
 

 

        วนัท่ี 23 มีนาคม 2565 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1. หนังสือมอบฉนัทะและขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้) 

 2. เอกสารส าหรบัการลงทะเบียน ขัน้ตอนการยืนยนัตวัตน คู่มือการลงทะเบียน 

และการเขา้ร่วมประชุม ผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM และการออกเสียงลงคะแนน 

 3. รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และ ส าเนางบการเงินประจ าปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้  

(ในรูปแบบ QR CODE) 

 4. ขอ้มูลส าคญัของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ทดแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และ นิยามกรรมการอิสระ 

 5. ขอ้มูลรายละเอียดของผูส้อบบญัชี 

 6. สารสนเทศเก่ียวกบัการควบบริษัทระหวา่งบริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

กบั บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (ในรูปแบบ QR CODE) 

 7. ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการรบัซ้ือหุน้ในบริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

จากผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้น (ในรูปแบบ QR CODE) 

 8. รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เก่ียวกบัการควบบริษัท 

ระหวา่งบริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส  

คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (ในรูปแบบ QR CODE) 

 9. งบการเงินของ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุด

วนัท่ี 31ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ (ในรูปแบบ QR CODE) 

 10. งบการเงินรวมเสมือนของบริษัทใหม่ ส าหรบัปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

และ 2563 (ในรูปแบบ QR CODE) 

 11. ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 12. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ 

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

สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ซ่ึงบริษัทฯ ไดป้ระกาศใหท้ราบถึง

ก าหนดการและวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.truecorp.co.th) 

และระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตั้งแต่วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ ์2565 

  

http://www.set.or.th/
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ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พรอ้มทั้ง 

เอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 23 มีนาคม 2565  

เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหนา้อยา่งเพียงพอก่อนท่ีจะไดร้ับ

ขอ้มูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอวาระการประชุม

เป็นการล่วงหนา้เพ่ือใหค้ณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยไดป้ระกาศหลกัเกณฑผ่์านเว็บไซตข์องบริษัทฯ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ส าหรบัการประชุมครั้งน้ี ผูถื้อหุน้ส่วนน้อย

มิไดเ้สนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เพ่ิมเติมแต่อยา่งใด คณะกรรมการจึงก าหนดให้

มีการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ปรากฏอยูภ่ายใตห้วัขอ้

เร่ือง “การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ” ในรายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report) หนา้ 93-112 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ในรอบปี 2564 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบ 

การลงมติ วาระน้ีเป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จึงไมต่อ้งมีการลงมติ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ  าปี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ ส าหรบั

รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดผ่้านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

สินทรพัยร์วม 345,584 ลา้นบาท 

หน้ีสินรวม 165,596 ลา้นบาท 

รายไดร้วม  9,927 ลา้นบาท 

ก าไรสุทธิ  4,903 ลา้นบาท 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส าเนางบการเงิน ตามท่ีปรากฏในรายงาน

ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้ “งบการเงิน” ท่ีไดจ้ดัส่ง

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

และมีความเห็นว่า ควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน 

และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงเป็นการรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นในรอบปีบญัชี

ท่ีผ่านมา ท่ีไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธิประจ  าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

และ อนุมตักิารจา่ยเงินปันผลจากก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราอยา่งนอ้ยรอ้ยละหา้สิบของก าไรสุทธิ

จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลงัการจดัสรร 

เป็นส ารองต่างๆ และหากมีเงินสดคงเหลือ รวมทั้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด 

ของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และสญัญาเงินกูต่้างๆ  

ในปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานและไมม่ียอดขาดทุนสะสม

คงเหลือ ดงัน้ัน บริษัทฯ มีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ 

ไวเ้ป็นทุนส ารองในจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปี

คณะกรรมการดา้นการเงิน จึงไดเ้สนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ วา่ 

ควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 

เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 245,179,293.65 บาท ซ่ึงคิดเป็น

รอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2564 และ พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล  

จากก าไรสุทธิของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท  

คิดเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 2,334,093,671.07 บาท ซ่ึงเป็นไปตามนโยบาย 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งน้ี เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือใน

ทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 (Record Date เพ่ือก าหนดสิทธิ

ในการไดร้บัเงินปันผล) เป็นผูม้ีสิทธิรบัเงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผล

ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 ทั้งน้ี สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความ

ไมแ่น่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้มูลการจ่ายปันผลท่ีผ่านมา 

ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไดม้ีการจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ จากก าไรสุทธิ 

ของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท 

2. ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ จากก าไรสุทธิ 

ของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท 

3. ในปี 2564 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ จากก าไรสุทธิ 

ของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการดา้นการเงิน

และมีความเห็นว่า ควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ 

ประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

ตามรายละเอียดท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ จึงจ าเป็นจะตอ้ง

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

ส าหรบัการประชุมครั้งน้ี กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระ มีดงัน้ี 

1) ดร. อาชว ์ เตาลานนท ์ 2) นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์

3) ดร. ฮาราลด ์ ลิงค ์ 4) นายชชัวาลย ์ เจียรวนนท ์

5) นายอติรุฒม ์ โตทวีแสนสุข 

เพ่ือการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาส

โดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 จนถึง 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถ

