
 

        วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2563 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1. หนังสือมอบฉนัทะและขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้) 

 2. เอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งน ามาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุม การลงทะเบียน และ  

 การออกเสียงลงคะแนน 

 3. รายงานประจ าปี 2562 และ ส าเนางบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ในรปูแบบ QR CODE 

 4. ขอ้มลูส าคญัของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ทดแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และ นิยามกรรมการอิสระ 

 5. ขอ้มลูรายละเอียดของผูส้อบบญัชี 

 6. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุน้กู ้

 7. ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 8. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ และ ขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 9. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 2562 ในรปูแบบหนังสือ 

 10. มาตรการและแนวทางปฏิบติัตนส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

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

สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 21 

อาคารทร ูทาวเวอร ์เลขท่ี 18 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โดยบริษัทฯ ไดป้ระกาศใหท้ราบถึงก าหนดการและวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  

ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.truecorp.co.th) และระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(www.set.or.th) ตั้งแต่วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

และเพ่ือการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือ

เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 พรอ้มทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ 

เป็นการล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2563 เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลู

ประกอบการประชุมล่วงหน้าอยา่งเพียงพอก่อนท่ีจะไดร้ับขอ้มลูในรปูแบบเอกสารจากบริษัทฯ 

 

 

 

 

เพ่ือลดความเสีย่งของการแพรก่ระจายของเช้ือไวรสั COVID-19 

- บริษทัฯ งดบริการของว่าง ชา กาแฟ และ งดรบัประทานอาหารในบริเวณสถานที่จดัการประชุม 

- บริษทัฯ งดแจกของช าร่วย เพ่ือลดการสมัผสัและปฏิบตัติามแนวทางของหน่วยงานก ากบัดูแล 

 ที่รณรงคใ์หง้ด/เลิกการแจกของช าร่วยในวนัประชุมผูถ้ือหุน้ 

- มีที่นัง่จ  ากดั หากเตม็แลว้ ไม่สามารถเขา้พ้ืนที่การประชุมไดอี้ก 

http://www.set.or.th/
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอวาระการประชุม

เป็นการล่วงหนา้เพ่ือใหค้ณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยไดป้ระกาศหลกัเกณฑผ่์านเว็บไซตข์องบริษัทฯ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ส าหรบัการประชุมครั้งน้ี ผูถื้อหุน้ส่วนน้อย

มิไดเ้สนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เพ่ิมเติมแต่อยา่งใด คณะกรรมการจึงก าหนดให้

มีการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ปรากฏอยูภ่ายใตห้วัขอ้

เร่ือง “การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ” ในรายงานประจ าปี 2562 

หนา้ 230-242 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี  

(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ในรอบปี 2562 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบ 

การลงมติ วาระน้ีเป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จึงไมต่อ้งมีการลงมติ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ  าปี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบ 

จากผูส้อบบญัชีแลว้ สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

สินทรพัยร์วม 263,674 ลา้นบาท 

หน้ีสินรวม 89,232 ลา้นบาท 

รายไดร้วม  12,315 ลา้นบาท 

ก าไรสุทธิ ส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ 6,180 ลา้นบาท 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส าเนางบการเงิน ตามท่ีปรากฏในรายงาน

ประจ าปี 2562 หวัขอ้ “รายงานผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต” และ “งบการเงิน” 

ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย

ล าดบัท่ี 3) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

และมีความเห็นว่า ควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน 

และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงเป็นการรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นในรอบปีบญัชี

ท่ีผ่านมา ท่ีไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธิประจ  าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

และ รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากก าไรสุทธิประจ  าปี 2562 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราอยา่งนอ้ยรอ้ยละหา้สิบของก าไรสุทธิ

จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลงัการจดัสรร 

เป็นส ารองต่างๆ และหากมีเงินสดคงเหลือ รวมทั้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด 

ของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และสญัญาเงินกูต่้างๆ 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานและไมม่ียอดขาดทุน

สะสมคงเหลือ ดงัน้ัน บริษัทฯ มีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ

ไวเ้ป็นทุนส ารองในจ านวนไมน่้อยกวา่รอ้ยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปี

คณะกรรมการดา้นการเงิน จึงไดเ้สนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ วา่

ควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 

เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 309,012,061.06 บาท ซ่ึงคิดเป็น

รอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2562 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติอนุมติัใหบ้ริษัทฯ จ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาล จากก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท  

คิดเป็นเงินปันผลทั้งส้ินจ านวน 3,003,137,577.09 บาท ซ่ึงเป็นไปตาม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้  

เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2563 

ขอ้มลูการจ่ายปันผลท่ีผ่านมา 

ในระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไดม้ีการจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. บริษัทฯ เร่ิมจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ครั้งแรก ในปี 2559 จากก าไรสุทธิ 

ของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.06667 บาท โดยจ่ายเป็น 

หุน้สามญัของบริษัทฯ บางส่วน และเงินสดบางส่วน กล่าวคือ 

(1) จ่ายปันผลบางส่วนเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ ในอตัรา 200 หุน้เดิม

ต่อ 3 หุน้ปันผล อตัราการจ่ายปันผลคิดค านวณเป็นเงินเท่ากบั  

0.06 บาทต่อหุน้ และ 

(2) จ่ายปันผลอีกส่วนหน่ึงเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.00667 บาท 

2.  ต่อมาในปี 2560 บริษัทฯ ไมม่ีการจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

3.  ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ จากก าไรสุทธิของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.031 บาทต่อหุน้ 

4.  ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ จากก าไรสุทธิของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.09 บาทต่อหุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการดา้นการเงิน

และมีความเห็นว่า ควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ 

ประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และรายงานผลการจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาล จากก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบ 

ตามรายละเอียดท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

และแตง่ตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ จึงจ าเป็นจะตอ้ง

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

ส าหรบัการประชุมครั้งน้ี กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระ มีดงัน้ี 

1) นายฉวี่ เกิงโหล่ว 2) ดร. อาชว ์ เตาลานนท ์

3) ดร. หล่ี เฝิง 4) นายชชัวาลย ์ เจียรวนนท ์

5) นายณรงค ์ เจียรวนนท ์ 6) ดร. หล่ี เจิงเมา่ 

เพ่ือการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาส

โดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 จนถึง 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถ

เสนอช่ือบุคคล เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

เป็นการล่วงหนา้ เพ่ือใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

พิจารณาความเหมาะสม ส าหรบัการประชุมในครั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย

เสนอช่ือบุคคลมายงับริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิ้จารณาอยา่งรอบคอบและระมดัระวงัแลว้เห็นชอบกบั

ขอ้เสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ 

มีความเห็นวา่ ควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกกรรมการท่ีจะพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระ ท่านท่ี 1-5 ใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 

อีกวาระหน่ึง และเน่ืองจาก ดร. หล่ี เจิงเมา่ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเสนอช่ือ นายเกา ถงช่ิง เขา้รบัการพิจารณา

แต่งตั้งเพ่ือเป็นกรรมการท่านใหมแ่ทน ดร. หล่ี เจิงเมา่ โดยคณะกรรมการ 

มีความเห็นวา่ กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งท่านท่ี 1-5 และ นายเกา ถงช่ิง  

มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด อีกทั้งเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ 

และประสบการณอ์ยา่งกวา้งขวางในสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ และ สอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

สามารถท่ีจะสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้ส าหรบักรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ  

ก็เป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

และ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ สามารถใหค้วามเห็น 

ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการ 

จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกกรรมการรายเดิม 

ท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระ ท่านท่ี 1-5 ดงักล่าว ใหก้ลบัเขา้เป็น

กรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง และเสนอช่ือ นายเกา ถงช่ิง เขา้รบั 

การพิจารณาแต่งตั้งเพ่ือเป็นกรรมการท่านใหมแ่ทน ดร. หล่ี เจิงเมา่  

โดยสรุปรายช่ือ ไดด้งัน้ี 
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1. นายฉวี่ เกิงโหล่ว กรรมการอิสระ 

