
ที TRUE-SEC 011/2564 
      
 วนัที 28 เมษายน 2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เรอืง แจง้มติทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564  

สิงทีส่งมาดว้ย 1.  รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 
 2.  รายละเอียดของมติทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 เกียวกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

ตามทีบริษัท ทรู คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจาํปี 2564 เมือวนัที 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชนั 21 อาคารทรู ทาวเวอร ์
เลขที 18 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ทีประชุมไดมี้มติทีสาํคัญ ดงัต่อไปนี 
โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 1 

1. รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

2. อนุมติังบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ประจาํปี 
สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563  

3. อนุมติัการจดัสรรกําไรสุทธิ ประจาํปี 2563 เพือเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  
จาํนวน 306,826,617.07 บาท ซึงคิดเป็นรอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2563 และ  
การจา่ยเงินปันผลจากกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท คิดเป็นเงินปันผล
ทงัสินจาํนวน 2,334,093,671.07 บาท โดยจา่ยปันผลเป็นเงินสด ทงันี เงินปันผลดงักล่าว 
จะถูกหกัภาษี ณ ทีจา่ย ตามอตัราทีกฎหมายกาํหนด 
โดยวนักาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิรบัเงินปันผล คือ วนัที 15 มีนาคม 2564 (Record Date) 
และ กาํหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัที 28 พฤษภาคม 2564 

4. แต่งตงับุคคลดงัต่อไปนี เขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ เพือทดแทนกรรมการทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 
 โดยลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล  

1) นายศุภชยั เจียรวนนท ์ กรรมการ 
2) ดร. โกศล เพ็ชรสุ์วรรณ์ กรรมการอิสระ 
3) นายโชต ิ โภควนิช กรรมการอิสระ 
4) ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉาํเฉลิม กรรมการอิสระ 
5) นางปรีเปรม   เสรีวงษ์ กรรมการอิสระ 
6) ศ.ดร. วรภทัร   โตธนะเกษม กรรมการ  
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5. อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายตาํแหน่ง ซึงเป็นอตัราเดิมตามทีทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2563 ไดเ้คยมีมติอนุมตัิไว ้โดยมีรายละเอียดดงันี 
กรรมการไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 
ประธานกรรมการ   300,000 บาทต่อเดือน 
ประธานกรรมการกิตติมศกัดิ    200,000 บาทต่อเดือน 
รองประธานกรรมการ    150,000 บาทต่อเดือน 
กรรมการ    100,000 บาทต่อเดือน 
(ไม่วา่จะเป็นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอิสระ) 
กรรมการอิสระทีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 200,000  บาทต่อเดือน  
(ไม่วา่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ) 
กรรมการอิสระทีเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย 300,000 บาทต่อเดือน  
(ไม่วา่จะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ) 
หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจา้งของบริษัทฯ ก็ใหค้่าตอบแทนกรรมการนีเป็นส่วนเพิมเติม
จากค่าจา้งปกติของลูกจา้งแต่ละท่าน และ ใหม้ีผลใชบ้งัคับตลอดไปจนกว่าทีประชุมผูถ้ือหุน้
จะมีมติเป็นประการอืน  

6. แต่งตงันายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที 4095  นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที 7358 และ นางสาวธิตินันท์ แว่นแกว้ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที 9432 
จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2564 
โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึงมีอาํนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
และในกรณีทีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตตามรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได ้ใหบ้ริษัท  
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูมี้อาํนาจแต่งตงัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอืน
ของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ทีแทนได ้ โดยกาํหนด 
ค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2564 รวมทงัสินเป็นเงิน 5.5 ลา้นบาท พรอ้มทงัมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการ
เป็นผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนดค่าใชจ้่ายพิเศษ หากมีงานสอบบญัชีนอกเหนือจากการสอบบญัชี
ประจาํปีตามปกติ เป็นกรณีๆ ไป 

7. อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมีรายละเอยีดตามทีปรากฏในสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 2 
 
จึงเรียนมาเพือทราบ  

 ขอแสดงความนับถือ 
     
 

   (นางรงัสินี  สุจริตสญัชยั)  
  เลขานุการบริษัท 



 

รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564  

วาระที 2 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํปี 
สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563       