เสนอช่ือบุคคล เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

เป็นการล่วงหนา้ เพ่ือใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

พิจารณาความเหมาะสม ส าหรบัการประชุมในครั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย

เสนอช่ือบุคคลมายงับริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิ้จารณาอยา่งรอบคอบและระมดัระวงัแลว้เห็นชอบกบั

ขอ้เสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ 

มีความเห็นวา่ ควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกกรรมการท่ีจะพน้

จากต าแหน่งตามวาระในครั้งน้ี ใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 

อีกวาระหน่ึง โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง 

ทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด อีกทั้งเป็นผูม้ีความรู ้

ความสามารถ และประสบการณอ์ยา่งกวา้งขวางในสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การด าเนินงานของบริษัทฯ และ สอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ สามารถท่ีจะสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้ส าหรบักรรมการ 

ท่ีเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดของ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

อน่ึง เน่ืองจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความซบัซอ้น  

จึงตอ้งการกรรมการอิสระท่ีมีความรูแ้ละความเช่ียวชาญเฉพาะทาง อีกทั้ง 

มีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งถ่องแท ้ซ่ึงตอ้งใชเ้วลายาวนาน 

ในการเรียนรูแ้ละท าความเขา้ใจ บริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้งมีกรรมการอิสระ 

ท่ีด ารงต าแหน่งเกิน 9 ปี  คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให ้

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระ

ทั้ง 5 ท่าน ดงักล่าว ใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  

โดยสรุปรายช่ือ ไดด้งัน้ี 

1. ดร. อาชว ์ เตาลานนท ์ กรรมการ 

2. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ 

3. ดร. ฮาราลด ์ ลิงค ์ กรรมการอิสระ 

4. นายชชัวาลย ์ เจียรวนนท ์ กรรมการ 

5. นายอติรุฒม ์ โตทวีแสนสุข กรรมการ 
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ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดส้รุปขอ้มลูส าคญัของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือแต่ละท่าน และ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) เพื่อประกอบ 

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 ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ เปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอ

ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีรูปแบบเดียว คือ ค่าตอบแทนประจ า

เป็นรายเดือน ซ่ึงท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 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) 

กรรมการอสิระท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 200,000 บาทต่อเดือน  

(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยคณะเดียวหรือหลายคณะ) 

กรรมการอสิระท่ีเป็นประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ย 300,000 บาทต่อเดือน  

(ไม่ว่าจะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ยคณะเดียวหรือหลายคณะ) 

หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจา้งของบริษัทฯ ก็ใหค้่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนเพิ่มเติม

จากคา่จา้งปกติของลูกจา้งแต่ละท่าน และ ใหม้ีผลใชบ้งัคบัตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้

จะมีมติเป็นประการอืน่” 
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 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ไดพิ้จารณาทบทวน

ความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว โดยค านึงถึงระดบัท่ี

ปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรม ประสบการณ ์ภาระหน้าท่ี และความรบัผิดชอบ

ของกรรมการ และไดน้ าเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทวา่ 

ควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในอตัราเดิม 

ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ไดเ้คยมีมติอนุมติัไว ้

ทั้งน้ี ในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ท่ีบริษัทฯ  

ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย

ล าดบัท่ี 3) บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

รายบุคคล ในหนา้ 174 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในหนา้ 197-198 

และ อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย ในหน้า 158-160 

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ มิไดเ้สนอขอเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อยา่งใด  

ซ่ึงในทางกฎหมายแลว้ ยงัไมม่ีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลงมติ แต่เพ่ือการปฏิบติั

ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการจึงเห็นชอบกบั

ขอ้เสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ 

มีความเห็นวา่ สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ

ตามรายละเอียดขา้งตน้ ซ่ึงเป็นอตัราเดิมตามท่ีไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ในการน้ี กรรมการท่านใดท่ีเป็นผูถื้อหุน้

ของบริษัทฯ ดว้ย ไมม่ีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระน้ี 

วาระที่ 6 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ  าปี 2565 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ บริษัทฯ จ าเป็นจะตอ้ง

พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ในการน้ี 

ผูส้อบบญัชีในสงักดัของ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยต่อเน่ืองมาตั้งแต่ ปี 2543 และ 

ไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควรท่ีจะตอ้งเปล่ียนส านักงานสอบบญัชีแต่อย่างใด 

ในปี 2565 ผูส้อบบญัชีไดเ้สนอค่าสอบบญัชี เป็นเงินจ านวน 5.5 ลา้นบาท 

(ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2564) ทั้งน้ี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์

คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั และ ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ัน  

ไมม่ีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษัทฯ หรือ บริษัทยอ่ย หรือ ผูบ้ริหาร 

หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมี

ผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อย่างใด และ เพ่ือประกอบ 

การตดัสินใจของท่านผูถื้อหุน้ โปรดดูขอ้มูลรายละเอียดของผูส้อบบญัชี  

ซ่ึงบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี  

(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5) นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทน 
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ของผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และ บริษัทยอ่ย ในปี 2564 โดยแยกเป็น

