
ท่ี TRUE-SEC 020/2560 

      

 วนัท่ี 28 เมษายน 2560 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เรื่อง แจง้มตทิี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2560  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560  

ตามท่ีบริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 21 อาคารทรทูาวเวอร ์

เลขท่ี 18 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ท่ีประชุมไดม้ีมติท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

1. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 

2. อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

 ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

3. อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

  จ านวน 6,583,711.40 บาท ซ่ึงคิดเป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2559 และ 

  งดจ่ายเงินปันผล  

4. อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ

 บริษัทฯ อีกวาระหน่ึง โดยลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

   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) 



 

 

5. อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายต าแหน่ง โดยเป็นอตัราเดิมตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 ประจ าปี 2559 ไดเ้คยมีมติอนุมติัไว ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

กรรมการไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดือน  

- ประธานกรรมการ       300,000 บาทต่อเดือน  

- ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ     200,000 บาทต่อเดือน  

- รองประธานกรรมการ      150,000 บาทต่อเดือน  

- กรรมการ        100,000 บาทต่อเดือน 

หากกรรมการท่านใดเป็นลกูจา้งของบริษัทฯ ก็ใหค้่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนเพ่ิมเติม

จากค่าจา้งปกติของลกูจา้งแต่ละท่าน  

ส าหรบักรรมการอิสระท่ีท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ไดร้บัค่าตอบแทน ดงัน้ี  

- กรรมการอิสระท่ีเป็นประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ย  300,000 บาทต่อเดือน 

- กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  200,000 บาทต่อเดือน  

ส่วนกรรมการอิสระท่ีมิไดเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย และกรรมการทุกท่านท่ีมิใช่ 

กรรมการอิสระ ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนคงเดิม  

และใหม้ีผลใชบ้งัคบัตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเป็นประการอ่ืน 

6. อนุมติัใหแ้ต่งตั้งนายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4174 นายพิสิฐ  ทางธนกุล 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4095 และ นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3760 

จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 

โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัทฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตตามรายนามขา้งตน้ ไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูม้ีอ านาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

รายอ่ืนของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูป้ฏิบติัหน้าท่ีแทนได ้ 

โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 6.20 ลา้นบาท พรอ้มทั้งมอบอ านาจ

ใหค้ณะกรรมการเป็นผูม้ีอ านาจพิจารณาก าหนดค่าใชจ้่ายพิเศษ หากมีงานสอบบญัชีนอกเหนือจาก

การสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ เป็นกรณีๆ ไป 

7. ใหค้วามเห็นชอบต่อ “ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว” 

โดยเป็นขอ้ความเดิมตามท่ีปรากฏในขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 31  

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

     

 

 

 (นางรงัสินี สุจริตสญัชยั)  

 เลขานุการบริษัท 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

 

รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2560  

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ  าปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  24,961,170,785 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 24,959,994,231 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9953 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 1,176,554 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0047 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง 
บตัรเสีย  

จ านวน 
จ านวน 

5,908,095 
0 

เสียง 
เสียง 

  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ  าปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ งดจา่ยเงินปันผล  

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  24,967,582,564 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 24,791,331,105 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.2941 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 176,251,459 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.7059 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 575,104 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

วาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
1) ดร. อาชว ์ เตาลานนท ์   (กรรมการ) 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  24,967,713,181 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 24,897,943,490 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7206 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 69,769,691 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.2794 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 1,816,671 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
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2) นายณรงค ์ เจียรวนนท ์   (กรรมการ) 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  24,968,736,771 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 24,900,447,555 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7265 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 68,289,216 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.2735 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 847,747 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

3) นายชชัวาลย ์ เจียรวนนท ์   (กรรมการ) 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  24,967,805,786  หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 24,896,457,820 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7142 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 71,347,966 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.2858 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 1,782,385 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

4) นายฉวี ่ เกิงโหล่ว   (กรรมการอิสระ) 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  24,967,015,955 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 24,962,554,855 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9821 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 4,461,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0179 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 2,702,586 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

5) ดร. เซ่ีย ปิง   (กรรมการ) 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  24,966,934,490 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 24,438,278,694 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.8826 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 528,655,796 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 2.1174 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 2,784,051 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
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6) ดร. หล่ี เจิงเม่า   (กรรมการ) 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  24,967,304,192 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 23,681,323,559 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 94.8493 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 1,285,980,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 5.1507 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 2,723,701 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมรวมทั้งส้ิน  24,970,544,982 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 24,965,788,651 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9809 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 1,374,916 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0055 
งดออกเสียง จ านวน 1,813,782 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0073 
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 1,567,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0063 
บตัรเสีย   จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  

วาระท่ี 6 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ  าปี 2560 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  24,965,513,616 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 24,962,155,523 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9865 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 3,358,093 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0135 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 5,072,275 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   
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วาระท่ี 7 พิจารณาทบทวนและใหค้วามเห็นชอบตอ่ “ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง า

กิจการโดยคนตา่งดา้ว”  

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 24,971,317,630 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 24,968,832,243 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9900 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 1,114,416 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0045 
งดออกเสียง จ านวน 1,370,971 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0055 
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียง  จ านวน  0 เสียง    
 