ในวาระนี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน  25,046,883,495 หุน้ 

ทีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 25,039,981,495 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9724 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 6,902,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0276 
ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง 
บัตรเสีย  

จาํนวน 

จาํนวน 
15,771,055 

0 
เสียง 
เสียง 

  

วาระที 3     พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรกาํไรสุทธ ิประจาํปี 2563 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และ 
อนุมัตกิารจา่ยเงินปันผลจากกาํไรสุทธ ิประจาํปี 2563 
ในวาระนี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน  25,062,615,095 หุน้ 

ทีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 24,946,169,083 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.5354 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 116,446,012 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.4646 
ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จาํนวน 39,455 เสียง   

บัตรเสีย จาํนวน 0 เสียง   

วาระที 4 พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทพีน้จากตาํแหน่งตามวาระ  

1) นายศุภชัย  เจียรวนนท ์ (กรรมการ) 

ในวาระนี สําหรับกรรมการท่านนี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 25,062,615,959 หุน้  
ทีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 24,860,934,644 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.1953 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 201,681,315 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.8047 

ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จาํนวน 39,455 เสียง   

บัตรเสีย จาํนวน 0 เสียง   

สงิทสีง่มาดว้ยลาํดบัท ี1 
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2) ดร. โกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ (กรรมการอิสระ) 
ในวาระนี สําหรับกรรมการท่านนี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 25,062,617,781 หุน้ 

ทีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี 
เห็นดว้ย จาํนวน 24,724,928,214 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.6526 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 337,689,567 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 1.3474 

ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จาํนวน 39,455 เสียง   
บัตรเสีย จาํนวน 0 เสียง   

3) นายโชติ  โภควนิช (กรรมการอิสระ) 
ในวาระนี สําหรับกรรมการท่านนี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 25,062,617,781 หุน้ 

ทีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี 
เห็นดว้ย จาํนวน 24,734,866,299 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.6923 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 327,751,482 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 1.3077 
ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จาํนวน 39,455 เสียง   
บัตรเสีย จาํนวน 0 เสียง   

4) ศ. (พิเศษ) เรวตั  ฉําเฉลิม (กรรมการอิสระ) 
ในวาระนี สําหรับกรรมการท่านนี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 25,062,617,781 หุน้ 

ทีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี 
เห็นดว้ย จาํนวน 24,676,178,209 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.4581 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 386,439,572 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 1.5419 

ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จาํนวน 39,455 เสียง   
บัตรเสีย จาํนวน 0 เสียง   

5) นางปรีเปรม  เสรีวงษ์ (กรรมการอิสระ) 
ในวาระนี สําหรับกรรมการท่านนี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 25,062,617,781 หุน้ 

ทีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี 
เห็นดว้ย จาํนวน 25,055,560,401 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9718 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 7,057,380 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0282 
ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จาํนวน 39,455 เสียง   
บัตรเสีย จาํนวน 0 เสียง   
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6) ศ.ดร. วรภัทร  โตธนะเกษม (กรรมการ) 

ในวาระนี สําหรับกรรมการท่านนี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 25,062,617,781 หุน้ 

ทีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 24,926,659,247 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.4575 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 135,958,507 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.5425 
ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จาํนวน 39,455 เสียง   

บัตรเสีย จาํนวน 0 เสียง   

วาระที 5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

ในวาระนี มีผูถื้อหุน้มาประชุมรวมทังสิน  25,062,657,236 หุน้ 

ทีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุม 
ดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 25,055,712,181 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9722 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 6,905,600 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0276 

งดออกเสียง จาํนวน 39,455 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002 

ไม่มีสิทธิออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บัตรเสีย   จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุม  

วาระที 6 พิจารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2564 
ในวาระนี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน  25,062,617,781 หุน้ 

ทีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 24,966,809,282 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.6177 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 95,808,499 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.3823 

ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จาํนวน 39,455 เสียง   

บัตรเสีย จาํนวน 0 เสียง   
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วาระที 7 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัฯ 
ในวาระนี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 25,062,657,236 หุน้ 

ทีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 24,954,732,239 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.5693 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 107,885,542 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.4305 

งดออกเสียง จาํนวน 39,455 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002 

บัตรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียง  จาํนวน      0 เสียง    

 
 



