
 

        วนัท่ี 24 มีนาคม 2560 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1. หนังสือมอบฉนัทะและขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้) 

 2. เอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งน ามาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุม การลงทะเบียน และ 

การออกเสียงลงคะแนน 

 3. รายงานประจ าปี 2559 ในรปูแผ่นบนัทึกขอ้มลู (CD-ROM)  

 4. ส าเนางบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ รายงานของผูส้อบบญัชี 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 5. ขอ้มลูส าคญัของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ทดแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และ นิยามกรรมการอิสระ 

 6. ขอ้มลูรายละเอียดของผูส้อบบญัชี 

 7. รายละเอียด “ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว” 

 8. ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 9. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ และ ขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 10. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 2559 ในรปูแบบหนังสือ 

ดว้ยคณะกรรมการ บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติให ้

เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม

ชั้น 21 อาคารทรทูาวเวอร ์เลขท่ี 18 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โดยบริษัทฯ ไดป้ระกาศใหท้ราบถึงก าหนดการและวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ผ่านเว็บไซต์

ของบริษัทฯ (www.truecorp.co.th) และระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 

ตั้งแต่วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2560 

และเพ่ือการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือ

เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 พรอ้มทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ 

เป็นการล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 24 มีนาคม 2560 เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูประกอบ 

การประชุมล่วงหนา้อยา่งเพียงพอก่อนท่ีจะไดร้ับขอ้มลูในรปูแบบเอกสารจากบริษัทฯ  

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอวาระ 

การประชุมเป็นการล่วงหนา้เพ่ือใหค้ณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยไดป้ระกาศหลกัเกณฑผ่์าน

เว็บไซตข์องบริษัทฯ ตั้งแต่ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ส าหรบัการประชุมครั้งน้ี 

ผูถื้อหุน้ส่วนน้อยมิไดเ้สนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 เพ่ิมเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการ

จึงก าหนดใหม้ีการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

http://www.set.or.th/
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วาระที่ 1 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ปรากฏอยูภ่ายใตห้วัขอ้

เร่ือง “การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ” ในรายงานประจ าปี 2559 

หน้า 199-220 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี 

(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ในรอบปี 2559 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบ  

การลงมติ วาระน้ีเป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จึงไมต่อ้งมีการลงมติ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ  าปี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบจาก 

ผูส้อบบญัชีแลว้ สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 สินทรพัยร์วม 215,802 ลา้นบาท 

 หน้ีสินรวม 52,143 ลา้นบาท 

รายไดร้วม    9,205 ลา้นบาท 

ก าไรสุทธิ ส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ          131 ลา้นบาท 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส าเนางบการเงิน ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

และมีความเห็นว่า ควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน 

และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงเป็นการรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นในรอบปีบญัชี

ท่ีผ่านมา ท่ีไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธิประจ  าปี 2559 เป็นทุนส ารองตาม

กฎหมาย และ งดจา่ยเงินปันผล 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราอยา่งนอ้ยรอ้ยละหา้สิบ  

ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลงั
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การจดัสรรเป็นส ารองต่างๆ และหากมีเงินสดคงเหลือ รวมทั้งเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และสญัญาเงินกูต่้างๆ  

ในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานและไมม่ียอดขาดทุน

สะสมคงเหลือ ดงัน้ัน บริษัทฯ มีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ

ไวเ้ป็นทุนส ารองในจ านวนไมน่้อยกวา่รอ้ยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปี 

นอกจากน้ี ในปี 2560 บริษัทฯ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งส ารองเงินสดไวเ้พ่ือ

ใชใ้นการลงทุนในธุรกิจ คณะกรรมการจึงมีความเห็นวา่ ควรเสนอให ้       

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารอง

ตามกฎหมาย จ านวน 6,583,711.40 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ

ประจ าปี 2559 และ พิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผล 

ความเห็นคณะกรรมการ  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า ควรเสนอ

ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารอง

ตามกฎหมายตามรายละเอียดขา้งตน้ และ อนุมติัการงดจ่ายเงินปันผล 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ จึงจ าเป็นจะตอ้งพิจารณา

