
ท่ี TRUE-SEC 011/2561 

      

 วนัท่ี 27 เมษายน 2561 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เรื่อง แจง้มตทิี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2561  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 

2.  รายละเอียดของมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เก่ียวกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

 หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 3 เร่ือง วตัถุประสงคข์องบริษัทฯ 

3. รายละเอียดของมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เก่ียวกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

 ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 15 และขอ้ 18 (เก่ียวกบัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละ 

 การเรียกประชุมผูถื้อหุน้โดยผูถื้อหุน้ของบริษัท)  

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

ประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 21 อาคารทรทูาวเวอร ์

เลขท่ี 18 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ท่ีประชุมไดม้ีมติท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

1. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

2. อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ประจ าปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

3. อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

 จ านวน 107,496,500.66 บาท ซ่ึงคิดเป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2560 และ  

 การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.031 บาท คิดเป็นเงินปันผล

 ทั้งส้ินจ านวน 1,034,414,054.33 บาท  ทั้งน้ี เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย

 ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 

 โดยวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล คือ วนัท่ี 15 มีนาคม 2561 (Record Date) 

 และ ก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561  



 

 

4. แต่งตั้งกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

 โดยลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

 1) นายธนินท ์ เจียรวนนท ์ กรรมการ 

 2) ดร.โกศล เพ็ชรสุ์วรรณ ์ กรรมการอิสระ 

 3) นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ 

 4) นางปรีเปรม เสรีวงษ์ กรรมการอิสระ 

 5) นายสุภกิต เจียรวนนท ์ กรรมการ 

 6) นายศุภชยั  เจียรวนนท ์ กรรมการ 

5. อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายต าแหน่ง ซ่ึงเป็นอตัราเดิมตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2560 ไดเ้คยมีมติอนุมติัไว ้โดยใหเ้รียบเรียงค าอธิบายใหม่เพ่ือใหเ้ขา้ใจชดัเจนข้ึน  

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

กรรมการไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 

ประธานกรรมการ       300,000   บาทต่อเดือน 

ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ        200,000   บาทต่อเดือน 

รองประธานกรรมการ                 150,000   บาทต่อเดือน 

กรรมการ        100,000   บาทต่อเดือน 

(ไมว่า่จะเป็นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอิสระ) 

กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 200,000  บาทต่อเดือน  

(ไมว่า่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยคณะเดียวหรือหลายคณะ) 

กรรมการอิสระท่ีเป็นประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ย 300,000 บาทต่อเดือน  

(ไมว่า่จะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ยคณะเดียวหรือหลายคณะ) 

หากกรรมการท่านใดเป็นลกูจา้งของบริษัทฯ ก็ใหค้่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนเพ่ิมเติม

จากค่าจา้งปกติของลกูจา้งแต่ละท่าน 

และใหม้ีผลใชบ้งัคบัตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเป็นประการอ่ืน 

6. แต่งตั้งนายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4174 นายพิสิฐ  ทางธนกุล  

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4095 และ นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3760 

จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตตามรายนามขา้งตน้ ไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ใหบ้ริษัท  



 

 

ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูม้ีอ านาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอ่ืน

ของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้โดยก าหนด 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 5.5 ลา้นบาท พรอ้มทั้งมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ

เป็นผูม้ีอ านาจพิจารณาก าหนดค่าใชจ้่ายพิเศษ หากมีงานสอบบญัชีนอกเหนือจากการสอบบญัชี

ประจ าปีตามปกติ เป็นกรณีๆ ไป 

7. ใหค้วามเห็นชอบต่อ “ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว” 

โดยเป็นขอ้ความเดิมตามท่ีปรากฏในขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 31  

8. อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 3. เร่ือง วตัถุประสงคข์องบริษัทฯ 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 พรอ้มทั้งมอบอ านาจใหก้รรมการ 

ผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ มีอ านาจ

ในการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ความใด ๆ ตามค าแนะน า ความเห็น หรือ ค าสัง่ ของนายทะเบียนหรือ 

หน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 15 และ ขอ้ 18 (ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และ การเรียกประชุมผูถื้อหุน้โดยผูถื้อหุน้ของบริษัท) โดยมี

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 พรอ้มทั้งมอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ

ของบริษัทฯ หรือ บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ มีอ านาจในการ

แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ความใด ๆ ตามค าแนะน า ความเห็น หรือ ค าสัง่ ของนายทะเบียนหรือ 

