
ท่ี TRUE-SEC 008/2563 

        วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เรื่อง แจง้มตคิณะกรรมการเรื่องโครงการซ้ือหุน้คืนเพ่ือบริหารทางการเงิน การเล่ือนก าหนดการ

ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 การจ่ายปันผลระหว่างกาล และการเสนอแตง่ตั้ง

กรรมการใหม่  

อา้งถึง  จดหมายของบริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ท่ี TRUE-SEC 005/2563  

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท การก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  

และการจ่ายเงินปันผล ลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2563 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    แบบรายงานการเปิดเผยการซ้ือหุน้คืนเพ่ือบริหารทางการเงิน    

บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้ใหท้ราบวา่ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 ไดม้มีติท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

1. มีมติอนุมติัโครงการซ้ือหุน้คืน (Treasury Stocks) เพ่ือการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงิน

สงูสุดไมเ่กิน 1,500 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

2. ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2563 ไดม้ีมติก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 น้ัน เน่ืองดว้ย สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีมีแนวโนม้การแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว

และเพ่ิมมากขึ้ น ซ่ึงรฐับาลไดข้อความร่วมมือใหง้ดการประชุม หรือการรวมตวัของคนจ านวนมาก 

ประกอบกบัไดป้ระกาศใชพ้ระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุ์กเฉิน เพ่ือชะลอ

และหยุดยัง้การระบาดของโรค COVID-19 ท่ีประชุมคณะกรรมการจึงมีมติใหเ้ล่ือนการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ออกไปโดยไมม่ีก าหนด โดยยกเลิกก าหนดวนัประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 ยกเลิกระเบียบวาระการประชุม และยกเลิกการก าหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้เดิมวนัท่ี 16 ม นา ม 2563 โดยการเล่ือน

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะไมก่ระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ อยา่งมีนัยส าคญั 

รวมทั้งสิทธิของผูถื้อหุน้ในการรบัเงินปันผล  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาก าหนด

วนัประชุม ระเบียบวาระการประชุม และวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ใหม ่เมื่อสถานการณค์ล่ีคลายและมีความเหมาะสม โดยจะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

3. อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสุทธิของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ตามงบการเงิน
ล่าสุด ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ แลว้ 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัท่ีเคยแจง้ผ่านตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยไปแลว้เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2563  
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การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหจ้่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ

รบัเงินปันผลในวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัเดิมกบัท่ีเคยแจง้ผ่านตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยไปแลว้เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2563 โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 

27 เมษายน 2563 

4. รบัทราบการลาออกของ ดร. หล่ี เจิงเมา่  รองประธานกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ทั้งน้ี เน่ืองจาก ดร. หล่ี เจิงเมา่ ไดร้บัการแต่งตั้งใหไ้ป

ด ารงต าแหน่ง President ของ China Telecom Corporation Limited ท่านจึงไมส่ามารถท าหนา้ท่ี

เป็นกรรมการของบริษัทฯ ไดอี้กต่อไป และในการน้ี คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติเสนอแต่งตั้ง 

นายเกา ถงช่ิง เขา้ด ารงต าแหน่งแทน ดร. หล่ี เจิงเม่า โดยจะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซ่ึงบริษัทฯ จะไดแ้จง้ก าหนดการต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

         ขอแสดงความนับถือ 

 

              

        (นางรงัสินี  สุจริตสญัชยั) 

     เลขานุการบริษัท 

 

 



แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุน้คนืเพือ่บรหิารทางการเงนิ 

(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั) 
บรษิทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

วนัที่           2563 

 
 ขา้พเจา้บรษิทั ทรู คอรป์อเรช ัน่ จ  ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจง้มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ คร ัง้ที ่3/2563  

เมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2563 เกี่ยวกบัการอนุมตัโิครงการซื้อหุน้คืนเพือ่บรหิารการเงนิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. โครงการซื้อหุน้คืน 

