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ท่ี TRUE-SEC 001/2559 

วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์2559 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เรื่อง แจง้มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เรื่องการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรพัยท์ี่มีนยัส าคญั 

การเพิ่มทุน และ ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2559 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี

 ยา่น 900 MHz ส าหรบักิจการโทรคมนาคม 

2. มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน และการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน

 ท่ีออกใหม่ 

3. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) 

4. ระเบียบวาระการประชุมเบ้ืองตน้ ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 1/2559 

เมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2559 ไดม้ีมติในเร่ืองท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ อนุมติัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรพัยท่ี์มีนัยส าคญั คือ ใบอนุญาต
ใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีส าหรบักิจการโทรคมนาคม (“ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี”) ย่าน 1800 MHz และ 

900 MHz โดยบริษัท ทร ูมฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (“TUC”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ 

ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 99.99  โดยมีรายละเอียดของรายการไดม้าซ่ึงใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีดงัน้ี (ก) คล่ืนยา่น 

1800 MHz ตามรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558 

(โดยหนังสือของบริษัทฯ ท่ี TRUE-SEC 044/2558) และ (ข) คล่ืนย่าน 900 MHz มีรายละเอียดตามท่ี

ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

2. แต่งตั้งบริษัท บริษัท เวลธิเอสท ์แอดไวเซอร่ี จ ากดั ใหเ้ป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือใหค้วามเห็นแก่

ผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรพัยท่ี์มีนัยส าคญั และจดัเตรียมเอกสารอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น 

3. เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 60,000 ลา้นบาท 

เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย

ล าดบัท่ี 2 และ 3 

การเพ่ิมทุนในครั้งน้ี จะช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และรองรบัการ

เติบโตทางธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ระยะยาวของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ เน่ืองจากในปัจจุบนั ตลาดหุน้ทัว่โลก

มีความผันผวน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงยงัมิไดก้ าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาตายตวั แต่ก าหนดเป็น

วิธีการค านวณโดยราคาเสนอขายเท่ากบั ผลลพัธข์อง 0.9 คณูดว้ย ราคาเฉล่ียการซ้ือขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ตั้งแต่วนัท่ี 3 มีนาคม 2559 จนถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 รวมเป็นเวลา 20 วนัท าการ ซ่ึงบริษัทฯ จะแจง้

ขอ้มลูราคาเสนอขายท่ีค านวณไดด้งักล่าว ใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยการประกาศผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
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4. ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม
ชั้น 21 เลขท่ี 18 อาคารทร ูทาวเวอร ์ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเบ้ืองตน้ ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 

5. ก าหนดใหว้นัท่ีรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 คือ วนัท่ี 11 มีนาคม  2559  

(Record Date) และใหร้วบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ. 2535 (ตามท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 

6. แต่งตั้งให ้นายศุภชยั เจียรวนนท ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ ประธานคณะผูบ้ริหาร หรือ ศาสตราจารยพิ์เศษ
อธึก อศัวานันท์ รองประธานกรรมการ และ หวัหน้าคณะผูบ้ริหารดา้นกฎหมาย เป็นผูม้ีอ านาจภายใต้

ขอ้จ ากดัของกฎหมาย ในการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียกและการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2559 รวมถึงการแกไ้ข และ/หรือ เพ่ิมเติม วนั เวลา รวมทั้งวาระการประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าว  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

     

 (ศาสตราจารยพิ์เศษอธึก อศัวานันท)์ 
 รองประธานกรรมการ และ 

 หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นกฎหมาย  



  

สารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถี่ส  าหรบักิจการโทรคมนาคม ยา่น 900 MHz  

1. วนั เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  แจง้

ว่า บริษัท ทรู มฟู เอช ยูนิเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั จะไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีส าหรบั

กิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz เมื่อไดด้ าเนินการตามเง่ือนไขการด าเนินการก่อนรับใบอนุญาต ท่ี

ก าหนดในหนังสือแจง้การเป็นผูช้นะการประมูล ซ่ึงออกโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภายในก าหนดเวลา 90 วนั นับแต่วนัท่ีไดร้บัหนังสือแจง้เป็น

ผูช้นะการประมลู ซ่ึงคาดวา่จะไดด้ าเนินการเสร็จส้ิน ภายในเดือนกุมภาพนัธ ์2559 น้ี 

2. คู่กรณีที่เก่ียวขอ้งและความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 

ผูอ้อกใบอนุญาต : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (“กสทช.”) 