   
รายละเอียดของมติทีประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564 

เกียวกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้

ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ของ บริษัท ทรู คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี 

ประเภทหุน้กู:้ หุน้กูทุ้กชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงหุน้กูช้นิดระบุชือผูถื้อหุน้กู ้
หรือหุน้กูไ้ม่ระบุชือผูถื้อ มีหรือไม่มีหลกัประกนั และหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือหุน้กู ้
ไม่ดอ้ยสิทธิ โดยมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ตามความเหมาะสม 
ขึนอยูก่บัสภาวะตลาดหรือปัจจยัอืน  ๆในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครงั 

วงเงิน: จาํนวนเงินตน้เพิมเติมของหุน้กู ้(ตามมูลค่าทีตราไว)้ ทีขออนุมติัในครงันี 
ไม่เกิน 30,000 ลา้นบาท (หรือจาํนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอืน) โดยวงเงิน
ทีขออนุมติัในครงันีเป็นสว่นทีเพิมเติมจากวงเงินทีไดร้บัการอนุมติัโดยทีประชุม
ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ในครงัก่อนจาํนวนไม่เกิน 150,000 ลา้นบาท  
(หรือจาํนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอืน) และเมือคาํนวณรวมกบัหุน้กูข้องบริษัทฯ 
(ตามมูลค่าทีตราไว)้ ทียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทงัหมด ณ ขณะใดขณะหนึง  
ตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่เกิน 180,000 ลา้นบาท (หรือจาํนวนเทียบเท่า 
ในสกุลเงินอืน) ทงันี วงเงินของหุน้กูที้ไถ่ถอนแลว้และทีบริษัทฯ ไดท้าํการซือคืน 
ไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ จะนํามานับเป็นวงเงินของหุน้กูที้บริษัทฯ สามารถ 
ทาํการออกและเสนอขายได ้(Revolving Principle Basis) 

ในกรณีการออกหุน้กูเ้พือการ Refinancing หุน้กูเ้ดิม (การออกหุน้กูใ้หม่เพือ
ชาํระหนีตาม หรือทดแทนหุน้กูเ้ดิม) จาํนวนเงินตน้ของหุน้กูเ้ดิมซึงจะถูกไถ่ถอน
ในวนัเดียวกนักบัวนัทีออกและเสนอขายหุน้กูใ้หมเ่พือการ Refinancing หุน้กู ้
เดิมนัน จะไม่นับเป็นสว่นหนึงของมลูค่ารวมของเงินตน้ของหุน้กูที้ยงัมิไดไ้ถ่ถอน
ในการคาํนวณวงเงินของหุน้กูที้บริษัทฯ สามารถทาํการออกและเสนอขายได ้

วตัถุประสงค:์ เพือใชส้าํหรบัวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหนึง หรือ หลายอยา่งรวมกนั 
ดงัต่อไปนี เพือใชใ้นการประกอบธุรกิจทวัไป การลงทุน การขยายธุรกิจ 
การชาํระคืนหนีสินเดิม (Refinance) ตลอดจนเพือเป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย หรือเพือวตัถุประสงคอื์นๆ ตามทีคณะกรรมการ
บริษัทฯ เห็นสมควร 

สกุลเงิน:  เสนอขายในสกุลบาทและสกุลเงินอืน 

สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 2 
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อตัราดอกเบีย: อตัราทีจะกาํหนดตามความเหมาะสม ขึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีออก
และเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครงั 

อายุ: เวน้แตก่รณีการออกหุน้กูป้ระเภทไถ่ถอนเมือเลิกบริษัทแลว้ (Perpetual 
Debentures) หุน้กูที้ออกโดยบริษัทฯ จะตอ้งมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับจาก 
วนัออกหุน้กูที้เกียวขอ้ง สาํหรบักรณีการออกหุน้กูป้ระเภทไถ่ถอนเมือเลิกบริษัทฯ 
การกาํหนดอายุและวนัครบกาํหนดไถ่ถอนของหุน้กูจ้ะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนด
ทีเกียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน สาํนักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) และ
หน่วยงานราชการอืนใดทีเกียวขอ้ง 