1.1 วงเงนิสูงสุดทีจ่ะใชใ้นการซื้อหุน้คืน ไมเ่กิน 1,500 ลา้นบาท  

1.2 จ านวนหุน้ทีจ่ะซื้อคืน ไมเ่กนิ 500 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 4 บาท จ านวนหุน้ทีจ่ะซื้อคืนคิดเป็น ประมาณรอ้ยละ 1.5 

ของหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด   

 1.3 วธิีการในการซื้อหุน้คืน 

                    ซื้อในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

      เสนอซื้อจากผูถ้อืหุน้เป็นการท ัว่ไป ในราคา ................... บาท/หุน้ (ตอ้งเป็นราคาเดยีวกนั) 

ก าหนดระยะเวลาทีจ่ะซื้อหุน้คืนตัง้แต่วนัที ่14 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่13 ตลุาคม 2563 

หมายเหต ุ บรษิทัตอ้งเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุน้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั ก่อนวนัซื้อหุน้ โดย 

 1. ซื้อใน ตลท. ตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 6 เดอืน 

2. เสนอซื้อจากผูถ้อืหุน้เป็นการท ัว่ไป ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 10 วนั และไมเ่กิน 20 วนั 

 1.4 หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาหุน้ทีจ่ะซื้อคืน  โดยใหน้ าราคาหุน้เฉลีย่ยอ้นหลงั 30 วนั ก่อนวนัทีบ่ริษทัจะท าการเปิดเผย

ขอ้มลูมาประกอบการพจิารณาก าหนดราคาหุน้ดว้ย 

   ราคาซื้อคืนจะไมเ่กนิกวา่รอ้ยละ               ของหุน้เฉลีย่                                                      

   ท ัง้นี้ เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณา ราคาปิดของหุน้เฉลีย่ยอ้นหลงั                            14 กมุภาพนัธ ์2563 

          26 มนีาคม 2563 เทา่กบั 3.23 บาทต่อหุน้ 

2.  ขอ้มลูเกี่ยวกบับรษิทั 

 2.1 ขอ้มลูก าไรสะสมและสภาพคลอ่งส่วนเกนิของบรษิทั 

  ขอ้มลูจากงบการเงนิตรวจสอบงวดลา่สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

  -  ก าไรสะสมของบรษิทั เทา่กบั 13,545 ลา้นบาท 

  -  หนี้สนิและดอกเบี้ยทีเ่กี่ยวขอ้งทีจ่ะถงึก าหนดช าระภายใน 6 เดอืน นบัแต่วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2563 เท่ากบั 

11,742 ลา้นบาท 

  -  อธิบายความสามารถในการช าระหนี้ของบรษิทัทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 6 เดอืน นบัแต่วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2563 

โดยระบแุหลง่เงนิทนุทีใ่ชใ้นการการช าระหนี้คืน : 

ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2563 บรษิทัฯ มเีงนิสดคงเหลอืจ านวน 5,953 ลา้นบาท นอกจากนี้ บริษทัฯ ประมาณการวา่

จะมกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน เงนิปนัผลรบั และรบัคืนเงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อยในช่วง 6 เดอืน จ านวน 

15,717 ลา้นบาท ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมสีภาพคลอ่งเพยีงพอในการช าระหนี้ทีจ่ะถงึก าหนดช าระในอกี 6 เดอืนขา้งหนา้

นบัแต่วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2563 และมเีงนิสดคงเหลอืเพยีงพอทีจ่ะน ามาใชใ้นการซื้อหุน้คืนตามโครงการ 
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 2.2  จ านวนผูถ้อืหุน้สามญัรายย่อย (Free float) ณ วนัทีค่ณะกรรมการก าหนดเพือ่ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) 

ลา่สุด เมือ่วนัที ่16 มนีาคม 2563 เทา่กบัรอ้ยละ 31.86 ของทนุช าระแลว้ของบรษิทัฯ ท ัง้นี้ บรษิทัฯ ไดแ้นบแบบแสดง

รายงานการกระจายการถอืหุน้ของบรษิทัมาพรอ้มนี้ 

3. เหตผุลในการซื้อหุน้คืน 

 เพือ่บรหิารสภาพคลอ่งสว่นเกนิของบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธิภาพ 