กสทช. ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) ในลกัษณะท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ผูร้บัใบอนุญาต : บริษัท ทร ูมฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (“TUC”) 

TUC เป็นบริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 99.99 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดของรายการ 

วตัถุประสงค ์: 

เพ่ือขยายธุรกิจดา้นการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของบริษัทฯ 

ลกัษณะและขนาดของรายการ : 

ลกัษณะของรายการ 

TUC ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 เป็นผูช้นะการประมลูใบอนุญาตให้

ใชค้ล่ืนความถ่ีส าหรบักิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz ชุดท่ีสอง ช่วงความถ่ีวิทยุ 905-915 MHz 

คู่กบั 950-960 MHz (“คล่ืนความถ่ี ย่าน 900 MHz”) ดว้ยราคาประมูล จ านวน 76,298 ลา้นบาท 

(ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) ซ่ึง กสทช. จะออกใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี ย่าน 900 MHz และ ใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ใหแ้ก่ TUC เมื่อ TUC ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการด าเนินการ

ก่อนรับใบอนุญาตเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ หลังจากน้ัน TUC จะตอ้งจัดใหม้ีโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือ

ประกอบกิจการ ภายใตเ้ง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์ กสทช. ก าหนด ซ่ึงคาดว่าจะตอ้งใชเ้งินลงทุนในเฟส

แรกเพ่ิมเติมส าหรบัโครงข่ายโทรคมนาคมภายใตใ้บอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีทั้ง ย่าน 1800 MHz และ 

ยา่น 900 MHz อีกจ านวนประมาณ 32,631 ลา้นบาท และเมื่อรวมกบัราคาประมลูแลว้ มีมลูค่าของ

รายการคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 108,929 ลา้นบาท 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1 
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ประเภทและขนาดของรายการ 

ขนาดของรายการค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ฉบบัสอบทานล่าสุด 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ซ่ึงสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์ูเปอรส์ 

เอบีเอเอส จ ากดั และ เน่ืองจากสินทรพัยท่ี์จะไดม้าในครั้งน้ี (คือ ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี ย่าน 900 

MHz รวมถึงเงินลงทุนเฟสแรกของโครงขา่ยโทรคมนาคมท่ีเก่ียวขอ้ง) เป็นสินทรพัยใ์หม่ ตลอดจนไม่มีการ

ออกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นการตอบแทน ดังน้ัน จึงค านวณขนาดของรายการไดด้ว้ยเกณฑม์ลูค่ารวมของ 

ส่ิงตอบแทนเท่าน้ัน ซ่ึงมีรายละเอียดการค านวณดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

รายการเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี ย่าน 900 MHz มีขนาดรายการ เท่ากบั 

รอ้ยละ 45.32 ของสินทรพัยร์วม และ เมื่อนับรวมกบัรายการท่ีไดม้าในช่วง 6 เดือนยอ้นหลงั คือ 

รายการไดม้าซ่ึงใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี ยา่น 1800 MHz ซ่ึงมีขนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 24.46 ของ

สินทรพัยร์วม (โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศท่ี บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เมื่อวนัท่ี 14 ธันวาคม 2558) ส่งผลใหม้ีขนาดของรายการโดยรวมเท่ากบัรอ้ยละ 69.78 ซ่ึงสูงกว่า 

รอ้ยละ 50 ของสินทรพัยร์วม จึงเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์น และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย

ขอ้มลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 และ

ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีหน้าท่ีตอ้ง (ก) จดัท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย (ข) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และ (ค) จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติั

การเขา้ท ารายการ 

4. รายละเอียดของสินทรพัยท์ี่ไดม้า  

TUC เป็นผูช้นะการประมลูใบอนุญาตคล่ืนความถ่ีส าหรบักิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 

ชุดท่ีสอง ช่วงความถ่ีวิทยุ 905-915 MHz คู่กบั 950-960 MHz และเมื่อไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการ

ด าเนินการก่อนรบัใบอนุญาตเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ TUC จะไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีย่าน 900 MHz 

และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ท่ีออกโดย กสทช. โดยมีระยะเวลาการอนุญาต 

15 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีไดร้บัใบอนุญาต 

TUC ซ่ึงเป็นผูร้บัใบอนุญาต มีสิทธิใหบ้ริการโทรคมนาคมในลกัษณะของการใหบ้ริการโครงข่าย

โทรคมนาคม เพ่ือใหเ้ช่าใชแ้ละเพ่ือใหบ้ริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider) 

และการใหบ้ริการส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นโทรคมนาคม (Telecommunication Facility) โดยมีขอบเขต

ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมดงักล่าวทัว่ราชอาณาจกัรไทย  

สินทรพัยร์วมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558  

 =  
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รอ้ยละ 45.32 

 

 (ราคาประมลูใบอนุญาต + เงินลงทุนในเฟสแรก) x 100 

 
ขนาดของรายการ =  

 สินทรพัยร์วมของบริษัทฯ และ บริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

 
(76,298 ลา้นบาท + 32,631 ลา้นบาท) x 100 

 240,338.347 ลา้นบาท 
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TUC มีแผนท่ีจะจดัใหม้ีบริการ 2G เพ่ือรองรบัผูใ้ชบ้ริการท่ียงัคงมีความตอ้งการใชบ้ริการใน

ระบบ 2G ต่อไป หรือผูใ้ชบ้ริการท่ียงัไม่มีความพรอ้มในการเปล่ียนไปใชบ้ริการในระบบ 3G และ 4G LTE 

นอกจากน้ี TUC มีแผนจะใหบ้ริการ 4G LTE หรือระบบเทคโนโลยีอ่ืนท่ีเหมาะสม (ตามหลัก 

Technology Neutrality) เพ่ือใหก้ารใชง้านดา้นขอ้มลูเป็นไปดว้ยความรวดเร็วยิ่งขึ้ น สามารถรองรบัปริมาณ

การส่งขอ้มลูไดม้ากยิ่งข้ึนในเวลาท่ีนอ้ยลง และ ท าใหก้ารจดัสรรทรพัยากรมีความยืดหยุน่มากขึ้ น 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน คิดเป็นจ านวนรวมประมาณ 108,929 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย 

ราคาประมลูใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี ย่าน 900 MHz ชุดท่ีสอง จ านวน 76,298 ลา้นบาท และ 

เงินลงทุนในเฟสแรกเพ่ิมเติมส าหรับโครงข่ายโทรคมนาคมภายใตใ้บอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีทั้ง 

ย่าน 1800 MHz และ ย่าน 900 MHz จ านวนประมาณ 32,631 ลา้นบาท โดยในส่วนของเงินค่า

ประมลูน้ัน กสทช. ก าหนดให ้TUC แบ่งช าระเป็น 4 งวด ดงัน้ี 

งวดท่ี 1 ช าระเงินประมลูคล่ืนความถ่ีเป็นจ านวนเงิน 8,040 ลา้นบาท พรอ้มหนังสือค ้าประกนั

จากธนาคาร เพ่ือค ้าประกนัการช าระเงินประมูลคล่ืนความถ่ีในส่วนท่ีเหลือ ภายใน 90 

วนั นับจากวนัท่ีไดร้บัหนังสือแจง้เป็นผูช้นะการประมลู 

งวดท่ี 2 ช าระเงินประมลูคล่ืนความถ่ีเป็นจ านวนเงิน 4,020 ลา้นบาท พรอ้มหนังสือค ้าประกนั