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ส าหรบัการประชุมครั้งน้ี 

กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระในปี 2560 มีดงัน้ี 

  1) ดร. อาชว ์ เตาลานนท ์ 2) นายณรงค ์  เจียรวนนท ์

  3) นายชชัวาลย ์  เจียรวนนท ์ 4) นายฉวี่ เกิงโหล่ว 

   5) ดร. เซ่ีย    ปิง  6)   ดร. หล่ี       เจิงเมา่ 

เพ่ือการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเ้ปิด

โอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 

จนถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย

สามารถเสนอช่ือบุคคล เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

เป็นการล่วงหนา้ เพ่ือใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

พิจารณาความเหมาะสม ส าหรบัการประชุมในครั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย

เสนอช่ือบุคคลมายงับริษัทฯ  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการวา่ กรรมการรายเดิมท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ

ในครั้งน้ี มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด อีกทั้งเป็นผูม้ีความรู ้

ความสามารถ และประสบการณอ์ยา่งกวา้งขวางในสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การด าเนินงานของบริษัทฯ และ สอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของ
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บริษัทฯ มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถท่ี

จะสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้ส าหรบักรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ  

ก็เป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

และ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ สามารถท่ีจะใหค้วามเห็น

ไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการจึงมี

ความเห็นวา่ ควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมท่ี

จะพน้จากต าแหน่งตามวาระ ใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

สรุปรายช่ือ ไดด้งัน้ี 

1) ดร. อาชว ์ เตาลานนท ์ กรรมการ 

2) นายณรงค ์ เจียรวนนท ์ กรรมการ 

3) นายชชัวาลย ์ เจียรวนนท ์ กรรมการ 

4) นายฉวี่ เกิงโหล่ว กรรมการอิสระ 

5) ดร. เซ่ีย  ปิง กรรมการ 

6) ดร. หล่ี เจิงเมา่ กรรมการ 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดส้รุปขอ้มลูส าคญัของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือแต่ละท่าน และ 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5) เพ่ือประกอบ 

การตดัสินใจของผูถื้อหุน้และไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุม

ในครั้งน้ี 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้ง

บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียง

ใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด ้

(3) บุคคลซ่ึงไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั้ง

เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน 

ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้บัการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั 

เกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหผู้เ้ป็นประธาน 

เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

และ เพ่ือการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ เปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอ

ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีรปูแบบเดียว คือ ค่าตอบแทนประจ า

เป็นรายเดือน ซ่ึงท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 ไดเ้คยมีมติอนุมติั

ค่าตอบแทนกรรมการไวเ้ป็นรายเดือนแยกตามต าแหน่ง โดยเป็นอตัราเดิม 

ท่ีมิไดเ้ปล่ียนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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“กรรมการไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน 

ประธานกรรมการ 300,000 บาทต่อเดือน 

ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ 200,000 บาทต่อเดือน 

รองประธานกรรมการ 150,000 บาทต่อเดือน 

กรรมการ 100,000 บาทต่อเดือน 

หากกรรมการท่านใดเป็นลกูจา้งของบริษัทฯ ก็ใหค้่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนเพิ่มเติม 

จากค่าจา้งปกติของลกูจา้งแต่ละท่าน 

ส าหรบักรรมการอสิระท่ีท าหน้าท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดร้บัคา่ตอบแทนดงัน้ี 

กรรมการอสิระท่ีเป็นประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ย  300,000 บาทต่อเดือน 

กรรมการอสิระท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 200,000 บาทต่อเดือน 

ส่วนกรรมการอสิระท่ีมิไดเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย และกรรมการทุกท่านท่ีมิใช่

กรรมการอสิระ ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนคงเดิม  

และ ใหม้ีผลใชบ้งัคบัตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเป็นประการอื่น” 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ไดพิ้จารณาทบทวน

ความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว โดยค านึงถึงระดบั 

ท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรม ประสบการณ ์ภาระหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ

ของกรรมการ และไดน้ าเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทวา่ 

ควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในอตัราเดิม ตามท่ี

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 ไดเ้คยมีมติอนุมติัไว ้

ทั้งน้ี ในรายงานประจ าปี 2559 ท่ีบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พรอ้มกบั

หนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผย

ขอ้มลูเก่ียวกบัขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย ในหนา้ 129-131

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในหนา้ 151 และ ขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นรายบุคคล ในหนา้ 90 

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ มิไดเ้สนอขอเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อยา่งใด  

ซ่ึงในทางกฎหมายแลว้ ยงัไมม่ีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลงมติ แต่เพ่ือการปฏิบติั

ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการจึงเห็นชอบกบั

ขอ้เสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ 

มีความเห็นวา่ สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ

ตามรายละเอียดขา้งตน้ ซ่ึงเป็นอตัราเดิมตามท่ีไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559   

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ในการน้ี กรรมการท่านใดท่ีเป็นผูถื้อหุน้

ของบริษัทฯ ดว้ย ไมม่ีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระน้ี 
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วาระที่ 6 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ  าปี 2560 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ บริษัทฯ จ าเป็นจะตอ้งพิจารณา

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 ในการน้ี ผูส้อบบญัชี 

ในสงักดัของ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษัทฯ  และบริษัทยอ่ยต่อเน่ืองมาตั้งแต่ ปี 2543 และไมป่รากฏวา่มีเหตุสมควร

ท่ีจะตอ้งเปล่ียนส านักงานสอบบญัชีแต่อยา่งใด  ในปี 2560 ผูส้อบบญัชีได้

เสนอค่าสอบบญัชี เป็นเงินจ านวน 6.20 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจ านวนเงินท่ีเท่ากบั

ค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2559 ทั้งน้ี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส 

จ ากดั และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ัน ไมม่ีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย

กบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ

แต่อยา่งใด และเพ่ือประกอบการตดัสินใจของท่านผูถื้อหุน้ โปรดดขูอ้มลูรายละเอียด

ของผูส้อบบญัชี ซ่ึงบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุม

ในครั้งน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6) นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทน

ของผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในปี 2559 โดยแยกเป็นค่าตอบแทน

จากการสอบบญัชี และ ค่าบริการอ่ืน ไวใ้นรายงานประจ าปี 2559 หนา้ 

134-135 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3)  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และมีความเห็นว่า สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้ง  นายประสิทธ์ิ 

เยื่องศรีกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4174 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชี 

รบัอนุญาตเลขท่ี 4095 และ นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

เลขท่ี 3760 จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจ

ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณี 

ท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตตามรายนามขา้งตน้ ไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ 

ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูม้ีอ านาจแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอ่ืนของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส 

จ ากดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2560 

รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 6.20 ลา้นบาท ทั้งน้ี หากมีงานสอบบญัชีนอกเหนือจาก

การสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ คณะกรรมการขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้มอบอ านาจ

ใหค้ณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาก าหนดค่าใชจ้่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

 ในส่วนของบริษัทยอ่ยน้ัน ผูส้อบบญัชีบริษัทฯ และผูส้อบบญัชีของบริษัทยอ่ย

สงักดัส านักงานผูส้อบบญัชีเดียวกนั 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาทบทวนและใหค้วามเห็นชอบต่อ “ขอ้หา้มการกระท าที่มีลกัษณะ
เป็นการครอบง ากิจการโดยคนตา่งดา้ว” 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  ตามท่ี ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2556 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2556 

ไดม้มีติอนุมติัใหบ้ริษัทฯ ก าหนด “ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการ

ครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว” โดยการเพ่ิมเติมเขา้เป็นขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

ขอ้ 31 เพ่ือด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของประกาศคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เร่ือง การก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดย

คนต่างดา้ว พ.ศ. 2555 (“ประกาศ กสทช.ฯ”) น้ัน ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ 

ก าหนดขอ้หา้มดงักล่าวขึ้ นแลว้ บริษัทฯ มีหนา้ท่ีในการน าเสนอขอ้หา้มดงักล่าว

เขา้ท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีความเห็นวา่ เพื่อด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานของประกาศ กสทช.ฯ จึงสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทบทวน

และใหค้วามเห็นชอบต่อ “ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการ

โดยคนต่างดา้ว” ตามท่ีปรากฏในขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 31 ซ่ึงเป็นขอ้มลูเดิม 

ตามท่ีไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 โดยมีรายละเอียด

ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 ซ่ึงบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ภายหลงัเสร็จสิ้ น 

การพิจารณาเรื่องตา่งๆ 

ตามระเบียบวาระ 

การประชุม 

ช่วงเวลาการเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซกัถามเพ่ิมเตมิ 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จะไมม่ีการพิจารณา

เร่ืองอ่ืนท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

ซกัถามเพ่ิมเติมได ้ไมว่่าจะเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งหรือไมเ่ก่ียวขอ้งกบัวาระ

การประชุมในครั้งน้ี 

อน่ึง วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 (Record Date) 

คือ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 และ วนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ตามมาตรา 225 

แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (วนัปิดสมุดทะเบียน) 

คือ วนัท่ี 16 มีนาคม 2560 
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จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยพรอ้มเพรียงกนั 

ซ่ึงบริษัทฯ จะเปิดรบัลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง

ในครั้งน้ี กรุณาน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ มาแสดงเพ่ือสิทธิ 

ในการเขา้ร่วมประชุม 

หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใหเ้ขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการ

ประชุม โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉนัทะท่ีไดแ้นบมาน้ี และปิดอากรแสตมป์  

โดยถูกตอ้งเรียบรอ้ย ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะท่ีจะเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งน าเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือแสดงตน

ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดท่ีแจง้ไวใ้นส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 และส่งมอบต่อเจา้หน้าท่ี

ของบริษัทฯ ท่ีจุดลงทะเบียนหนา้หอ้งประชุม ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

เพ่ือเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุม

ดว้ยตนเองได ้และมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความ

ในหนังสือมอบฉนัทะ และระบุช่ือ นายวทิยา เวชชาชีวะ  หรือ  ดร. โกศล เพ็ชรสุ์วรรณ ์เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ และ 

โปรดส่งหนังสือมอบฉนัทะดงักล่าวพรอ้มเอกสารประกอบไปท่ี บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลกัทรพัย ์ชั้น 28 เลขท่ี 18 อาคาร ทร ูทาวเวอร ์ชั้น 28 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และใหถึ้งบริษัทฯ ก่อนวนัที่ 27 เมษายน 2560 จกัเป็นพระคุณยิ่ง 

 หากท่านมีขอ้สงสยั หรือค าถามเก่ียวกบัการมอบฉนัทะ สามารถสอบถามไดท่ี้  

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลกัทรพัย ์โทร (0) 2699-2660 หรือ (0) 2699-2663 ในเวลาท าการ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (นายวิเชาวน์ รกัพงษ์ไพโรจน์) 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ร่วม) 

 ผูไ้ดร้บัมอบหมายตามมติคณะกรรมการ 

 

หมายเหต ุ   

1. หากท่านผูถื้อหุน้มีค าถามเกี่ยวกบัขอ้มลูในแต่ละวาระหรือขอ้มลูอื่นๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งค าถามมายงับริษัทฯ 

เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ได ้โดยผ่านช่องทางต่อไปน้ี : 

 อีเมลล ์: ir_office@truecorp.co.th  (ขอความกรุณาส่งค าถามล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้) 

 ไปรษณียล์งทะเบียน  (ขอความกรุณาส่งค าถามล่วงหน้า 15 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้) 

 ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์ 

 บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

 ชั้น 18 อาคารทร ูทาวเวอร ์เลขท่ี 18 ถนนรชัดาภิเษก  

 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

และ กรุณาระบุช่ือ ท่ีอยู ่และเบอรโ์ทรศพัท ์ของผูถื้อหุน้ เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถติดต่อกลบัได ้

2. ผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ าปี 2559 ในรปูแบบหนังสือ โปรดกรอกรายละเอียด 

ในแบบฟอรม์ซ่ึงไดแ้นบมาพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10)  

แลว้ส่งทางโทรสาร (FAX) ไปท่ีหมายเลข (0) 2643-0579 

mailto:ir_office@truecorp.co.th

