วันที่ 23 มีนาคม 2565
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ )
2. เอกสารสาหรับการลงทะเบียน ขัน้ ตอนการยืนยันตัวตน คู่มือการลงทะเบียน
และการเข้าร่วมประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และการออกเสียงลงคะแนน
3. รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และ สาเนางบการเงินประจาปี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
(ในรูปแบบ QR CODE)
4. ข้อมูลสาคัญของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ นิ ยามกรรมการอิสระ
5. ข้อมูลรายละเอียดของผูส้ อบบัญชี
6. สารสนเทศเกี่ยวกับการควบบริษัทระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
กับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) (ในรูปแบบ QR CODE)
7. ข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับซื้ อหุน้ ในบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
จากผูถ้ ือหุน้ ที่คดั ค้าน (ในรูปแบบ QR CODE)
8. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการควบบริษัท
ระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) (ในรูปแบบ QR CODE)
9. งบการเงินของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) สาหรับปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว (ในรูปแบบ QR CODE)
10. งบการเงินรวมเสมือนของบริษัทใหม่ สาหรับปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ 2563 (ในรูปแบบ QR CODE)
11. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ
ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์
ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึง
กาหนดการและวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.truecorp.co.th)
และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตั้งแต่วนั ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 23 มีนาคม 2565
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับ
ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุม
เป็ นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สาหรับการประชุมครั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
มิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกาหนดให้
มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ปรากฏอยูภ่ ายใต้หวั ข้อ
เรื่อง “การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ” ในรายงานประจาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) หน้า 93-112 ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผูถ้ ือหุน้
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ
ในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
การลงมติ

วาระนี้ เป็ นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
สินทรัพย์รวม
หนี้ สินรวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิ

345,584
165,596
9,927
4,903

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสาเนางบการเงิน ตามที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” ที่ได้จดั ส่ง
ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน
และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็ นการรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้ นในรอบปี บัญชี
ที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2564 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
และ อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ ประจาปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละห้าสิบของกาไรสุทธิ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังการจัดสรร
เป็ นสารองต่างๆ และหากมีเงินสดคงเหลือ รวมทั้งเป็ นไปตามข้อกาหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสัญญาเงินกูต้ ่างๆ
ในปี 2564 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจากผลการดาเนิ นงานและไม่มียอดขาดทุนสะสม
คงเหลือ ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกาไรสุทธิ
ไว้เป็ นทุนสารองในจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี
คณะกรรมการด้านการเงิน จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า
ควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2564
เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 245,179,293.65 บาท ซึ่งคิดเป็ น
ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี 2564 และ พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผล
จากกาไรสุทธิของบริษัทฯ ประจาปี 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท
คิดเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 2,334,093,671.07 บาท ซึ่งเป็ นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินปั นผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อใน
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 (Record Date เพื่อกาหนดสิทธิ
ในการได้รบั เงินปั นผล) เป็ นผูม้ ีสิทธิรบั เงินปั นผล และกาหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความ
ไม่แน่ นอน เนื่ องจากต้องรอการอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อมูลการจ่ายปั นผลที่ผ่านมา
ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ จากกาไรสุทธิ
ของบริษัทฯ ประจาปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.09 บาท
2. ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ จากกาไรสุทธิ
ของบริษัทฯ ประจาปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.09 บาท
3. ในปี 2564 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ จากกาไรสุทธิ
ของบริษัทฯ ประจาปี 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการด้านการเงิน
และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี 2564 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ขา้ งต้น
การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจาเป็ นจะต้อง
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระ
สาหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่จะพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ มีดงั นี้
1) ดร. อาชว์ เตาลานนท์
2) นายอารุง
สรรพสิทธิ์วงศ์
3) ดร. ฮาราลด์ ลิงค์
4) นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
5) นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข
เพื่อการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาส
โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกาหนดหลักเกณฑ์ให้ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถ
เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริษัทฯ
เป็ นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
พิจารณาความเหมาะสม สาหรับการประชุมในครั้งนี้ ไม่มีผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
เสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นชอบกับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ
มีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกกรรมการที่จะพ้น
จากตาแหน่ งตามวาระในครั้งนี้ ให้กลับเข้าเป็ นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
อีกวาระหนึ่ ง โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ ง
ทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด อีกทั้งเป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนิ นงานของบริษัทฯ และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิจ
ของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้ สาหรับกรรมการ
ที่เป็ นกรรมการอิสระ ก็เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ ง เนื่ องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อน
จึงต้องการกรรมการอิสระที่มีความรูแ้ ละความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้ง
มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถ่องแท้ ซึ่งต้องใช้เวลายาวนาน
ในการเรียนรูแ้ ละทาความเข้าใจ บริษัทฯ จึงจาเป็ นต้องมีกรรมการอิสระ
ที่ดารงตาแหน่ งเกิน 9 ปี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่จะพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าว ให้กลับเข้าเป็ นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
โดยสรุปรายชื่อ ได้ดงั นี้
1. ดร. อาชว์
เตาลานนท์ กรรมการ
2. นายอารุง
สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ
3. ดร. ฮาราลด์
ลิงค์
กรรมการอิสระ
4. นายชัชวาลย์
เจียรวนนท์ กรรมการ
5. นายอติรุฒม์
โตทวีแสนสุข กรรมการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสาคัญของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อแต่ละท่าน และ
นิ ยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4) เพื่อประกอบ
การตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้ และได้จดั ส่งให้แก่ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งนี้
การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ งหุน้ ต่อหนึ่ งเสียง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ ้งั หมดตาม (1) เลือกตั้ง
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผูเ้ ป็ นประธาน
เป็ นผูอ้ อกเสียงชี้ ขาด
และ เพื่อการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิ ดโอกาส
ให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยจะเสนอ
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีรูปแบบเดียว คือ ค่าตอบแทนประจา
เป็ นรายเดือน ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ได้เคยมีมติ
อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการไว้เป็ นรายเดือนแยกตามตาแหน่ ง โดยเป็ น
อัตราเดิมที่มิได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
“กรรมการได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
(ไม่ว่าจะเป็ นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอิสระ)