จากธนาคารเพ่ือค ้าประกนัการช าระเงินประมลูคล่ืนความถ่ีงวดท่ีสามและงวดท่ีส่ี 

ภายใน 15 วนั เมื่อครบก าหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วนัท่ีไดร้บัใบอนุญาต โดยส านักงาน 

กสทช. จะคืนหนังสือค ้าประกนัท่ีไดน้ าส่งในงวดท่ีหน่ึงภายใน 15 วนั นับจากวนัท่ีผูร้บั

ใบอนุญาตช าระเงินประมลูคล่ืนความถ่ีงวดท่ีสอง 

งวดท่ี 3 ช าระเงินประมูลคล่ืนความถ่ีเป็นจ านวนเงิน 4,020 ลา้นบาทพรอ้มหนังสือค ้า

ประกันจากธนาคารเพ่ือค ้าประกันการช าระเงินประมูลคล่ืนความถ่ีงวดท่ีส่ี 

ภายใน 15 วนั เมื่อครบก าหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วนัท่ีไดร้บัใบอนุญาต โดย

ส านักงาน กสทช. จะคืนหนังสือค ้าประกนัท่ีไดน้ าส่งในงวดท่ีสองภายใน 15 วนั 

นับจากวนัท่ีผูร้บัใบอนุญาตช าระเงินประมลูคล่ืนความถ่ีงวดท่ีสาม 

งวดท่ี 4 ช าระเงินประมลูคล่ืนความถ่ีส่วนท่ีเหลือทั้งหมด เป็นจ านวนเงิน 60,218 ลา้นบาท 

ภายใน 15 วนั เมื่อครบก าหนดระยะเวลาส่ีปีนับแต่วนัท่ีไดร้ับใบอนุญาต โดย

ส านักงาน กสทช. จะคืนหนังสือค ้าประกนัท่ีไดน้ าส่งในงวดท่ีสามภายใน 15 วนั 

นับจากวนัท่ีผูร้บัใบอนุญาตช าระเงินประมลูคล่ืนความถ่ีงวดท่ีส่ี 

ทั้งน้ี การเขา้ร่วมประมลูใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี ย่าน 900 MHz และ แผนการลงทุนใน

การจดัหาโครงข่ายเฟสแรกภายใตใ้บอนุญาตดังกล่าว ไดร้บัการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

ครั้งท่ี 4/2558 เมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 และ ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2559 

ตามล าดบั 
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6. มูลค่าของสินทรพัยท์ี่จะไดม้า  

TUC จะไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี ย่าน 900 MHz ชุดท่ีสอง และใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ดว้ยเงินค่าประมูลจ านวน 76,298 ลา้นบาท ซ่ึงท าใหไ้ดร้บัสิทธิในการ

ใหบ้ริการโทรคมนาคมในลักษณะของการใหบ้ริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือใหเ้ช่าใชแ้ละเพ่ือให้

บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider) และการใหบ้ริการส่ิงอ านวยความสะดวก

ดา้นโทรคมนาคม (Telecommunication Facility) โดยมขีอบเขตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมดงักล่าว

ทัว่ราชอาณาจกัรไทย และมีระยะเวลาการอนุญาต 15 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีไดร้บัใบอนุญาต 

7. เกณฑท์ี่ใชใ้นการก าหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

1) ราคาประมลูใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz และเงินลงทุนในเฟส

แรกตามท่ีไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558 

2) ราคาประมลูใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม ยา่น 900 MHz 

3) เงินลงทุนเพ่ิมเติมในการจดัหาโครงข่ายในเฟสแรกภายใตใ้บอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีทั้ง ย่าน 

1800 MHz และ ยา่น 900 MHz ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชใ้นการค านวณขนาดของรายการ

ตามแนวทางปฏิบติัของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

8. ประโยชนท์ี่บริษทัฯ คาดว่าจะไดร้บั 

1)

  

การท่ี TUC ซ่ึงเป็น บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ไดร้บัใบอนุญาตในการใชค้ล่ืนความถ่ี ส าหรบักิจการ

โทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล ย่านความถ่ี 900 MHz ชุดท่ีสอง จะส่งผลใหม้ีสิทธิในการใหบ้ริการโทรคมนาคม

ในลกัษณะของการใหบ้ริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือใหเ้ช่าใชแ้ละเพ่ือใหบ้ริการโทรคมนาคม 

(Network Provider and Service Provider) และการใหบ้ริการส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นโทรคมนาคม 

(Telecommunication Facility) โดยมีขอบเขตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมดงักล่าวทัว่ราชอาณาจกัรไทย 

เป็นระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีไดร้บัใบอนุญาต 

2) ธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของบริษัทฯ จะมีศักยภาพในการเติบโตท่ีสูงขึ้ น ซ่ึงการไดร้บัใบอนุญาต

ในการใชค้ล่ืนความถ่ีเพ่ิมเติมน้ี ช่วยเสริมจุดแข็งใหก้บักลุ่มในดา้นเครือข่ายประสิทธิภาพสูงและ

ครอบคลุมทัว่ประเทศ โดยกลุ่มทรู มีแบนด์วิธภายใตใ้บอนุญาตท่ีมากท่ีสุดในประเทศไทยถึง 

55 เมกะเฮิรท์ ทั้งน้ี กลุ่มทรู จะเดินหน้าขยายโครงข่ายอย่างต่อเน่ือง ดว้ยการผสานจุดเด่นของ

คล่ืนย่านความถ่ีสูง (1800 MHz และ 2100 MHz) ในเร่ืองความจุ และคล่ืนย่านความถ่ีต า่ 

(850 MHz ภายใต ้CAT Telecom และ 900 MHz) ในเร่ืองความครอบคลุม เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์

การใชง้านใหแ้ก่ลกูคา้ ดว้ยบริการบรอดแบนดไ์รส้ายประสิทธิภาพสงู อีกทั้งยงัเพ่ิมศกัยภาพของ

กลุ่มใหส้ามารถรองรบัและใหบ้ริการครอบคลุมทุกมิติทั้งบริการดา้นเสียงและดาตา้บน 2G 3G 

และ 4G คุณภาพสงู 
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9. แหล่งเงินทุนที่ใช ้

แหล่งเงินทุนหลกั ประกอบดว้ย เงินทุนจากการเพ่ิมทุน เงินสดจากการด าเนินงาน สินเช่ือ

จากสถาบนัการเงิน และ/หรือ ตราสารหน้ี เช่น หุน้กู ้โดยไมม่ีเง่ือนไขท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการตกลงเขา้ท ารายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งท่ี 4/2558 เมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 ไดม้ีมติ

อนุมติัให ้TUC เขา้ร่วมการประมลูใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีส าหรบักิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz 

และ ยา่น 900 MHz รวมทั้ง แผนการลงทุนในการจดัหาโครงข่ายเฟสแรกภายใตใ้บอนุญาตดงักล่าว 

และ ต่อมา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2559 ไดม้ีมติใหเ้สนอ

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรพัยท่ี์มีนัยส าคญั คือ 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีส าหรบักิจการโทรคมนาคมทั้ง ยา่น 1800 MHz และ ยา่น 900 MHz 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจาก

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ตามขอ้ 10  

- ไมม่ี – 



สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 2 

 

มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเพิ่มทุน 

และ การจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนที่ออกใหม่ 

คณะกรรมการของบริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2559 

เมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2559 ไดม้ีมติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯ ขึ้ นอีกจ านวน 60,000 ลา้นบาท เพ่ือเสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้

แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 60,000,000,000 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 98,431,712,600 บาท เป็นจ านวน 158,431,712,600 บาท โดย

เพ่ิมหุน้สามญั ขึ้ นอีกจ านวน 15,000,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 4 บาท เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)  

2. ใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยใหใ้ชข้อ้ความใหม่ตามท่ีปรากฏดา้นล่างทดแทนขอ้มลูเดิม 

ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผูม้ีหน้าท่ีท าการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติม

หนังสือบริคณหส์นธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขถอ้ยค าใดๆ ตามค าสัง่