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี และ ค่าบริการอ่ืน ไวใ้นรายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report) หนา้ 168 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3)  

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และ ผูส้อบบญัชีของบริษัทยอ่ย สงักดัส านักงาน

สอบบญัชีเดียวกนั 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และ มีความเห็นว่า สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้ง นายพิสิฐ ทางธนกุล 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4095  นายไพบลู ตนักูล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เลขท่ี 4298  และ นางสาวสกุณา แยม้สกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4906 

จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี 

ของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ ในกรณีท่ี 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตตามรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ 

ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูม้ีอ านาจแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอ่ืนของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์  

เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้โดยก าหนดค่าสอบบญัชี  

ประจ าปี 2565 รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 5.5 ลา้นบาท ทั้งน้ี หากมีงานสอบบญัชี

นอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ คณะกรรมการขอใหท่ี้ประชุม 

ผูถื้อหุน้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาก าหนดค่าใชจ้่ายพิเศษ

เป็นกรณีๆ ไป 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมตัิการควบบริษทั ระหว่างบริษทัฯ และ บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) รวมถึงอตัราการจดัสรรหุน้ส  าหรบั 

การจดัสรรหุน้ในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษทั 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล บริษัทฯ และ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“dtac”) 

มีจุดมุ่งหมายในการปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจเพ่ือกา้วไปสู่การเป็นบริษัท

เทคโนโลยี (Technology Company) อยา่งเต็มรูปแบบเพ่ือเผชิญหนา้กบั

ความทา้ทายของตลาดระดบัโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  

เพ่ิมขีดความสามารถในการลงทุนในโครงข่ายยุคใหม ่ตลอดจนกา้วไปสู่ 

การเป็นผูป้ระกอบการหลกั (Key Player) ในการพฒันาดา้นดิจิทลั 

ของประเทศไทย โดยการส่งเสริมการสรา้งสรรคร์ะบบนิเวศทางธุรกิจ 

และเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนธุรกิจสตารท์อพัในประเทศไทย 
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ในการน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี  

18 กุมภาพนัธ ์2565 ไดม้ีมติอนุมติัการควบบริษัทระหวา่งบริษัทฯ กบั dtac 

ภายใตบ้ทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชน”) (“การควบบริษทั”) 

และอนุมติัใหบ้ริษัทฯ เขา้ท าสญัญาควบรวมกิจการส าหรบัการควบบริษัท 

กบั dtac เพ่ือก าหนดขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการควบบริษัทดงักล่าว  

ซ่ึงการควบบริษัทดงักล่าวจะส่งผลใหเ้กิดบริษัทมหาชนจ ากดัข้ึนใหม ่

(“บริษทัใหม่”) โดยบริษัทใหมจ่ะเป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคมชั้นน า

ในประเทศไทย ซ่ึงมีขีดความสามารถในการขบัเคล่ือนการพฒันาดา้นเทคโนโลยี

ดิจิทลัของประเทศไทย ทั้งในดา้นโครงขา่ย นวตักรรม ศกัยภาพในการลงทุน 

และภาพลกัษณอ์งคก์ร ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการปรบัโครงสรา้ง

ธุรกิจของบริษัทฯ และ dtac ขา้งตน้ 

ในการควบบริษัทจะมีการจดัสรรหุน้ในบริษัทใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 

และ dtac ในอตัราส่วนดงัน้ี 

1 หุน้เดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.60018 หุน้ในบริษัทใหม ่และ 

1 หุน้เดิมใน dtac ต่อ 6.13444 หุน้ในบริษัทใหม ่

ทั้งน้ี อตัราส่วนขา้งตน้พิจารณาโดยอา้งอิงจากทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้

ของบริษัทใหมจ่ านวน 138,208,403,204 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั

จ านวน 34,552,100,801 หุน้ โดยมีมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 4 บาท 

ในการจดัสรรหุน้ในบริษัทใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และ dtac หากมีเศษหุน้

ท่ีเกิดข้ึนจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรหุน้ขา้งตน้เป็นจ านวน

มากกวา่หรือเท่ากบั 0.5 หุน้ จะมีการปัดเศษหุน้น้ันขึ้ นใหเ้ต็มจ านวน 1 หุน้ 

แต่ในกรณีท่ีเศษหุน้น้ันต า่กว่า 0.5 หุน้ จะมีการปัดเศษหุน้น้ันท้ิง และบริษัทใหม่

จะจ่ายเงินชดเชยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส าหรบัส่วนของเศษหุน้ท่ีถูกปัดท้ิงน้ันตามสดัส่วน 

ทั้งน้ี จ านวนเงินชดเชยและรายละเอียดของการจ่ายเงินชดเชยจะมีการก าหนด

โดยบริษัทฯ และ dtac ต่อไป 

ในการน้ี เพ่ือใหทุ้นของบริษัทใหมป่ระกอบไปดว้ยหุน้สามญัจ านวน 

34,552,100,801 หุน้ โดยมีมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 4 บาท บริษัท ซิทริน  

โกลบอล จ ากดั (“ซิทริน โกลบอล”) และ Citrine Venture SG Pte Ltd 

(“Citrine Venture SG”) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company) 