2. ดร. อาชว ์ เตาลานนท ์ กรรมการ 

3. ดร. หล่ี เฝิง กรรมการ 

4. นายชชัวาลย ์ เจียรวนนท ์ กรรมการ 

5. นายณรงค ์ เจียรวนนท ์ กรรมการ 

6. นายเกา ถงช่ิง กรรมการ 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดส้รุปขอ้มลูส าคญัของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือแต่ละท่าน และ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) เพ่ือประกอบ 

การตดัสินใจของผูถื้อหุน้และไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือ 

เชิญประชุมในครั้งน้ี 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้ง

บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียง

ใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด ้

(3) บุคคลซ่ึงไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั้ง

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 2562 ไดเ้คยมีมติ 

อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการไวเ้ป็นรายเดือนแยกตามต าแหน่ง โดยเป็น 

อตัราเดิมท่ีมิไดเ้ปล่ียนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545 ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  

“กรรมการไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 

ประธานกรรมการ  300,000 บาทต่อเดือน 

ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ  200,000 บาทต่อเดือน 

รองประธานกรรมการ  150,000 บาทต่อเดือน 

กรรมการ   100,000  บาทต่อเดือน 

(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอสิระ) 
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กรรมการอสิระท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 200,000 บาทต่อเดือน  

(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยคณะเดียวหรือหลายคณะ) 

กรรมการอสิระท่ีเป็นประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ย 300,000 บาทต่อเดือน  

(ไม่ว่าจะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ยคณะเดียวหรือหลายคณะ) 

หากกรรมการท่านใดเป็นลกูจา้งของบริษัทฯ ก็ใหค้่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนเพิ่มเติม

จากคา่จา้งปกติของลกูจา้งแต่ละท่าน และ ใหม้ีผลใชบ้งัคบัตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้

จะมีมติเป็นประการอืน่” 

 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ไดพิ้จารณาทบทวน

ความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว โดยค านึงถึงระดบัท่ี

ปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรม ประสบการณ ์ภาระหน้าท่ี และความรบัผิดชอบ

ของกรรมการ และไดน้ าเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทวา่ 

ควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในอตัราเดิม 

ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ไดเ้คยมีมติอนุมติัไว ้

ทั้งน้ี ในรายงานประจ าปี 2562 ท่ีบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พรอ้มกบั

หนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผย

ขอ้มลูเก่ียวกบัขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย ในหนา้ 94-98  

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในหน้า 101-103 และ ขอ้มลูค่าตอบแทน

กรรมการเป็นรายบุคคล ในหนา้ 183 

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ มิไดเ้สนอขอเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อยา่งใด  

ซ่ึงในทางกฎหมายแลว้ ยงัไมม่ีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลงมติ แต่เพ่ือการปฏิบติั

ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการจึงเห็นชอบกบั

ขอ้เสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ 

มีความเห็นวา่ สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ

ตามรายละเอียดขา้งตน้ ซ่ึงเป็นอตัราเดิมตามท่ีไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ในการน้ี กรรมการท่านใดท่ีเป็นผูถื้อหุน้

ของบริษัทฯ ดว้ย ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระน้ี 

วาระที่ 6 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ  าปี 2563 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ บริษัทฯ จ าเป็นจะตอ้ง

พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ในการน้ี 

ผูส้อบบญัชีในสงักดัของ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยต่อเน่ืองมาตั้งแต่ ปี 2543 และ 

ไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควรท่ีจะตอ้งเปล่ียนส านักงานสอบบญัชีแต่อย่างใด 

ในปี 2563 ผูส้อบบญัชีไดเ้สนอค่าสอบบญัชี เป็นเงินจ านวน 5.5 ลา้นบาท 

(ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2562) ทั้งน้ี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์
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คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั และ ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ัน  

ไมม่ีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษัทฯ หรือ บริษัทยอ่ย หรือ ผูบ้ริหาร 

หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมี

ผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อย่างใด และ เพ่ือประกอบ 

การตดัสินใจของท่านผูถื้อหุน้ โปรดดขูอ้มลูรายละเอียดของผูส้อบบญัชี  

ซ่ึงบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี  

(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5) นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และ บริษัทยอ่ย ในปี 2562 โดยแยกเป็นค่าตอบแทน

จากการสอบบญัชี และ ค่าบริการอ่ืน ไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 หนา้ 161 

(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และ ผูส้อบบญัชี 

ของบริษัทยอ่ย สงักดัส านักงานสอบบญัชีเดียวกนั 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และ มีความเห็นว่า สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้ง นายพิสิฐ ทางธนกุล 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4095  นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาต เลขท่ี 3445  นายไพบลู ตนักูล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4298 

และ นางสาวนันทิกา ล้ิมวิริยะเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 7358 จาก

บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2563 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบ 

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

ตามรายนามขา้งตน้ ไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์

คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูม้ีอ านาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอ่ืน

ของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้

โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 5.5 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี หากมีงานสอบบญัชีนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ 

คณะกรรมการขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณา

ก าหนดค่าใชจ้่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัฯ 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ไดม้ีมติอนุมติัใหบ้ริษัทฯ ออกและ

เสนอขายหุน้กู ้ภายใตเ้ง่ือนไขวา่มลูค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออกทั้งหมด  

(ตามมลูค่าท่ีตราไว)้ ในการเสนอขายแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกบัมลูค่าหุน้กู ้

ของบริษัทฯ (ตามมลูค่าท่ีตราไว)้ ท่ียงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท  

ณ ขณะใดขณะหน่ึง จะตอ้งมีจ านวนรวมไมเ่กิน 90,000 ลา้นบาท  

(หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) น้ัน ในปี 2563 เพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถ

ออกหุน้กูใ้หมเ่พ่ือใชใ้นการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และการลงทุน 
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การขยายธุรกิจ การช าระคืนหน้ีสินเดิม (Refinance) ตลอดจนเพ่ือเป็น

เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึงมีความประสงคท่ี์จะระดมเงินโดยการออก 

และเสนอขายหุน้กู ้ในวงเงินเพ่ิมเติมอีกจ านวนไม่เกิน 60,000 ลา้นบาท 

(หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) ทั้งน้ี เมื่อค านวณรวมกบัหุน้กูข้องบริษัทฯ 

ท่ียงัไมไ่ดไ้ถ่ถอนทั้งหมด (ตามมลูค่าท่ีตราไว)้ ณ ขณะใดขณะหน่ึง ตอ้งมี

จ านวนรวมกนัไมเ่กิน 150,000 ลา้นบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการดา้นการเงิน 

และมีความเห็นว่า สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการออกและเสนอขาย

หุน้กูข้องบริษัทฯ พรอ้มทั้งใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูม้ีอ านาจ

ของบริษัทฯ หรือ บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ

กรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ เป็นผูม้ีอ านาจในการด าเนินการใดๆ  

อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมีรายละเอียด

ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6 

การลงมต ิ   วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ภายหลงัเสร็จสิ้ น 

การพิจารณาเรื่องตา่งๆ 

ตามระเบียบวาระ 

การประชุม 

ช่วงเวลาการเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถามเพิ่มเติม 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จะไมม่ีการพิจารณา

เร่ืองอ่ืนท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

ซกัถามเพ่ิมเติมได ้ไมว่่าจะเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งหรือไมเ่ก่ียวขอ้งกบั 

วาระการประชุมในครั้งน้ี 

อน่ึง วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 (Record Date) 

คือ วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 

ในปีน้ี เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุม รวมถึง 

ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดัประชุมทุกท่านเป็นอยา่งยิ่ง ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั้งน้ี บริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้ง

จดัสถานที่ประชุมใหมี้ระยะห่างในทุกจุด ซ่ึงจะท าใหจ้  านวนที่นัง่มีจ  านวนจ ากดัประมาณ 70 ที่นัง่  

อีกทั้งไมส่ามารถใหค้นจ านวนมากมารวมอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนัเป็นเวลานานได ้