ของนายทะเบียน 

 “ขอ้ 4  ทุนจดทะเบียนจ านวน  158,431,712,600 บาท 

  (หน่ึงแสนหา้หมื่นแปดพนัส่ีรอ้ยสามสิบเอ็ดลา้นเจ็ดแสนหน่ึงหมื่นสองพนัหกรอ้ยบาท) 

 แบ่งออกเป็น 39,607,928,150 หุน้ 

 (สามหมื่นเกา้พนัหกรอ้ยเจ็ดลา้นเกา้แสนสองหมื่นแปดพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ                                      4  บาท (ส่ีบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

หุน้สามญั 39,607,928,150 หุน้ 

 (สามหมื่นเกา้พนัหกรอ้ยเจ็ดลา้นเกา้แสนสองหมื่นแปดพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (-)” 

3. ใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม ่จ านวนไมเ่กิน 15,000,000,000 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 4 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights 

Offering) โดย 

(ก)  ราคาเสนอขาย ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด และ หากมีเศษทศนิยมจากการค านวณให้

ปัดเศษทศนิยมเป็นยอดท่ีใกลเ้คียงกบั 5 สตางคม์ากท่ีสุด ทั้งน้ี “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉล่ีย

ถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 20 วนัท าการจนถึง

ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 5 วนัท าการ  
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(ข)  การเสนอขายสามารถกระท าไดไ้มว่า่ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และอาจเสนอขายในคราวเดียวกนั

ทั้งจ านวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป และ โดยเหตุดงักล่าว ส่งผลใหส้ามารถก าหนดอตัราส่วน

การจองซ้ือ หรือ อตัราส่วนการจดัสรรไดก็้ต่อเมื่อถึงเวลาท่ีจะท าการเสนอขาย เน่ืองจากตอ้งท า

การค านวณจากจ านวนหุน้ท่ีแทจ้ริงท่ีเสนอขายในแต่ละครั้ง ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง 

(ค)  ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนในรอบแรก บริษัทฯ 

จะจดัสรรหุน้ส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ซ่ึงแสดงความจ านงจองซ้ือเกินสดัส่วนการถือหุน้เป็นรอบไป 

โดยในแต่ละรอบจะจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ จนกระทัง่ไม่มีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือ

เพียงพอท่ีจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ไดอี้กต่อไป ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจาก

การจดัสรรดงักล่าว ใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ส่วนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรและเสนอขายดงักล่าวต่อไป 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ

หรือกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามของบริษัทฯ มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว เช่น (1) การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็น

คราวๆ ระยะเวลาเสนอขาย อตัราส่วนการจองซ้ือ การช าระค่าหุน้ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสาร

และสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ือง

กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ี

จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต 

เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและ

สมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวขา้งตน้ 

  

 



สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3 
 

 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ  ากดั 

วนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2559 

ขา้พเจา้บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2559  

เมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2559 เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน ดงัต่อไปน้ี 

 1.  การเพิ่มทุน 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการไดม้ีมติใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯใหอ้นุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษัทจาก 98,431,712,600 บาท เป็น 158,431,712,600 บาท โดยเพ่ิมหุน้สามญั จ านวน 15,000,000,000 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 4 บาท รวม 60,000,000,000 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 

 

มูลค่าที่ตราไว ้

(บาทตอ่หุน้) 

รวม 

(บาท) 

  แบบก าหนด

 วตัถุประสงคใ์น 

หุน้สามญั 15,000,000,000 4 60,000,000,000 

       การใชเ้งินทุน หุน้บุริมสิทธิ - - - 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 

      (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 

กรณีการเพ่ิมทุนแบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน ใหก้รอกขอ้มลูในล าดบัถดัไปทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 

กรณีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ใหก้รอกขอ้มลูในล าดบัถดัไปเฉพาะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 

 2. การจดัสรรหุน้เพิ่มทุน  

   2.1  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน  

จดัสรรใหแ้ก่ จ านวนหุน้ 

 

อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทตอ่หุน้) 

วนั เวลา จองซ้ือ 

และช าระเงินค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม ไมเ่กิน 

15,000,000,000 

โปรดดู 

หมายเหตุ 

ขอ้ (1) 

โปรดดู 

หมายเหตุ 

ขอ้ (2) 

โปรดดู 

หมายเหตุ 

ขอ้ (3) 

- 

      

ประชาชน - - - - - 

      

บุคคลใด ๆ  - - - - - 

(ระบุ)............      