ระหวา่งบริษัท เจริญโภคภณัฑโ์ฮลด้ิง จ ากดั (“CPH”) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 

กบั Telenor Asia Pte Ltd (“TnA”) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ dtac ไดต้กลงท าหนา้ท่ี

เป็นผูเ้กล่ียหุน้ (Balancer) (“ผูเ้กล่ียหุน้”) ในการปัดเศษหุน้ และช าระเงิน

ใหแ้ก่หรือรบัเงินชดเชยจากบริษัทใหมใ่นการเกล่ียหุน้ดงักล่าว  
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ดงัน้ัน ในกรณีท่ีจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทใหม่ 

ท่ีจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ซ่ึงค านวณจากอตัราส่วนขา้งตน้ มีจ านวนรวมทั้งส้ิน

มากกวา่ 34,552,100,801 หุน้ ภายหลงัจากการควบบริษัท บริษัทใหม่ 

จะจดัสรรหุน้ในบริษัทใหมใ่หแ้ก่ผูเ้กล่ียหุน้เป็นจ านวนนอ้ยลงเพ่ือใหจ้ านวนรวม

ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจ านวนเท่ากบั 

34,552,100,801 หุน้ โดยบริษัทใหมจ่ะจ่ายเงินชดเชยใหแ้ก่ผูเ้กล่ียหุน้ 

ในส่วนของหุน้ในบริษัทใหมท่ี่ไดร้บัการจดัสรรน้อยลงน้ีในอตัราท่ีเท่ากบั

ค่าชดเชยต่อ 1 หุน้ในบริษัทใหม ่ท่ีบริษัทใหมจ่ะจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ท่ีถูกปัด 

เศษหุน้ท้ิง คูณดว้ยจ านวนหุน้ในบริษัทใหมท่ี่จดัสรรใหผู้เ้กล่ียหุน้น้อยลง  

และในกรณีท่ีจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดในบริษัทใหมท่ี่ไดจ้าก

การค านวณตามอตัราขา้งตน้มีจ านวนรวมทั้งส้ินต า่กวา่ 34,552,100,801 หุน้ 

ภายหลงัจากการควบบริษัท บริษัทใหมจ่ะจดัสรรหุน้ในบริษัทใหม่ใหผู้เ้กล่ียหุน้

เพ่ิมเติม เพ่ือใหจ้ านวนรวมของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดในบริษัทใหม่

มีจ านวนเท่ากบั 34,552,100,801 หุน้ ในกรณีน้ี ผูเ้กล่ียหุน้จะท าการช าระเงิน

ค่าหุน้ในบริษัทใหมท่ี่ไดร้บัจดัสรรเพ่ิมน้ันในอตัราท่ีเท่ากบัค่าชดเชยต่อ 1 หุน้

ในบริษัทใหม ่ท่ีบริษัทใหมจ่ะจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ท่ีถูกปัดเศษหุน้ท้ิง คูณดว้ย

จ านวนหุน้ในบริษัทใหมท่ี่จดัสรรใหผู้เ้กล่ียหุน้เพ่ิมข้ึน 

 ทั้งน้ี ขัน้ตอนการด าเนินการท่ีส าคญัในการควบบริษัทซ่ึงจะด าเนินการ 

โดยบริษัทฯ และ dtac สรุปไดด้งัน้ี 

(1) บริษัทฯ และ dtac จดัประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการควบบริษัท

และการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบบริษัทซ่ึงรวมถึงการลดทุน

จดทะเบียนโดยการตดัหุน้ท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย และการแกไ้ข

หนังสือบริคณหส์นธิเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

ของแต่ละบริษัท ทั้งน้ี การควบบริษัทตอ้งไดร้บัมติอนุมติัจากท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ dtac ดว้ยคะแนนเสียง 

ไมน่้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามบทบญัญติัของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 

(2) เมื่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และ dtac มีมติอนุมติัการควบบริษัทแลว้ 

บริษัทฯ และ dtac จะตอ้งด าเนินการส่งหนังสือแจง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ซ่ึงอนุมติัการควบบริษัทไปยงัเจา้หน้ีของบริษัทฯ และ dtac ภายใน 14 วนั 

นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติอนุมติัการควบบริษัท โดยก าหนดเวลา

ใหเ้จา้หน้ีส่งค าคดัคา้นภายใน 2 เดือน นับแต่วนัท่ีไดร้บัหนังสือแจง้มติน้ัน 

นอกจากน้ี บริษัทฯ และ dtac จะตอ้งโฆษณามติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าว

ทางหนังสือพิมพภ์ายในก าหนดเวลา 14 วนัน้ันดว้ย ทั้งน้ี หากเจา้หน้ี

มีการคดัคา้นการควบบริษัท พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จะก าหนดให ้

บริษัทฯ และ/หรือ dtac (แลว้แต่กรณี) จะตอ้งด าเนินการช าระหน้ี

หรือใหป้ระกนัเพ่ือหน้ีน้ัน เพ่ือท่ีจะสามารถด าเนินการควบบริษัทไดต่้อไป 
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(3) หากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และ dtac มีมติอนุมติัการควบบริษัท 