300,000
200,000
150,000
100,000

บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน

กรรมการอิสระที่เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
200,000 บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)
กรรมการอิสระที่เป็ นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
300,000 บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็ นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)
หากกรรมการท่านใดเป็ นลูกจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นส่วนเพิ่มเติม
จากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน และ ให้มีผลใช้บงั คับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
จะมีมติเป็ นประการอืน่ ”
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คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้พิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว โดยคานึ งถึงระดับที่
ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ และได้นาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่า
ควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม
ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ได้เคยมีมติอนุ มตั ิไว้
ทั้งนี้ ในรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่บริษัทฯ
ได้จดั ส่งให้แก่ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 3) บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
รายบุคคล ในหน้า 174 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในหน้า 197-198
และ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ในหน้า 158-160
ความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทฯ มิได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด
ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว ยังไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องลงมติ แต่เพื่อการปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ
มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเป็ นอัตราเดิมตามที่ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
เสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ในการนี้ กรรมการท่านใดที่เป็ นผูถ้ ือหุน้
ของบริษัทฯ ด้วย ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จาเป็ นจะต้อง
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 ในการนี้
ผูส้ อบบัญชีในสังกัดของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
ได้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยต่อเนื่ องมาตั้งแต่ ปี 2543 และ
ไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควรที่จะต้องเปลี่ยนสานั กงานสอบบัญชีแต่อย่างใด
ในปี 2565 ผูส้ อบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชี เป็ นเงินจานวน 5.5 ล้านบาท
(ซึ่งเป็ นจานวนที่เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2564) ทั้งนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือ ผูบ้ ริหาร
หรือ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด และ เพื่อประกอบ
การตัดสินใจของท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดดูขอ้ มูลรายละเอียดของผูส้ อบบัญชี
ซึ่งบริษัทฯ ได้จดั ส่งให้แก่ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
(สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยค่าตอบแทน
6

ของผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ในปี 2564 โดยแยกเป็ น
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี และ ค่าบริการอื่น ไว้ในรายงานประจาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) หน้า 168 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสานักงาน
สอบบัญชีเดียวกัน
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
และ มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้ง นายพิสิฐ ทางธนกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4095 นายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขที่ 4298 และ นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4906
จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจาปี 2565 โดยให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งมีอานาจในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ ในกรณีที่
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูม้ ีอานาจแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตรายอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนได้ โดยกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2565 รวมทั้งสิ้ นเป็ นเงิน 5.5 ล้านบาท ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชี
นอกเหนื อจากการสอบบัญชีประจาปี ตามปกติ คณะกรรมการขอให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ มอบอานาจให้คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ
เป็ นกรณีๆ ไป

การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการควบบริษทั ระหว่างบริษทั ฯ และ บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั ่น จากัด (มหาชน) รวมถึงอัตราการจัดสรรหุน้ สาหรับ
การจัดสรรหุน้ ในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษทั

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) (“dtac”)
มีจุดมุ่งหมายในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่การเป็ นบริษัท
เทคโนโลยี (Technology Company) อย่างเต็มรูปแบบเพื่อเผชิญหน้ากับ
ความท้าทายของตลาดระดับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เพิ่มขีดความสามารถในการลงทุนในโครงข่ายยุคใหม่ ตลอดจนก้าวไปสู่
การเป็ นผูป้ ระกอบการหลัก (Key Player) ในการพัฒนาด้านดิจิทลั
ของประเทศไทย โดยการส่งเสริมการสร้างสรรค์ระบบนิ เวศทางธุรกิจ
และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุ นธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย
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ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุ มตั ิการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับ dtac
ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษทั มหาชน”) (“การควบบริษทั ”)
และอนุ มตั ิให้บริษัทฯ เข้าทาสัญญาควบรวมกิจการสาหรับการควบบริษัท
กับ dtac เพื่อกาหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในการควบบริษัทดังกล่าว
ซึ่งการควบบริษัทดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดบริษัทมหาชนจากัดขึ้ นใหม่
(“บริษทั ใหม่”) โดยบริษัทใหม่จะเป็ นหนึ่ งในผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคมชั้นนา
ในประเทศไทย ซึ่งมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ดิจิทลั ของประเทศไทย ทั้งในด้านโครงข่าย นวัตกรรม ศักยภาพในการลงทุน
และภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจของบริษัทฯ และ dtac ข้างต้น
ในการควบบริษัทจะมีการจัดสรรหุน้ ในบริษัทใหม่ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
และ dtac ในอัตราส่วนดังนี้
1 หุน้ เดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.60018 หุน้ ในบริษัทใหม่ และ
1 หุน้ เดิมใน dtac ต่อ 6.13444 หุน้ ในบริษัทใหม่
ทั้งนี้ อัตราส่วนข้างต้นพิจารณาโดยอ้างอิงจากทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ของบริษัทใหม่จานวน 138,208,403,204 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ
จานวน 34,552,100,801 หุน้ โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 4 บาท
ในการจัดสรรหุน้ ในบริษัทใหม่ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และ dtac หากมีเศษหุน้
ที่เกิดขึ้ นจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุน้ ข้างต้นเป็ นจานวน
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุน้ จะมีการปั ดเศษหุน้ นั้นขึ้ นให้เต็มจานวน 1 หุน้
แต่ในกรณีที่เศษหุน้ นั้นตา่ กว่า 0.5 หุน้ จะมีการปั ดเศษหุน้ นั้นทิ้ ง และบริษัทใหม่
จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผูถ้ ือหุน้ สาหรับส่วนของเศษหุน้ ที่ถูกปั ดทิ้ งนั้นตามสัดส่วน
ทั้งนี้ จานวนเงินชดเชยและรายละเอียดของการจ่ายเงินชดเชยจะมีการกาหนด
โดยบริษัทฯ และ dtac ต่อไป
ในการนี้ เพื่อให้ทุนของบริษัทใหม่ประกอบไปด้วยหุน้ สามัญจานวน
34,552,100,801 หุน้ โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 4 บาท บริษัท ซิทริน
โกลบอล จากัด (“ซิทริน โกลบอล”) และ Citrine Venture SG Pte Ltd
(“Citrine Venture SG”) ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company)