บริษทัฯ จงึขอความร่วมมือใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ 

แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยโปรดกรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉันทะ และ ระบุช่ือ  

นางปรีเปรม เสรีวงษ ์หรือ นายโชต ิโภควนิช หรือ ดร. โกศล เพ็ชรสุ์วรรณ ์เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  

และ โปรดส่งหนังสือมอบฉนัทะดงักล่าวพรอ้มเอกสารประกอบไปท่ี บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลกัทรพัย ์ชั้น 15 เลขท่ี 18 อาคาร ทร ูทาวเวอร ์ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และ ใหถึ้งบริษัทฯ ก่อนวนัที่ 18 มิถุนายน 2563 จกัเป็นพระคุณยิ่ง 
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ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ียงัคงประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองในครั้งน้ี บริษัทฯ จะเปิดรบัลงทะเบียน

ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยผูถื้อหุน้กรุณาน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ 

ใบขบัขี่ มาแสดงเพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม และหากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใหเ้ขา้ร่วม

ประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉนัทะท่ีได้

แนบมาน้ี และปิดอากรแสตมป์ โดยถูกตอ้งเรียบรอ้ย ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะท่ีจะเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งน า

เอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดท่ีแจง้ไวใ้นส่ิงท่ีส่งมาดว้ย

ล าดบัท่ี 2 และส่งมอบต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ท่ีจุดลงทะเบียน ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม และ

ขอใหผู้ถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ปฏิบติัตามมาตรการและแนวทางปฏิบติัตนส าหรบัผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ซ่ึงไดแ้นบมาพรอ้มน้ีอยา่งเคร่งครดั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10) 

ทั้งน้ี บริษัทฯ จะจดัใหม้ีจุดคดักรองตามแนวปฏิบติัของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

บริเวณดา้นล่างของอาคาร ในกรณีที่ตรวจพบผูท้ี่มีอาการไข ้หรืออาการอย่างใดอยา่งหน่ึงของโรคระบบ

ทางเดินหายใจ เช่น มีไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีน ้ามูก เป็นตน้ หรือมีความเสี่ยงที่จะมีอาการของโรคระบบ

ทางเดินหายใจ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุม (ในกรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 

ท่านสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ร่วมประชุมแทนได)้ นอกจากน้ี บริษัทฯ  

จะงดบริการของว่าง ชา กาแฟ และ งดรบัประทานอาหารในบริเวณสถานที่จดัการประชุมโดยเด็ดขาด 

เพ่ือลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเช้ือไวรสั 

หากท่านมีขอ้สงสยั หรือ ค าถามเพ่ิมเติม สามารถสอบถามไดท่ี้ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

และหลกัทรพัย ์โทร (0) 2858-2660 หรือ (0) 2858-2702 ในเวลาท าการ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (นางรงัสินี  สุจริตสญัชยั) 

 เลขานุการบริษัท 

 ผูไ้ดร้บัมอบหมายตามมติคณะกรรมการ 

หมายเหต ุ

1. หากท่านผูถื้อหุน้มีค าถามเกี่ยวกบัขอ้มลูในแต่ละวาระ หรือ ขอ้มลูอื่นๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งค าถามมายงับริษัทฯ 

เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ได ้โดยผ่านช่องทางต่อไปน้ี : 

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

 ไปรษณียล์งทะเบียน  (ขอความกรุณาส่งค าถามล่วงหน้า 15 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้) 

 ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์ 

 บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

 ชั้น 16 อาคารทร ูทาวเวอร ์เลขท่ี 18 ถนนรชัดาภิเษก  

 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

และ กรุณาระบุช่ือ ท่ีอยู ่และ เบอรโ์ทรศพัท ์ของผูถื้อหุน้ เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถติดต่อกลบัได ้

2. ผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ าปี 2562 ในรปูแบบหนังสือ โปรดกรอกรายละเอียด 

ในแบบฟอรม์ซ่ึงไดแ้นบมาพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9)  

แลว้ส่งทางโทรสาร (FAX) ไปท่ีหมายเลข (0) 2859-9093 

mailto:ir_office@truecorp.co.th