แต่มีผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมและออกเสียงคดัคา้นการควบบริษัท (“ผูถ้ือหุน้

ที่คดัคา้น”) บริษัทฯ จะตอ้งจดัใหม้ีผูร้บัซ้ือหุน้ของบริษัทฯ จากผูถื้อหุน้

ท่ีคดัคา้นในราคาหุน้ท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ครั้งสุดทา้ยก่อนวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ของบริษัทฯ จะมีมติอนุมติัการควบบริษัท (“ราคารบัซ้ือ”)  

ซ่ึงในกรณีน้ีคือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 ตามมาตรา 146 วรรคสอง  

แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน โดยบริษัท ซิทริน เวนเจอร ์โฮลด้ิงส ์จ ากดั 

(“ซิทริน เวนเจอร ์โฮลด้ิงส”์) และ Citrine Investment SG Pte Ltd 

(“Citrine Investment”) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company) 

ระหวา่ง CPH และ TnA ไดต้กลงท าหนา้ท่ีเป็นผูร้บัซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้ 

ท่ีคดัคา้นของบริษัทฯ (“ผูร้บัซ้ือหุน้”) ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไข

การรบัซ้ือหุน้ในบริษัทฯ จากผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้น ซ่ึงบริษัทฯ ไดจ้ดัส่ง

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย

ล าดบัท่ี 7) โดยผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้นท่ีไม่ขายหุน้ของตนใหแ้ก่ผูร้บัซ้ือหุน้

จะกลายเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทใหมเ่มื่อการจดทะเบียนการควบบริษัท

แลว้เสร็จตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 

ในการน้ี ผูร้บัซ้ือหุน้จะท าการรบัซ้ือหุน้ในราคารบัซ้ือดงักล่าวจากผูถื้อหุน้

ท่ีคดัคา้นภายหลงัจากท่ีมีการด าเนินการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัย์

ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไขก่อนการท าค าเสนอซ้ือ 

ในราคาเสนอซ้ือหุน้ละ 5.09 บาท (“การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัย์

ทั้งหมดโดยสมคัรใจ”) แลว้เสร็จ 

ทั้งน้ี การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัยท์ั้งหมดโดยสมคัรใจมีวตัถุประสงค์

เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทฯ ท่ีไมป่ระสงคจ์ะถือหุน้ในบริษัทใหม่

สามารถขายหุน้ของตนในระหวา่งการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัยท์ั้งหมด

โดยสมคัรใจใหแ้ก่ ซิทริน โกลบอล และ Citrine Venture SG  

(รวมเรียกวา่ “ผูท้  าค าเสนอซ้ือ”) นอกเหนือไปจากการขายหุน้ 

ในฐานะผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้นใหแ้ก่ผูร้บัซ้ือหุน้ (กล่าวคือ ซิทริน เวนเจอร ์

โฮลด้ิงส ์และ Citrine Investment) ทั้งน้ี ผูท้ าค าเสนอซ้ือจะเขา้ท า 

ค าเสนอซ้ือร่วมกนัในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัยท์ั้งหมดโดยสมคัรใจ

เมื่อเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี (ซ่ึงไดม้ีการประกาศผ่านทางเว็บไซตข์อง 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้เมื่อวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2564) ส าเร็จครบถว้น 

(ยกเวน้เง่ือนไขท่ีไดร้บัการผ่อนผนั) (“เง่ือนไขก่อนการท าค าเสนอซ้ือ”) 
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(ก) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 

มีมติอนุมติัการควบบริษัท 

(ข) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ dtac  

มีมติอนุมติัการควบบริษัท 

(ค) บริษัทฯ และ dtac ไดเ้ขา้ท าสญัญาควบรวมกิจการส าหรบั 

การควบบริษัท 

(ง) บริษัทฯ และ dtac ไดบ้รรลุขอ้ตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัเอกสาร 

แผน นโยบาย และการแต่งตั้งบุคลากรต่าง ๆ ของบริษัทใหม ่

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการควบบริษัท 

(จ) การไดร้บัอนุมติั ความยินยอม การผ่อนผนั การยื่นเอกสาร 

และ การอนุญาตท่ีจ าเป็นส าหรบัการควบบริษัทจากหน่วยงาน

ก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งส าเร็จครบถว้น และ มีขอ้ก าหนด 

และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ และ dtac ยอมรบัได ้

(ฉ) การไดร้บัความยินยอมและการผ่อนผันท่ีจ าเป็นส าหรบั 

การควบบริษัทจากบุคคลภายนอกส าเร็จครบถว้น และไมไ่ดม้ี

การเพิกถอนความยินยอมและการผ่อนผนัดงักล่าว และ/หรือ 

ไดม้ีการปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจนเสร็จส้ินแลว้  

ซ่ึงส่งผลใหไ้มม่ีความจ าเป็นตอ้งไดร้บัความยินยอม 

หรือการผ่อนผนัดงักล่าวอีก 

(ช) การไมม่ีเจา้หน้ีคดัคา้นการควบบริษัทตามมาตรา 147  

แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน หรือในกรณีท่ีมีการคดัคา้น ไดม้ีการ