ระหว่างบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ ง จากัด (“CPH”) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
กับ Telenor Asia Pte Ltd (“TnA”) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ dtac ได้ตกลงทาหน้าที่
เป็ นผูเ้ กลี่ยหุน้ (Balancer) (“ผูเ้ กลี่ยหุน้ ”) ในการปั ดเศษหุน้ และชาระเงิน
ให้แก่หรือรับเงินชดเชยจากบริษัทใหม่ในการเกลี่ยหุน้ ดังกล่าว
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ดังนั้น ในกรณีที่จานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ ายแล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่
ที่จะจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งคานวณจากอัตราส่วนข้างต้น มีจานวนรวมทั้งสิ้ น
มากกว่า 34,552,100,801 หุน้ ภายหลังจากการควบบริษัท บริษัทใหม่
จะจัดสรรหุน้ ในบริษัทใหม่ให้แก่ผูเ้ กลี่ยหุน้ เป็ นจานวนน้อยลงเพื่อให้จานวนรวม
ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจานวนเท่ากับ
34,552,100,801 หุน้ โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผูเ้ กลี่ยหุน้
ในส่วนของหุน้ ในบริษัทใหม่ที่ได้รบั การจัดสรรน้อยลงนี้ ในอัตราที่เท่ากับ
ค่าชดเชยต่อ 1 หุน้ ในบริษัทใหม่ ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผูถ้ ือหุน้ ที่ถูกปั ด
เศษหุน้ ทิ้ ง คูณด้วยจานวนหุน้ ในบริษัทใหม่ที่จดั สรรให้ผูเ้ กลี่ยหุน้ น้อยลง
และในกรณีที่จานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่ที่ได้จาก
การคานวณตามอัตราข้างต้นมีจานวนรวมทั้งสิ้ นตา่ กว่า 34,552,100,801 หุน้
ภายหลังจากการควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุน้ ในบริษัทใหม่ให้ผูเ้ กลี่ยหุน้
เพิ่มเติม เพื่อให้จานวนรวมของหุน้ ที่ออกและจาหน่ ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่
มีจานวนเท่ากับ 34,552,100,801 หุน้ ในกรณีนี้ ผูเ้ กลี่ยหุน้ จะทาการชาระเงิน
ค่าหุน้ ในบริษัทใหม่ที่ได้รบั จัดสรรเพิ่มนั้นในอัตราที่เท่ากับค่าชดเชยต่อ 1 หุน้
ในบริษัทใหม่ ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผูถ้ ือหุน้ ที่ถูกปั ดเศษหุน้ ทิ้ ง คูณด้วย
จานวนหุน้ ในบริษัทใหม่ที่จดั สรรให้ผูเ้ กลี่ยหุน้ เพิ่มขึ้ น
ทั้งนี้ ขัน้ ตอนการดาเนิ นการที่สาคัญในการควบบริษัทซึ่งจะดาเนิ นการ
โดยบริษัทฯ และ dtac สรุปได้ดงั นี้
(1) บริษัทฯ และ dtac จัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการควบบริษัท
และการดาเนิ นการที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทซึ่งรวมถึงการลดทุน
จดทะเบียนโดยการตัดหุน้ ที่ยงั มิได้นาออกจาหน่ าย และการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ การควบบริษัทต้องได้รบั มติอนุ มตั ิจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ dtac ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
(2) เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และ dtac มีมติอนุ มตั ิการควบบริษัทแล้ว
บริษัทฯ และ dtac จะต้องดาเนิ นการส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ซึ่งอนุ มตั ิการควบบริษัทไปยังเจ้าหนี้ ของบริษัทฯ และ dtac ภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติอนุ มตั ิการควบบริษัท โดยกาหนดเวลา
ให้เจ้าหนี้ ส่งคาคัดค้านภายใน 2 เดือน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือแจ้งมติน้ัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ และ dtac จะต้องโฆษณามติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
ทางหนังสือพิมพ์ภายในกาหนดเวลา 14 วันนั้นด้วย ทั้งนี้ หากเจ้าหนี้
มีการคัดค้านการควบบริษัท พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จะกาหนดให้
บริษัทฯ และ/หรือ dtac (แล้วแต่กรณี) จะต้องดาเนิ นการชาระหนี้
หรือให้ประกันเพื่อหนี้ นั้น เพื่อที่จะสามารถดาเนิ นการควบบริษัทได้ต่อไป
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(3) หากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และ dtac มีมติอนุ มตั ิการควบบริษัท
แต่มีผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงคัดค้านการควบบริษัท (“ผูถ้ ือหุน้
ที่คดั ค้าน”) บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีผูร้ บั ซื้ อหุน้ ของบริษัทฯ จากผูถ้ ือหุน้
ที่คดั ค้านในราคาหุน้ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ของบริษัทฯ จะมีมติอนุ มตั ิการควบบริษัท (“ราคารับซื้ อ”)
ซึ่งในกรณีนี้คือวันที่ 1 เมษายน 2565 ตามมาตรา 146 วรรคสอง
แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน โดยบริษัท ซิทริน เวนเจอร์ โฮลดิ้ งส์ จากัด
(“ซิทริน เวนเจอร์ โฮลดิ้ งส์”) และ Citrine Investment SG Pte Ltd
(“Citrine Investment”) ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company)
ระหว่าง CPH และ TnA ได้ตกลงทาหน้าที่เป็ นผูร้ บั ซื้ อหุน้ จากผูถ้ ือหุน้
ที่คดั ค้านของบริษัทฯ (“ผูร้ บั ซื้ อหุน้ ”) ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไข
การรับซื้ อหุน้ ในบริษัทฯ จากผูถ้ ือหุน้ ที่คดั ค้าน ซึ่งบริษัทฯ ได้จดั ส่ง
ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 7) โดยผูถ้ ือหุน้ ที่คดั ค้านที่ไม่ขายหุน้ ของตนให้แก่ผูร้ บั ซื้ อหุน้
จะกลายเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทใหม่เมื่อการจดทะเบียนการควบบริษัท
แล้วเสร็จตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
ในการนี้ ผูร้ บั ซื้ อหุน้ จะทาการรับซื้ อหุน้ ในราคารับซื้ อดังกล่าวจากผูถ้ ือหุน้
ที่คดั ค้านภายหลังจากที่มีการดาเนิ นการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทาคาเสนอซื้ อ
ในราคาเสนอซื้ อหุน้ ละ 5.09 บาท (“การทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์
ทั้งหมดโดยสมัครใจ”) แล้วเสร็จ
ทั้งนี้ การทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้งั หมดโดยสมัครใจมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่ไม่ประสงค์จะถือหุน้ ในบริษัทใหม่
สามารถขายหุน้ ของตนในระหว่างการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้งั หมด
โดยสมัครใจให้แก่ ซิทริน โกลบอล และ Citrine Venture SG
(รวมเรียกว่า “ผูท้ าคาเสนอซื้ อ”) นอกเหนื อไปจากการขายหุน้
ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ที่คดั ค้านให้แก่ผูร้ บั ซื้ อหุน้ (กล่าวคือ ซิทริน เวนเจอร์
โฮลดิ้ งส์ และ Citrine Investment) ทั้งนี้ ผูท้ าคาเสนอซื้ อจะเข้าทา
คาเสนอซื้ อร่วมกันในการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้งั หมดโดยสมัครใจ
เมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ซึ่งได้มีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564) สาเร็จครบถ้วน
(ยกเว้นเงื่อนไขที่ได้รบั การผ่อนผัน) (“เงื่อนไขก่อนการทาคาเสนอซื้ อ”)
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(ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
มีมติอนุ มตั ิการควบบริษัท
(ข) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ dtac
มีมติอนุ มตั ิการควบบริษัท
(ค) บริษัทฯ และ dtac ได้เข้าทาสัญญาควบรวมกิจการสาหรับ
การควบบริษัท
(ง) บริษัทฯ และ dtac ได้บรรลุขอ้ ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเอกสาร
แผน นโยบาย และการแต่งตั้งบุคลากรต่าง ๆ ของบริษัทใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการควบบริษัท
(จ) การได้รบั อนุ มตั ิ ความยินยอม การผ่อนผัน การยื่นเอกสาร
และ การอนุ ญาตที่จาเป็ นสาหรับการควบบริษัทจากหน่ วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้องสาเร็จครบถ้วน และ มีขอ้ กาหนด
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ และ dtac ยอมรับได้
(ฉ) การได้รบั ความยินยอมและการผ่อนผันที่จาเป็ นสาหรับ
การควบบริษัทจากบุคคลภายนอกสาเร็จครบถ้วน และไม่ได้มี
การเพิกถอนความยินยอมและการผ่อนผันดังกล่าว และ/หรือ
ได้มีการปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้ นแล้ว
ซึ่งส่งผลให้ไม่มีความจาเป็ นต้องได้รบั ความยินยอม
หรือการผ่อนผันดังกล่าวอีก
(ช) การไม่มีเจ้าหนี้ คัดค้านการควบบริษัทตามมาตรา 147
แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน หรือในกรณีที่มีการคัดค้าน ได้มีการ
ดาเนิ นการชาระหนี้ หรือให้ประกันเพื่อหนี้ ดังกล่าวนั้นแล้ว และ
(ซ) นับแต่วนั ที่ประกาศเจตนาในการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์
โดยสมัครใจ จนถึงวันที่เงื่อนไขก่อนการทาคาเสนอซื้ ออื่น ๆ
ข้างต้นทั้งหมดได้สาเร็จลง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ใด ๆ
อันเป็ นเหตุหรืออาจคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ
หรือ dtac โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ดงั กล่าวมิได้เกิดจาก
การกระทาของผูท้ าคาเสนอซื้ อ หรือการกระทาที่ผูท้ าคาเสนอซื้ อ
ต้องรับผิดชอบ
(4) เมื่อการดาเนิ นการตามขั้นตอนข้างต้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ และ dtac
จะร่วมกันจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ร่วมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็ น
ในการควบบริษัทตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน ซึ่งรวมถึงชื่อของบริษัทใหม่
ทุนของบริษัทใหม่ การจัดสรรหุน้ ของบริษัทใหม่ วัตถุประสงค์
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ กรรมการ และผูส้ อบบัญชีของบริษัทใหม่
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ dtac จะส่งมอบกิจการ
ทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ของบริษัทให้แก่คณะกรรมการ
ของบริษัทใหม่ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่การประชุมผูถ้ ือหุน้ ร่วมกันเสร็จสิ้ น
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(5) ภายหลังจากการประชุมผูถ้ ือหุน้ ร่วมกัน คณะกรรมการของบริษัทใหม่
จะดาเนิ นการจดทะเบียนการควบบริษัทพร้อมกับยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ
และข้อบังคับที่อนุ มตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน
กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่เสร็จสิ้ นการประชุมผูถ้ ือหุน้
ร่วมกัน เมื่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนรับจดทะเบียนการควบบริษัทแล้ว
บริษัทฯ และ dtac จะหมดสภาพจากการเป็ นนิ ติบุคคล และนายทะเบียน
จะบันทึกหมายเหตุไว้ในทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อการจดทะเบียนแล้วเสร็จ