4. ผลกระทบภายหลงัซื้อหุน้คืน 

4.1 ต่อผูถ้อืหุน้ : ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัเงนิปนัผลต่อหุน้สูงขึ้น เนื่องจากหุน้ทีบ่รษิทัฯ จะซื้อคืนไมม่สีทิธิไดร้บัเงนิปนัผล 

 และจะท าใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้สูงขึ้นดว้ย 

4.2 ต่อบรษิทั : บรษิทัฯ จะมสีนิทรพัยส์ภาพคลอ่งและมลูค่าทางบญัชขีองสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง และหากบรษิทัฯ 

ด าเนินการซื้อหุน้คืนไดค้รบตามวงเงนิทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ เมือ่สิ้นสุดโครงการการซื้อหุน้คืน บริษทัฯ จะมสีนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง

และมลูค่าทางบญัชขีองสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเป็นจ านวนเทา่กบัวงเงนิดงักลา่ว 

5. การจ าหน่ายและการตดัหุน้ทีซ่ื้อคืน  

- วธิีการจ าหน่ายหุน้และการก าหนดระยะเวลาจ าหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคืน 

 คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาวธิีการจ าหน่ายหุน้อกีคร ัง้ภายหลงั 6 เดอืน นบัแต่วนัทีซ่ื้อหุน้คืนเสร็จสิ้น  

แต่ตอ้งไมเ่กนิ 3 ปี 

- หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาทีจ่ะจ าหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคืน  

 ราคาจ าหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคืนตอ้งไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 85 ของราคาปิดของหุน้เฉลีย่ 5 วนัท าการซื้อขาย ก่อนหนา้วนัที่ 

ท ารายการจ าหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคืน 

6. การซื้อหุน้คืนในอดตี (ถา้ม)ี 

 วนัสิ้นสุดโครงการซื้อหุน้คืนคร ัง้หลงัสุด     - ไมม่-ี  

 (การซื้อหุน้คืนตามโครงการใหมจ่ะกระท าไดเ้มือ่ครบก าหนดระยะเวลาเกนิ 1 ปี นบัแต่วนัสิ้นสุดโครงการคร ัง้หลงัสุด) 

  

บรษิทัฯ ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถกูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

  

 

   (นางรงัสนิี  สุจรติสญัชยั)  

                   เลขานุการบรษิทั 

 

 

 



 

   จ ำนวนผูถ้อืหุน้ จ ำนวนหุน้ รอ้ยละของทนุทีช่ ำระแลว้

(เฉพำะหุน้สำมญั)

1.1 กรรมการ ผูจั้ดการ และผูบ้รหิาร รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และผูท้ีม่คีวามสมัพันธ์ 34 45,534,041 0.14

1.2 ผูถ้อืหุน้ > 5% โดยนับรวมผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 33 22,690,078,317 68.00

1.3 ผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจควบคมุ - - -

2. หุน้ทีซ่ ือ้คนื - - -

3. ผูถ้อืหุน้สำมญัรำยยอ่ย (Non-Strategic shareholder) 81,034 10,632,290,619 31.86

4. ผูถ้อืหุน้สำมญัทีถ่อืหุน้ต ำ่กวำ่หนึง่หนว่ยกำรซือ้ขำย 8,846 292,324 0.00

รวม 89,947 33,368,195,301 100.00

ลงชือ่

............................................................................

(นางรังสนิ ี สจุรติสญัชัย)

เลขานุการบรษัิท

  

     บรษัิทขอรับรองวา่สารสนเทศทีไ่ดร้ายงานไวใ้นหนังสอืรับรองฉบับนีถ้กูตอ้ง

แบบแสดงรายงานการกระจายหุน้

บรษัิท ทร ูคอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)

ณ วนัที ่16 มนีาคม 2563

     ทนุจดทะเบยีนทีเ่รยีกช าระแลว้ (เฉพาะหุน้สามญั) 133,472,781,204.00 บาท แบง่เป็นหุน้สามญั 33,368,195,301 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว ้4.00 บาท

  

1. ผูถ้อืหุน้สำมญัทีเ่ป็น Strategic Shareholder