เพ่ือรองรบัการ - - - - - 

แปลงสภาพ/ 

ใชสิ้ทธิของตราสาร 

     

(ระบุ) .....................      
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หมายเหตุ   (1) โดยเหตุท่ีในการเสนอขายหุน้ อาจท าการเสนอขายทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และอาจเสนอขาย

ในคราวเดียวกนัทั้งจ านวนหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป ดงัน้ัน อตัราส่วนการจดัสรรหุน้จะสามารถ

ก าหนดไดก็้ต่อเม่ือถึงเวลาท่ีจะท าการเสนอขายในแต่ละครั้ง เน่ืองจาก ตอ้งท าการค านวณจาก

จ านวนหุน้ท่ีแทจ้ริงท่ีเสนอขายในแต่ละครั้ง 

  (2) เน่ืองจากปัจจุบนัตลาดหุน้ทัว่โลกมีความผันผวน คณะกรรมการบริษัท จึงก าหนดราคาเสนอขาย

เป็นวิธีการค านวณ คือ เสนอขายในราคาไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด และ หากมีเศษทศนิยม

จากการค านวณ ใหปั้ดเศษทศนิยมเป็นยอดท่ีใกลเ้คียงกบั 5 สตางคม์ากท่ีสุด ทั้งน้ี “ราคาตลาด” 

หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 

20 วนัท าการ จนถึงก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 5 วนัท าการ  

  (3) คณะกรรมการบริษัทฯ ใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ

บริษัทหรือกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามของบริษัทฯ มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเป็น

ครั้งเดียวหรือเป็นคราว  ๆระยะเวลาเสนอขาย อตัราส่วนการจองซ้ือ การช าระค่าหุน้ รวมถึงเง่ือนไขและ

รายละเอียดอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ท าความ

ตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดังกล่าว 

รวมทั้งการด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และ (3) ลง

นามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เขา้จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นและสมควร

เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน 
   

2.1.1 การด าเนินการของบริษัท กรณีท่ีมีเศษของหุน้ 

 ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ ใหปั้ดเศษท้ิง 

  2.2  แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรใหแ้ก่ ประเภท

หลกัทรพัย ์

จ านวนหุน้ รอ้ยละต่อ 

ทุนช าระแลว้
1/

 

หมายเหต ุ 

ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั - - - 

 หุน้บุริมสิทธิ - - - 

เพ่ือรองรบัการแปลงสภาพ/  - - - 

ใชสิ้ทธิของใบแสดงสิทธิใน

การซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้

    

ประชาชน หุน้สามญั - - - 

 หุน้บุริมสิทธิ - - - 

บุคคลในวงจ ากดั หุน้สามญั - - - 

 หุน้บุริมสิทธิ - - - 

1/
  รอ้ยละต่อทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหม้ีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  



 3 

    3. ก าหนดวนัประชุมผูถ้ือหุน้เพ่ือขออนุมตัิการเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

  ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.  

ณ หอ้งประชุมชั้น 21 เลขท่ี 18 อาคารทร ูทาวเวอร ์ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย 

 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตั้งแต่วนัท่ี

................................. จนกว่าการประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 

 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 และให้

รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 (วนัท าการถดัจาก

วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้) 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุน้เพิ่มทุน ตอ่หน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง และเง่ือนไข  

การขออนุญาต (ถา้มี)         

 การเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ในครั้งน้ี  เป็นการจดัสรรหุน้เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

จึงไม่จ าเป็นตอ้งขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด เน่ืองจากเป็นการเสนอขายในลกัษณะท่ีถือว่าไดร้บัอนุญาตจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