บริษัทใหม่ยอ่ มได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ และ dtac ทั้งหมด โดยผลของกฎหมายตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
(6) ภายหลังจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่แล้วเสร็จ
บริษัทใหม่จะยื่นคาขอให้รบั หุน้ ของบริษัทใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเอกสารอื่น ๆ ที่จาเป็ นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ มตั ิคาขอดังกล่าว หุน้ ของบริษัทใหม่
จะเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุน้ ของบริษัทฯ
และ dtac จะถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน
เนื่ องจากการดาเนิ นการควบบริษัทจะต้องมีการดาเนิ นการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลายประการ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนิ นการดังกล่าวมีความคล่องตัว
และเป็ นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเป็ นการสมควรที่บริษัทฯ
จะมอบอานาจให้กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการ
ผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอานาจในการดาเนิ นการที่จาเป็ น
และเกี่ยวข้องกับการควบบริษัท ดังต่อไปนี้
(1) เจรจา กาหนด ตกลง ทาให้เสร็จสมบูรณ์ แก้ไขเปลี่ยนแปลง
และดาเนิ นการเกี่ยวกับรายละเอียด วิธีการ ระยะเวลา กระบวนการ
ข้อกาหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใด ตลอดจนการดาเนิ นการ
ตามขั้นตอนการควบบริษัท และธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
การควบบริษัทให้แล้วเสร็จ
(2) เจรจา ตกลง ปรับปรุง ทาให้เสร็จสมบูรณ์ ลงนามกากับ รับรอง
ลงนาม ยื่น และส่งมอบ สัญญา บัญชี งบการเงิน แผน นโยบาย
กฎบัตร คาบอกกล่าว หนังสือ คายินยอม การผ่อนผัน คาขอ
การเตรียมการ หรือเอกสารอื่นใด หรือจัดหาเงินทุน และ/หรือ
ให้หลักประกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบบริษัทและธุรกรรมอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท ตลอดจนทาการตกลงแก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือปรับปรุงสัญญา บัญชี งบการเงิน แผน
นโยบาย กฎบัตร คาบอกกล่าว หนังสือ คายินยอม การผ่อนผัน
คาขอ การเตรียมการ หรือเอกสารอื่นใดดังกล่าว
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(3) ดาเนิ นการขอความยินยอมและการผ่อนผันทั้งหมดที่จาเป็ น
จากบุคคลภายนอก และดาเนิ นการขออนุ มตั ิ ความยินยอม การผ่อนผัน
การยื่นเอกสาร การผ่านการตรวจสอบ ใบอนุ ญาต หนังสืออนุ ญาต
การจดทะเบียน และการได้รบั อนุ ญาตทั้งหมดที่จาเป็ น
สาหรับการควบบริษัท และ/หรือ
(4) ดาเนิ นการและเข้าทาเอกสารอื่นใดที่จาเป็ นหรือตามที่เห็นสมควร
เพื่อให้การดาเนิ นการตามขั้นตอนการควบบริษัทและธุรกรรมอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่ องกับการควบบริษัทแล้วเสร็จ
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ dtac
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ และ dtac
และการพัฒนาต่อยอดธุรกิจโทรคมนาคมไปสู่การเป็ นบริษัทเทคโนโลยี
(Technology Company) ที่สมบูรณ์ ตลอดจนเพื่อการปรับเปลี่ยนการดาเนิ นงาน
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อทั้งกิจการและผูถ้ ือหุน้ รวมถึงเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้บริการและเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในวงกว้าง คณะกรรมการจึงมีมติอนุ มตั ิและเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั ิการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ dtac
รวมถึงอัตราการจัดสรรหุน้ สาหรับการจัดสรรหุน้ ในบริษัทใหม่ที่เกิดจาก
การควบบริษัท พร้อมทั้งมอบอานาจให้กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ
หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากกรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ เป็ นผูม้ ีอานาจ
ในการดาเนิ นการที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการควบบริษัทตามที่เสนอดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทาหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบบริษัท
และการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้งั หมดโดยสมัครใจแก่ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอ ประกอบการพิจารณาอนุ มตั ิ
การควบบริษัทและการพิจารณาการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้งั หมดโดยสมัครใจ
โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบบริษัท
ได้จากเอกสารซึ่งบริษัทฯ ได้จดั ส่งให้แก่ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ดังต่อไปนี้
(1) สารสนเทศเกี่ยวกับการควบบริษัท ระหว่างบริษัทฯ กับ dtac
(สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6)
(2) ข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับซื้ อหุน้ ในบริษัทฯ จากผูถ้ ือหุน้ ที่คดั ค้าน
(สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7)
(3) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการควบบริษัท
ระหว่างบริษัทฯ และ dtac (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8)
(4) งบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล

(5) งบการเงินของ dtac สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9)
(6) งบการเงินรวมเสมือนของบริษัทใหม่ สาหรับปี สิ้ นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 10)
วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จากจานวน
133,474,621,856 บาท เป็ นจานวน 133,472,781,204 บาท
โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้นาออกจาหน่ายจานวน 460,163 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ ้ ละ 4 บาท และ พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียน
ด้วยบริษัทฯ มีหุน้ ที่ยงั มิได้นาออกจาหน่ าย จานวน 460,163 หุน้
ซึ่งเป็ นหุน้ ที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ
ในการซื้ อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) และ การจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ ในปี 2559 ดังนั้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ของบริษัทใหม่ เท่ากับผลรวมของทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริษัทฯ
และ dtac บริษัทฯ จึงจาเป็ นต้องดาเนิ นการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จานวน 1,840,652 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 133,474,621,856 บาท
แบ่งเป็ น 33,368,655,464 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 4 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 133,472,781,204 บาท แบ่งเป็ น
33,368,195,301 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 4 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียน
ที่ยงั ไม่ได้นาออกจาหน่ ายจานวน 460,163 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 4 บาท
นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น
บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน
โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่ ดังต่อไปนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน 133,472,781,204 บาท
(หนึ่ งแสนสามหมื่นสามพันสี่รอ้ ยเจ็ดสิบสองล้าน
เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่ งพันสองร้อยสี่บาท)
แบ่งออกเป็ น
33,368,195,301 หุน้
(สามหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบแปดล้าน
หนึ่ งแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยหนึ่ งหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
4 บาท (สี่บาท)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
33,368,195,301 หุน้
(สามหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบแปดล้าน
หนึ่ งแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยหนึ่ งหุน้ )
หุน้ บุริมสิทธิ
- หุน้ (-)”
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ในการนี้ เพื่อให้การดาเนิ นการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็ นไปโดยสะดวก
และคล่องตัว จึงเป็ นการสมควรที่บริษัทฯ จะมอบอานาจให้ กรรมการผูม้ ีอานาจ
ของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ ง (โดยไม่ตอ้ งมีตราประทับ) เป็ นผูม้ ีอานาจลงนาม
ในคาขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
การยื่นคาขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ และการดาเนิ นการ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ตอ้ งยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอานาจ
ในการดาเนิ นการใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการดังกล่าว
ตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
การตีความของหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็ นไปตามคาแนะนา
หรือคาสัง่ ของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผูม้ ีอานาจ
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั ิ
การลดทุนจดทะเบียนจานวน 1,840,652 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 133,474,621,856 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน
133,472,781,204 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้นาออกจาหน่ าย
จานวน 460,163 หุน้ และอนุ มตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอานาจให้กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ
มีอานาจในการดาเนิ นการที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ตามที่เสนอดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังเสร็จสิ้ น
การพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามระเบียบวาระ
การประชุม