หน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

 ขอแสดงความนับถือ 

     

 

 

 (นางรงัสินี สุจริตสญัชยั)  

 เลขานุการบริษัท 
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รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2561  

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ  าปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  25,650,367,244 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 25,650,269,119 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9996 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 98,125 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0004 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง 
บตัรเสีย  

จ านวน 
จ านวน 

9,826,445 
0 

เสียง 
เสียง 

  

วาระท่ี 3     พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ  าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ  

                การจา่ยเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ  าปี 2560 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  25,691,883,493 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 25,691,603,985 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9989 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 279,508 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0011 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 336,134 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

วาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
1) นายธนินท ์เจียรวนนท ์ (กรรมการ) 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  25,690,946,635 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 25,559,675,923 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.4890 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 131,270,712 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.5110 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 1,797,376 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   
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2) ดร.โกศล  เพ็ชรสุ์วรรณ ์ (กรรมการอิสระ) 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  25,691,526,598 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 25,466,912,060 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.1257 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 224,614,538 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.8743 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 1,418,841 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

3) นายโชติ โภควนิช  (กรรมการอิสระ) 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  25,691,162,059  หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 25,465,428,791 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.1214 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 225,733,268 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.8786 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 1,818,841 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

4) นางปรีเปรม เสรีวงษ์ (กรรมการอิสระ) 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  25,692,012,752 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 25,425,975,267 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.9645 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 266,037,485 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 1.0355 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 968,148 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

5) นายสุภกิต เจียรวนนท ์ (กรรมการ) 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  25,691,950,530 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 24,677,018,832 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 96.0496 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 1,014,931,698 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 3.9504 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 1,031,778 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   
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6) นายศุภชยั เจียรวนนท ์ (กรรมการ) 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  25,691,272,063 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 25,606,020,929 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.6682 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 85,251,134 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.3318 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 1,716,316 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมรวมทั้งส้ิน  25,693,086,772 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 25,687,946,902 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9800 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน 1,761,427 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0069 

งดออกเสียง จ านวน 494,143 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0019 

ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 2,884,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0112 

บตัรเสีย   จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  

วาระท่ี 6 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ  าปี 2561 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  25,692,874,120 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 25,692,570,945 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9988 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 303,175 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0012 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 368,750 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   
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วาระท่ี 7 พิจารณาทบทวนและใหค้วามเห็นชอบตอ่ “ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง า

กิจการโดยคนตา่งดา้ว”  

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 25,693,364,933 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 25,692,356,031 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9960 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 271,075 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0011 
งดออกเสียง จ านวน 737,827 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0029 
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียง  จ านวน  0 เสียง    

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 3. เรื่อง วตัถุประสงค ์

ของบริษทัฯ 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 25,695,143,287 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 25,694,336,025 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9968 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน 4,060 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 

งดออกเสียง จ านวน 803,202 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0031 

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียง  จ านวน  0 เสียง    

วาระท่ี 9 อนุมตัแิกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 15 และ ขอ้ 18 (ซ่ึงเป็นเรื่องเก่ียวกบัการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และ การเรียกประชุมผูถ้ือหุน้โดยผูถ้ือหุน้ของบริษทั)  

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 25,695,398,880 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 25,694,588,631 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9968 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 25,375 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
งดออกเสียง จ านวน 784,874 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0031 
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียง  จ านวน  0 เสียง    
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รายละเอียดของมตทิี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2561 

เก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ขอ้ 3 เรื่อง วตัถุประสงคข์องบริษัทฯ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ของ บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ไดม้ีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 3 เร่ือง วตัถุประสงค์ของบริษัทฯ 

ดงัต่อไปน้ี 
1.  เพ่ิมเติมวตัถุประสงคด์า้นการท าวิจยั พฒันาเทคโนโลยี และนวตักรรม 

“(48)  ประกอบกิจการใหก้ารฝึกอบรม ท าการวิจยั และเป็นศนูยก์ลางวิจยักบันานาชาติ 

ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาทางภาษา วฒันธรรม กฎหมาย วทิยาศาสตร ์การเกษตร การสหกรณ์ 