5.  วตัถุประสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใชเ้งินทุนในส่วนที่เพิ่ม 

1. เพ่ือน าไปช าระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินต่าง ๆ ซ่ึงเป็นเงินท่ีกูย้ืมมาใชใ้นการลงทุนในธุรกิจ

 ดงัต่อไปน้ี 

 -   ธุรกิจการใหบ้ริการโทรศพัทพ้ื์นฐาน ประมาณ  8,000 ลา้นบาท 

 -   ธุรกิจบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ประมาณ 32,000 ลา้นบาท 

2.  ลงทุนในธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและอ่ืนๆ ประมาณ 20,000 ลา้นบาท 

6. ประโยชนท์ี่บริษทัจะพึงไดร้บัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุน้เพ่ิมทุน 

 การเพ่ิมทุนจะท าใหบ้ริษัทฯ มีโครงสรา้งทางการเงินท่ีเขม้แข็งขึ้ น เน่ืองจาก ภาระหน้ีสินลดลง ลดค่าใชจ้่าย

ดา้นดอกเบ้ีย ตลอดจนท าใหเ้กิดความคล่องตวัในการด าเนินงานในอนาคต 

7. ประโยชนท์ี่ผูถ้ือหุน้จะพึงไดร้บัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุน้เพ่ิมทุน 

 การท่ีบริษัทฯ มีโครงสรา้งทางการเงินท่ีเขม้แข็งข้ึน จะส่งผลดีต่อมลูค่าหุน้ของบริษัทฯ ในอนาคต 

8.  รายละเอียดอื่นใดที่จ  าเป็นส าหรบัผูถ้ือหุน้เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในการอนุมตักิารเพิ่มทุน/

 จดัสรรหุน้เพ่ิมทุน 

 มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน และ การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่

ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษทัมีมตใิหเ้พ่ิมทุน/จดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

9.1 วนัประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2559 เพ่ือเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน 

29 มกราคม 2559 

9.2 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 

(Record Date) 

11 มีนาคม 2559 



 4 

ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

9.3 วนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 

ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน 

14 มีนาคม 2559 

9.4 วนัท่ีจะประกาศขอ้มลูโดยแจง้ผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

ก าหนดภายหลงั 

9.5 วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 เพ่ืออนุมติัการเพ่ิมทุนและ 

การจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ 

8 เมษายน 2559 

9.6 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ 

(Record Date) 

ก าหนดภายหลงั 

9.7 วนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วน

การถือหุน้ ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน 

ก าหนดภายหลงั 

9.8 น ามติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไปจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั  

นับจากวนัประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 

9.9 ระยะเวลาจองซ้ือส าหรบัการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วน 

การถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิม 

ก าหนดภายหลงั 
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สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 4 

ระเบียบวาระการประชุมเบ้ืองตน้ ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 1/2559 

เมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2559 ไดม้ีมติก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 8 เมษายน 2559 

เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 21 เลขท่ี 18 อาคารทร ูทาวเวอร ์ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

1. พิจารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรพัยท์ี่มีนยัส าคญั คือ ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืน

ความถี่ส  าหรบักิจการโทรคมนาคม ยา่น 1800 MHz และ 900 MHz  

 (ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบกบัการอนุมติัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรพัยท่ี์มี

นัยส าคญั คือ ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีส าหรบักิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz 

โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1)  

2. พิจารณาอนุมตักิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  

(ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด

ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 และ 3) 

3. พิจารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

(ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบกบัการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. เร่ือง ทุนจดทะเบียน 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย

ล าดบัท่ี 2 ) 

4. พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ  

(ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ  โดยมีรายละเอียด

ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 และ 3)  

หมายเหตุ ส าหรบัวาระการประชุมส่วนท่ีเหลือ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเร่ืองปกติธุระในการประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ประจ าปี ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาในเดือนกุมภาพนัธ ์

2559 และ บริษัทฯ จะแจง้ขอ้มลูดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 

 