ด าเนินการช าระหน้ีหรือใหป้ระกนัเพ่ือหน้ีดงักล่าวน้ันแลว้ และ 

(ซ) นับแต่วนัท่ีประกาศเจตนาในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัย ์

โดยสมคัรใจ จนถึงวนัท่ีเง่ือนไขก่อนการท าค าเสนอซ้ืออ่ืน ๆ 

ขา้งตน้ทั้งหมดไดส้ าเร็จลง ไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือเหตุการณใ์ด ๆ 

อนัเป็นเหตุหรืออาจคาดหมายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะกอ่ใหเ้กิด

ความเสียหายอยา่งรา้ยแรงต่อฐานะหรือทรพัยสิ์นของบริษัทฯ 

หรือ dtac โดยการเปล่ียนแปลงหรือเหตุการณด์งักล่าวมิไดเ้กิดจาก

การกระท าของผูท้ าค าเสนอซ้ือ หรือการกระท าท่ีผูท้ าค าเสนอซ้ือ

ตอ้งรบัผิดชอบ 

(4) เมื่อการด าเนินการตามขั้นตอนขา้งตน้แลว้เสร็จ บริษัทฯ และ dtac  

จะร่วมกนัจดัประชุมผูถื้อหุน้ร่วมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น 

ในการควบบริษัทตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน ซ่ึงรวมถึงช่ือของบริษัทใหม ่

ทุนของบริษัทใหม ่การจดัสรรหุน้ของบริษัทใหม่ วตัถุประสงค ์ 

หนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบั กรรมการ และผูส้อบบญัชีของบริษัทใหม่ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการของบริษัทฯ และ dtac จะส่งมอบกิจการ 

ทรพัยสิ์น บญัชี เอกสาร และหลกัฐานต่างๆ ของบริษัทใหแ้ก่คณะกรรมการ

ของบริษัทใหมภ่ายใน 7 วนั นับแต่วนัท่ีการประชุมผูถื้อหุน้ร่วมกนัเสร็จส้ิน 
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(5) ภายหลงัจากการประชุมผูถื้อหุน้ร่วมกนั คณะกรรมการของบริษัทใหม่ 

จะด าเนินการจดทะเบียนการควบบริษัทพรอ้มกบัยื่นหนังสือบริคณหส์นธิ

และขอ้บงัคบัท่ีอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน 

กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนันับแต่วนัท่ีเสร็จส้ินการประชุมผูถื้อหุน้

ร่วมกนั เมื่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนรบัจดทะเบียนการควบบริษัทแลว้ 

บริษัทฯ และ dtac จะหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และนายทะเบียน 

จะบนัทึกหมายเหตุไวใ้นทะเบียน ทั้งน้ี เมื่อการจดทะเบียนแลว้เสร็จ

บริษัทใหมย่อ่มไดไ้ปทั้งทรพัยสิ์น หน้ี สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ

ของบริษัทฯ และ dtac ทั้งหมด โดยผลของกฎหมายตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 

(6) ภายหลงัจากการจดทะเบียนจดัตั้งบริษัทใหมแ่ลว้เสร็จ  

บริษัทใหม่จะยื่นค าขอใหร้บัหุน้ของบริษัทใหมเ่ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ทั้งน้ี เมื่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนุมติัค าขอดงักล่าว หุน้ของบริษัทใหม่ 

จะเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหุน้ของบริษัทฯ 

และ dtac จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัเดียวกนั 

เน่ืองจากการด าเนินการควบบริษัทจะตอ้งมีการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

หลายประการ ดงัน้ัน เพ่ือใหก้ารด าเนินการดงักล่าวมีความคล่องตวั 

และเป็นไปดว้ยความสะดวกเรียบรอ้ย จึงเป็นการสมควรท่ีบริษัทฯ  

จะมอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีกรรมการ 

ผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการท่ีจ าเป็น 

และเก่ียวขอ้งกบัการควบบริษัท ดงัต่อไปน้ี 

(1) เจรจา ก าหนด ตกลง ท าใหเ้สร็จสมบรูณ ์แกไ้ขเปล่ียนแปลง  

และด าเนินการเก่ียวกบัรายละเอียด วิธีการ ระยะเวลา กระบวนการ 

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนใด ตลอดจนการด าเนินการ

ตามขั้นตอนการควบบริษัท และธุรกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

การควบบริษัทใหแ้ลว้เสร็จ 

(2) เจรจา ตกลง ปรบัปรุง ท าใหเ้สร็จสมบรูณ ์ลงนามก ากบั รบัรอง  

ลงนาม ยื่น และส่งมอบ สญัญา บญัชี งบการเงิน แผน นโยบาย  

กฎบตัร ค าบอกกล่าว หนังสือ ค ายินยอม การผ่อนผนั ค าขอ  

การเตรียมการ หรือเอกสารอ่ืนใด หรือจดัหาเงินทุน และ/หรือ  

ใหห้ลกัประกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการควบบริษัทและธุรกรรมอ่ืนใด 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบบริษัท ตลอดจนท าการตกลงแกไ้ข 

เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมหรือปรบัปรุงสญัญา บญัชี งบการเงิน แผน 