ช่วงเวลาการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณา
เรื่องอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้
ซักถามเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับ
วาระการประชุมในครั้งนี้

อนึ่ ง วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 (Record Date)
คือ วันที่ 14 มีนาคม 2565

15

หากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนน
ซึ่งในปี นี้ เป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการลงทะเบียน
และการเข้าร่วมประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิ ดระบบ E-AGM ให้ผถู ้ ือหุน้
หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ เข้ายืนยันตัวตนได้ต้งั แต่วนั ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็ นต้นไป จนถึง
วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 17.30 น. และผูถ้ ือหุน้ หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ สามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in)
แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 4 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และ ระบุชื่อ
นางปรีเปรม เสรีวงษ์ หรือ นายโชติ โภควนิช หรือ ศ.(พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
และ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายเลขานุ การบริษัทและหลักทรัพย์ ชั้น 15 เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และ ให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2565 จักเป็ นพระคุณยิ่ง
หากท่านมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการประชุมโดยทัว่ ไป สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุ การบริษัท
และหลักทรัพย์ โทร (0) 2858-2660 หรือ (0) 2858-2702 ในเวลาทาการ
ในกรณีที่มีขอ้ สงสัยหรือปั ญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการ log in กรุณาติดต่อ
ผูด้ ูแลระบบที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2022-6200 ต่อ 2, 06-1072-6233, 06-1072-6296
ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.30 น. ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 4 เมษายน 2565
ขอแสดงความนับถือ

(นางรังสินี สุจริตสัญชัย)
เลขานุ การบริษัท
ผูไ้ ด้รบั มอบหมายตามมติคณะกรรมการ
หมายเหตุ
1. หากท่านผูถ้ ือหุน้ มีคาถามเกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละวาระ หรือ ข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคาถามมายังบริษัทฯ
เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ โดยผ่านช่องทางต่อไปนี้ :
 อีเมลล์ : ir_office@truecorp.co.th
(ขอความกรุณาส่งคาถามล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ )
 ไปรษณียล์ งทะเบียน
(ขอความกรุณาส่งคาถามล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ )
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ชั้น 20 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
และ กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ของผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้
2. ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ
โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 12)
แล้วส่งทางอีเมลล์ : Lawanee_thi@truecorp.co.th หรือ ir_office@truecorp.co.th
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