การคมนาคม การส่ือสาร การโทรคมนาคม การเศรษฐกิจ การคลงั การพาณิชย ์รฐัศาสตร ์

รฐัประศาสนศาสตร ์การพฒันาชุมชน  การศึกษา การบริการสงัคม การอุตสาหกรรม 

การป่าไม ้การอนุรกัษ์ธรรมชาติ การจดัหาขอ้มลู การสารสนเทศ (ยกเวน้การคา้หลกัทรพัย)์” 

2.  แกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคก์ารใหบ้ริการดา้นการบริหารจดัการ 

จากเดิม 
“(34) ประกอบกิจการบริการทางดา้นกฎหมาย บญัชี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม กิจการโฆษณา” 
แกไ้ขเป็น 

“(34) ประกอบกิจการบริการทางดา้นกฎหมาย บญัชี การเงิน ทรพัยากรบุคคล 

วิศวกรรมและเทคนิค สถาปัตยกรรม รฐักิจสมัพนัธ ์การขายและการตลาด  

กิจการโฆษณา รวมถึง การบริหารจดัการดา้นตา่งๆ”   

3. ยกเลิกวตัถุประสงคด์า้นการประกอบกิจการน าเท่ียว  

ยกเลิกวตัถุประสงคข์อ้ (27) เร่ืองธุรกิจน าเท่ียว ซ่ึงมีขอ้ความวา่ “ประกอบกิจการน าเท่ียว 

รวมทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเท่ียวทุกชนิด”  

4. แกไ้ขถอ้ยค าในวตัถุประสงคเ์ร่ืองการซ้ือขายแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

  จากเดิม 

 “ขอ้ (28) ประกอบกิจการซ้ือขายแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อไดร้บัอนุญาต

จากกระทรวงการคลงัแลว้)” 

แกไ้ขเป็น 

“ขอ้ (28) ประกอบกิจการซ้ือขายแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อไดร้บัอนุญาต

จากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งแลว้)” 
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รายละเอียดของมตทิี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2561 

เก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 15 และ ขอ้ 18 

(เก่ียวกบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และ การเรียกประชุมผูถ้ือหุน้โดยผูถ้ือหุน้ของบริษทั) 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ของ บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ไดม้ีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ท่ี 15 และขอ้ 18  เก่ียวกบัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

และการเรียกประชุมผูถื้อหุน้โดยผูถื้อหุน้ของบริษัท ดงัต่อไปน้ี 

1. แกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 15 เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

จากเดิม 

“ขอ้ 15 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดร้บั

มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไมน่้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่

ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรกัษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจง้การนัดประชุม 

โดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่น้ันก็ได ้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจดัประชุมได ้ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ 

ในเขตจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่ หรือจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร หรือ

สถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร” 

แกไ้ขเป็น 

“ขอ้ 15 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดร้บั

มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไมน่้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่

ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรกัษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจง้การนัดประชุม 

โดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่น้ันก็ได ้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจดัประชุมได ้ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ 

ในเขตจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่ หรือจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร หรือ

สถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

การประชุมคณะกรรมการสามารถจดัใหม้ีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด้

ตามเง่ือนไข ขั้นตอน และ วิธีการ ท่ีกฎหมายก าหนด” 
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2. แกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 18 วรรคสอง เร่ือง การเรียกประชุมผูถื้อหุน้โดยผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 

จากเดิม 

“การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

หรือ ผูถื้อหุน้รวมกนันับจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

หรือ ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบหา้คนซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวนหุน้

ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้

เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจน

ในหนังสือดงักล่าวดว้ย” 

แกไ้ขเป็น 

“การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะ

เห็นสมควร หรือ ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนอาจรอ้งขอเป็นหนังสือใหค้ณะกรรมการ

เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ได ้ตามเง่ือนไข ขั้นตอน และ วิธีการ ท่ีกฎหมายก าหนด 

กล่าวคือ ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไดไ้มน่้อยกว่ารอ้ยละสิบของ

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุม

ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้

เรียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ี 

การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนั นับแต่วนัท่ีไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 

ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้น 

จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 

ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท

ตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและอ านวยความสะดวก

ตามสมควร  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตาม

วรรคสามครั้งใด จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไมค่รบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนด 

ไวใ้นขอ้ 20 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสองตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดั

ใหม้ีการประชุมในครั้งน้ันใหแ้ก่บริษัท”  

ส่วนขอ้ความในวรรคอ่ืนๆ ของขอ้บงัคบั ขอ้ 18 น้ี ใหค้งเดิม 

 