นโยบาย กฎบตัร ค าบอกกล่าว หนังสือ ค ายินยอม การผ่อนผัน  

ค าขอ การเตรียมการ หรือเอกสารอ่ืนใดดงักล่าว 
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(3) ด าเนินการขอความยินยอมและการผ่อนผนัทั้งหมดท่ีจ าเป็น 

จากบุคคลภายนอก และด าเนินการขออนุมติั ความยินยอม การผ่อนผนั 

การยื่นเอกสาร การผ่านการตรวจสอบ ใบอนุญาต หนังสืออนุญาต 

การจดทะเบียน และการไดร้บัอนุญาตทั้งหมดท่ีจ าเป็น 

ส าหรบัการควบบริษัท และ/หรือ 

(4) ด าเนินการและเขา้ท าเอกสารอ่ืนใดท่ีจ าเป็นหรือตามท่ีเห็นสมควร

เพ่ือใหก้ารด าเนินการตามขั้นตอนการควบบริษัทและธุรกรรมอ่ืนใด 

ท่ีเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวเน่ืองกบัการควบบริษัทแลว้เสร็จ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่การควบบริษัทระหวา่งบริษัทฯ และ dtac 

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการปรบัโครงสรา้งธุรกิจของบริษัทฯ และ dtac  

และการพฒันาต่อยอดธุรกิจโทรคมนาคมไปสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี 

(Technology Company) ท่ีสมบูรณ ์ตลอดจนเพ่ือการปรบัเปล่ียนการด าเนินงาน

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณท่ี์เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยส าคญั ซ่ึงจะส่งผลดี

ต่อทั้งกิจการและผูถื้อหุน้ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริการและเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยในวงกวา้ง คณะกรรมการจึงมีมติอนุมติัและเห็นสมควร

เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการควบบริษัทระหวา่งบริษัทฯ และ dtac 

รวมถึงอตัราการจดัสรรหุน้ส าหรบัการจดัสรรหุน้ในบริษัทใหมท่ี่เกิดจาก 

การควบบริษัท พรอ้มทั้งมอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ  

หรือ บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ เป็นผูม้ีอ านาจ

ในการด าเนินการท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการควบบริษัทตามท่ีเสนอดงักล่าว 

 ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดแ้ต่งตั้ง บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือท าหนา้ท่ีใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการควบบริษัท

และการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัยท์ั้งหมดโดยสมคัรใจแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มูลท่ีครบถว้นและเพียงพอ ประกอบการพิจารณาอนุมติั

การควบบริษัทและการพิจารณาการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัยท์ั้งหมดโดยสมคัรใจ 

โดยผูถื้อหุน้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการควบบริษัท 

ไดจ้ากเอกสารซ่ึงบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุม 

ดงัต่อไปน้ี 

(1) สารสนเทศเก่ียวกบัการควบบริษัท ระหวา่งบริษัทฯ กบั dtac  

(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6) 

(2) ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการรบัซ้ือหุน้ในบริษัทฯ จากผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้น 

(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7) 

(3) รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการควบบริษัท

ระหวา่งบริษัทฯ และ dtac (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8) 

(4) งบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 
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(5) งบการเงินของ dtac ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9) 

(6) งบการเงินรวมเสมือนของบริษัทใหม่ ส าหรบัปีส้ินสุด ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10) 

การลงมต ิ   วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจ านวน 

133,474,621,856 บาท เป็นจ  านวน 133,472,781,204 บาท  

โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 460,163 หุน้ 

มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท และ พิจารณาอนุมัตกิารแกไ้ขเพ่ิมเตมิ

หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน

จดทะเบียน 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล ดว้ยบริษัทฯ มีหุน้ท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 460,163 หุน้  

ซ่ึงเป็นหุน้ท่ีคงเหลือจากการจดัสรรเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของใบแสดงสิทธิ 

ในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้(TSR) และ การจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั 

ของบริษัทฯ ในปี 2559  ดงัน้ัน เพ่ือใหทุ้นจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

ของบริษัทใหม ่เท่ากบัผลรวมของทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ของบริษัทฯ 

และ dtac  บริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

จ านวน 1,840,652 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 133,474,621,856 บาท 

แบ่งเป็น 33,368,655,464 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 4 บาท  

เป็นทุนจดทะเบียนใหมจ่ านวน 133,472,781,204 บาท แบ่งเป็น 

33,368,195,301 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 4 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียน

ท่ียงัไมไ่ดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 460,163 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 4 บาท 

นอกจากน้ี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขา้งตน้ 

บริษัทฯ จะตอ้งแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เร่ือง ทุนจดทะเบียน 

โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม ่ดงัต่อไปน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 133,472,781,204 บาท 

 (หน่ึงแสนสามหมื่นสามพนัส่ีรอ้ยเจ็ดสิบสองลา้น 

เจ็ดแสนแปดหมื่นหน่ึงพนัสองรอ้ยส่ีบาท) 