การไถ่ถอนก่อนกาํหนด: บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้ก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้
ทีเกียวขอ้ง และผูถื้อหุน้กูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกรอ้งใหบ้ริษัททาํการไถ่ถอน
หุน้กูก้่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอน ทงันี ขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดและเงือนไขของ
หุน้กูที้เกียวขอ้ง 

การเสนอขาย: บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้กูท้งัหมดหรือบางสว่น ไม่วา่ทงั
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยทาํการเสนอขายตอ่ประชาชนทวัไป 
หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูล้งทุนสถาบนั 
หรือบุคคลและผูล้งทุนใดๆ ตามหลกัเกณฑที์กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไดมี้การแกไ้ขเพิมเติม) 
รวมถึงขอ้กาํหนดและกฎเกณฑที์เกียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์สาํนักงาน ก.ล.ต. และ
หน่วยงานราชการอืนใดทีเกียวขอ้ง ตลอดจนหลกัเกณฑอื์นใดทีมีผลบงัคบัใช ้
ในขณะทีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครงั ทงันี อาจออกและเสนอขายหุน้กู ้
ในครงัเดียวเต็มจาํนวนวงเงิน หรือหลายครงัเป็นคราวๆ ไป และในชุดเดียว
หรือหลายชุดก็ได ้และอาจออกและเสนอขายหุน้กูเ้พือทดแทนหุน้กูที้เคยออก
และเสนอขายไปแลว้ ตามความจาํเป็นในการใชเ้งินของบริษัทฯ โดยขึนอยูก่บั
ดุลพินิจของบริษัทฯ    

ทงันี ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลทีไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการใด  ๆอนัจาํเป็น
และเกียวเนืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑที์กาํหนดไวใ้นกฎหมายและ
ประกาศทีเกียวขอ้ง ซึงรวมถึงแตไ่ม่จาํกดัเพียงการกาํหนดและเปลียนแปลงแกไ้ขขอ้ตกลง รายละเอียด 
และขอ้กาํหนดและเงือนไขต่างๆ ของหุน้กู ้(เชน่ ชอืหุน้กู ้มูลค่าเสนอขายในแต่ละครงั ประเภทหุน้กู ้ 
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อายุหุน้กู ้วนัทีออกหุน้กู ้วนัครบกาํหนดไถ่ถอน มูลค่าทีตราไว ้ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบีย การชาํระคืน
เงินตน้ การชาํระดอกเบีย การไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบกาํหนด วิธีการจดัสรร รายละเอียด
การเสนอขาย เป็นตน้) การจดัเตรียม เตรียมการ เขา้ทาํ เจรจา แกไ้ข รบัรอง ลงนาม และลงลายมือชอื
บนสญัญา เอกสารและหลกัฐานต่าง  ๆทีเกียวขอ้ง (ซึงรวมถึงแบบคาํขอ แบบแสดงรายการขอ้มูล หนังสือชีชวน 
เอกสารสาํหรบัการเสนอขาย สญัญาแตง่ตงัผูจ้ดัจาํหน่าย และสญัญาอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุน้กู)้ ตลอดจนการแต่งตงัทีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายหุน้กู ้สถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเชือถือ ผูป้ระเมินราคา ทีปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุน้กู ้ตวัแทนชาํระเงิน ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
หรือทีปรึกษาอืน หรือบุคคลอืนใดทีเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้รวมถึงการจดทะเบียนหุน้กู ้
กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไทย หรือตลาดหลกัทรพัยใ์ด  ๆหรือตลาดรองใด  ๆและการขออนุญาต ขอผ่อนผนั 
ขอหนังสือยินยอม ติดต่อ ให ้เปิดเผย ตกลง จดัหาให ้และยืนขอ้มูล เอกสารและหลกัฐานใดๆ ทีเกียวขอ้ง
ต่อหน่วยงานราชการทีเกียวขอ้ง สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์สมาคม
ตลาดตราสารหนีไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานอืนใดทีเกียวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุน้กูแ้ละการจดทะเบียนหุน้กู ้ ทงันี ใหมี้อาํนาจในการแตง่ตงับุคคลใดๆ เป็นผูร้บัมอบอาํนาจ 
ผูแ้ทน หรือตวัแทนเพือดาํเนินการดงักลา่วขา้งตน้ดว้ย 


