,751,482 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ื อหุน้ ทีมาประชุ มและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จํานวน
39,455 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
4) ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉําเฉลิม

98.6923
1.3077

(กรรมการอิสระ)

ในวาระนี สําหรับกรรมการท่ านนี มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุ มและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 25,062,617,781 หุน้
ทีประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
จํานวน
24,676,178,209 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
386,439,572 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ื อหุน้ ทีมาประชุ มและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จํานวน
39,455 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
5) นางปรีเปรม เสรีวงษ์

98.4581
1.5419

(กรรมการอิสระ)

ในวาระนี สําหรับกรรมการท่ านนี มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุ มและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 25,062,617,781 หุน้
ทีประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
จํานวน
25,055,560,401 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
7,057,380 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ื อหุน้ ทีมาประชุ มและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จํานวน
39,455 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง

99.9718
0.0282
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6) ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม

(กรรมการ)

ในวาระนี สําหรับกรรมการท่ านนี มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุ มและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 25,062,617,781 หุน้
ทีประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
จํานวน
24,926,659,247 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
135,958,507 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ื อหุน้ ทีมาประชุ มและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จํานวน
39,455 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
วาระที 5

99.4575
0.5425

พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ในวาระนี มีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมรวมทังสิน

25,062,657,236

หุน้

ทีประชุ มมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุม
ดังนี
เห็นด้วย
จํานวน
25,055,712,181 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.9722
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
6,905,600 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0276
งดออกเสี ยง
จํานวน
39,455 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0002
ไม่มีสิทธิออกเสี ยง
จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ื อหุน้ ทีมาประชุ ม
วาระที 6

พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564
ในวาระนี มีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน

25,062,617,781

ทีประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
จํานวน
24,966,809,282 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
95,808,499 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ื อหุน้ ทีมาประชุ มและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จํานวน
39,455 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง

หุน้
99.6177
0.3823
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วาระที 7

พิจารณาอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ
ในวาระนี มีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 25,062,657,236

หุน้

ทีประชุ มมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที มาประชุ ม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
จํานวน
24,954,732,239 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.5693
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
107,885,542 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.4305
งดออกเสี ยง
จํานวน
39,455 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0002
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ื อหุน้ ทีมาประชุ มและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ ไม่มีสิทธิออกเสี ยง จํานวน
0 เสียง
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 2
รายละเอียดของมติทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
เกียวกับการออกและเสนอขายหุน้ กู ้
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ได้มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี
ประเภทหุน้ กู:้

หุน้ กูท้ ุกชนิ ดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงหุน้ กูช้ นิ ดระบุชือผูถ้ ือหุน้ กู ้
หรือหุน้ กูไ้ ม่ระบุชือผูถ้ ือ มีหรือไม่มีหลักประกัน และหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิหรือหุน้ กู ้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ โดยมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูห้ รือไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู ้ ตามความเหมาะสม
ขึนอยูก่ บั สภาวะตลาดหรือปั จจัยอืนๆ ในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง

วงเงิน:

จํานวนเงินต้นเพิมเติมของหุน้ กู ้ (ตามมูลค่าทีตราไว้) ทีขออนุ มตั ิในครังนี
ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (หรือจํานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอืน) โดยวงเงิน
ทีขออนุ มตั ิในครังนี เป็ นส่วนทีเพิมเติมจากวงเงินทีได้รบั การอนุ มตั ิโดยทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในครังก่อนจํานวนไม่เกิน 150,000 ล้านบาท
(หรือจํานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอืน) และเมือคํานวณรวมกับหุน้ กูข้ องบริษัทฯ
(ตามมูลค่าทีตราไว้) ทียังไม่ได้ไถ่ถอนทังหมด ณ ขณะใดขณะหนึ ง
ต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่เกิน 180,000 ล้านบาท (หรือจํานวนเทียบเท่า
ในสกุลเงินอืน) ทังนี วงเงินของหุน้ กูท้ ีไถ่ถอนแล้วและทีบริษัทฯ ได้ทาํ การซือคืน
ไม่วา่ ด้วยกรณีใดๆ จะนํามานับเป็ นวงเงินของหุน้ กูท้ ีบริษัทฯ สามารถ
ทําการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principle Basis)
ในกรณีการออกหุน้ กูเ้ พือการ Refinancing หุน้ กูเ้ ดิม (การออกหุน้ กูใ้ หม่เพือ
ชําระหนี ตาม หรือทดแทนหุน้ กูเ้ ดิม) จํานวนเงินต้นของหุน้ กูเ้ ดิมซึงจะถูกไถ่ถอน
ในวันเดียวกันกับวันทีออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ หม่เพือการ Refinancing หุน้ กู ้
เดิมนัน จะไม่นับเป็ นส่วนหนึ งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุน้ กูท้ ียังมิได้ไถ่ถอน
ในการคํานวณวงเงินของหุน้ กูท้ ีบริษัทฯ สามารถทําการออกและเสนอขายได้

วัตถุประสงค์:

เพือใช้สาํ หรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ ง หรือ หลายอย่างรวมกัน
ดังต่อไปนี เพือใช้ในการประกอบธุรกิจทัวไป การลงทุน การขยายธุรกิจ
การชําระคืนหนี สินเดิม (Refinance) ตลอดจนเพือเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพือวัตถุประสงค์อืนๆ ตามทีคณะกรรมการ
บริษัทฯ เห็นสมควร

สกุลเงิน:

เสนอขายในสกุลบาทและสกุลเงินอืน

อัตราดอกเบีย:

อัตราทีจะกําหนดตามความเหมาะสม ขึนอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะทีออก
และเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง

อายุ:

เว้นแต่กรณีการออกหุน้ กูป้ ระเภทไถ่ถอนเมือเลิกบริษัทแล้ว (Perpetual
Debentures) หุน้ กูท้ ีออกโดยบริษัทฯ จะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับจาก
วันออกหุน้ กูท้ ีเกียวข้อง สําหรับกรณีการออกหุน้ กูป้ ระเภทไถ่ถอนเมือเลิกบริษัทฯ
การกําหนดอายุและวันครบกําหนดไถ่ถอนของหุน้ กูจ้ ะต้องเป็ นไปตามข้อกําหนด
ทีเกียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และ
หน่วยงานราชการอืนใดทีเกียวข้อง

การไถ่ถอนก่อนกําหนด:

บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้ ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้ กู ้
ทีเกียวข้อง และผูถ้ ือหุน้ กูอ้ าจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัททําการไถ่ถอน
หุน้ กูก้ ่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน ทังนี ขึนอยูก่ บั ข้อกําหนดและเงือนไขของ
หุน้ กูท้ ีเกียวข้อง

การเสนอขาย:

บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้ กูท้ งหมดหรื
ั
อบางส่วน ไม่วา่ ทัง
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยทําการเสนอขายต่อประชาชนทัวไป
หรือผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูล้ งทุนสถาบัน
หรือบุคคลและผูล้ งทุนใดๆ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม)
รวมถึงข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงาน ก.ล.ต. และ
หน่วยงานราชการอืนใดทีเกียวข้อง ตลอดจนหลักเกณฑ์อืนใดทีมีผลบังคับใช้
ในขณะทีออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง ทังนี อาจออกและเสนอขายหุน้ กู ้
ในครังเดียวเต็มจํานวนวงเงิน หรือหลายครังเป็ นคราวๆ ไป และในชุดเดียว
หรือหลายชุดก็ได้ และอาจออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พือทดแทนหุน้ กูท้ ีเคยออก
และเสนอขายไปแล้ว ตามความจําเป็ นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยขึนอยูก่ บั
ดุลพินิจของบริษัทฯ

ทังนี ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลทีได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนิ นการใดๆ อันจําเป็ น
และเกียวเนื องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู ้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในกฎหมายและ
ประกาศทีเกียวข้อง ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการกําหนดและเปลียนแปลงแก้ไขข้อตกลง รายละเอียด
และข้อกําหนดและเงือนไขต่างๆ ของหุน้ กู ้ (เช่น ชือหุน้ กู ้ มูลค่าเสนอขายในแต่ละครัง ประเภทหุน้ กู ้
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อายุหนุ ้ กู ้ วันทีออกหุน้ กู ้ วันครบกําหนดไถ่ถอน มูลค่าทีตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบีย การชําระคืน
เงินต้น การชําระดอกเบีย การไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกําหนด วิธีการจัดสรร รายละเอียด
การเสนอขาย เป็ นต้น) การจัดเตรียม เตรียมการ เข้าทํา เจรจา แก้ไข รับรอง ลงนาม และลงลายมือชือ
บนสัญญา เอกสารและหลักฐานต่างๆ ทีเกียวข้อง (ซึงรวมถึงแบบคําขอ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีชวน
เอกสารสําหรับการเสนอขาย สัญญาแต่งตังผูจ้ ดั จําหน่าย และสัญญาอืนๆ ทีเกียวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุน้ กู)้ ตลอดจนการแต่งตังทีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายหุน้ กู ้ สถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชือถือ ผูป้ ระเมินราคา ทีปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุน้ กู ้ ตัวแทนชําระเงิน ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู ้
หรือทีปรึกษาอืน หรือบุคคลอืนใดทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู ้ รวมถึงการจดทะเบียนหุน้ กู ้
กับสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ใดๆ หรือตลาดรองใดๆ และการขออนุ ญาต ขอผ่อนผัน
ขอหนังสือยินยอม ติดต่อ ให้ เปิ ดเผย ตกลง จัดหาให้ และยืนข้อมูล เอกสารและหลักฐานใดๆ ทีเกียวข้อง
ต่อหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม
ตลาดตราสารหนี ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานอืนใดทีเกียวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุน้ กูแ้ ละการจดทะเบียนหุน้ กู ้ ทังนี ให้มีอาํ นาจในการแต่งตังบุคคลใดๆ เป็ นผูร้ บั มอบอํานาจ
ผูแ้ ทน หรือตัวแทนเพือดําเนิ นการดังกล่าวข้างต้นด้วย
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