  แบ่งออกเป็น 33,368,195,301 หุน้ 

 (สามหมื่นสามพนัสามรอ้ยหกสิบแปดลา้น

หน่ึงแสนเกา้หมื่นหา้พนัสามรอ้ยหน่ึงหุน้) 

  มลูค่าหุน้ละ 4 บาท (ส่ีบาท) 

  โดยแบ่งออกเป็น 

  หุน้สามญั 33,368,195,301 หุน้ 

 (สามหมื่นสามพนัสามรอ้ยหกสิบแปดลา้น

หน่ึงแสนเกา้หมื่นหา้พนัสามรอ้ยหน่ึงหุน้) 

  หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ (-)” 
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ในการน้ี เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวก 

และคล่องตวั จึงเป็นการสมควรท่ีบริษัทฯ จะมอบอ านาจให ้กรรมการผูม้ีอ านาจ

ของบริษัทฯ คนใดคนหน่ึง (โดยไมต่อ้งมีตราประทบั) เป็นผูม้ีอ านาจลงนาม

ในค าขอหรือในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯ และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ  

การยื่นค าขอจดทะเบียนเร่ืองดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์และการด าเนินการ

แกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ

บริคณหส์นธิของบริษัทฯ ท่ีตอ้งยื่นต่อกระทรวงพาณิชย ์รวมทั้งมีอ านาจ 

ในการด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดงักล่าว

ตามท่ีเห็นสมควร และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ

การตีความของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเป็นไปตามค าแนะน า

หรือค าสัง่ของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจา้หนา้ท่ีผูม้ีอ านาจ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

การลดทุนจดทะเบียนจ านวน 1,840,652 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จ านวน 133,474,621,856 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหมจ่ านวน 

133,472,781,204 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไมไ่ดน้ าออกจ าหน่าย

จ านวน 460,163 หุน้ และอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ 

ขอ้ 4. เร่ือง ทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

ของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ  

มีอ านาจในการด าเนินการท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนลดทุน 

จดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ  

ตามท่ีเสนอดงักล่าว 

การลงมต ิ   วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ภายหลงัเสร็จสิ้ น 

การพิจารณาเรื่องตา่งๆ 

ตามระเบียบวาระ 

การประชุม 

ช่วงเวลาการเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถามเพิ่มเติม 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จะไมม่ีการพิจารณา

เร่ืองอ่ืนท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

ซกัถามเพ่ิมเติมได ้ไมว่่าจะเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งหรือไมเ่ก่ียวขอ้งกบั 

วาระการประชุมในครั้งน้ี 

อน่ึง วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 (Record Date) 

คือ วนัท่ี 14 มีนาคม 2565 
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หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะ และออกเสียงลงคะแนน  

ซ่ึงในปีน้ีเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ขอใหท่้านศึกษาคู่มือการลงทะเบียน 

และการเขา้ร่วมประชุม ผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

และเพ่ือเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบ E-AGM ใหผู้ถื้อหุน้ 

หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ เขา้ยืนยนัตวัตนไดต้ั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป จนถึง

วนัท่ี 3 เมษายน 2565 เวลา 17.30 น. และผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถเขา้สู่ระบบ (Log-in) 

แอปพลิเคชนั IR PLUS AGM เพ่ือเขา้ร่วมประชุมไดใ้นวนัท่ี 4 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุมได ้และมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉนัทะ และ ระบุช่ือ  

นางปรีเปรม เสรีวงษ ์หรือ นายโชต ิโภควนิช หรือ ศ.(พิเศษ) ดร. กิตตพิงษ ์กิตยารกัษ ์เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

และ โปรดส่งหนังสือมอบฉนัทะดงักล่าวพรอ้มเอกสารประกอบไปท่ี บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลกัทรพัย ์ชั้น 15 เลขท่ี 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร ์ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และ ใหถึ้งบริษัทฯ ก่อนวนัที่ 1 เมษายน 2565 จกัเป็นพระคุณยิ่ง 

หากท่านมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประชุมโดยทัว่ไป สามารถสอบถามไดท่ี้ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

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

ในกรณีที่มีขอ้สงสยัหรือปัญหาเก่ียวกบัการลงทะเบียนหรือการ log in กรุณาติดตอ่ 

ผูดู้แลระบบที่โทรศพัทห์มายเลข 0-2022-6200 ตอ่ 2, 06-1072-6233, 06-1072-6296  

ในวนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 9.00 – 17.30 น. ระหว่างวนัที่ 23 มีนาคม – 4 เมษายน 2565 

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 ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

 ชั้น 20 อาคารทร ูทาวเวอร ์เลขท่ี 18 ถนนรชัดาภิเษก  

 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

และ กรุณาระบุช่ือ ท่ีอยู ่และ เบอรโ์ทรศพัท ์ของผูถื้อหุน้ เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถติดต่อกลบัได ้

2. ผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรปูแบบหนังสือ  

โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์ซ่ึงไดแ้นบมาพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 12)  

แลว้ส่งทางอีเมลล ์: Lawanee_thi@truecorp.co.th หรือ ir_office@truecorp.co.th 

mailto:ir_office@truecorp.co.th
mailto:Lawanee_thi@truecorp.co.th%20หรือ
mailto:ir_office@truecorp.co.th

