
ที TRUE-SEC 005/2565 

      

 วนัที 4 เมษายน 2565 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เรือง แจ้งมติทปีระชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาํปี 2565  

สิงทีส่งมาดว้ย รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 

ตามทีบรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ดัให้มีการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 

เมือวนัที 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ทีประชุมไดมี้มตทีิสาํคญั 

ดงัตอ่ไปนี โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 

1. รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

2. อนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี สินสดุวนัที 

31 ธันวาคม 2564  

3. อนุมตักิารจดัสรรกาํไรสทุธิ ประจําปี 2564 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 245,179,293.65 บาท  

ซงึคดิเป็นรอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิ ประจําปี 2564 และ การจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิ ประจําปี 2564  

ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท คดิเป็นเงินปันผลทงัสินจาํนวน 2,334,093,671.07 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด 

ทงันี เงินปันผลดงักล่าว จะถูกหกัภาษี ณ ทีจ่าย ตามอัตราทีกฎหมายกาํหนด 

โดยวนักําหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิรบัเงินปันผล คือ วนัที 14 มีนาคม 2565 (Record Date) และ กาํหนด

จ่ายเงินปันผล ในวนัที 3 พฤษภาคม 2565 

4. แต่งตงับคุคลดงัต่อไปนี เขา้เป็นกรรมการของบรษัิทฯ เพือทดแทนกรรมการทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

 โดยลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล  

1) ดร. อาชว ์ เตาลานนท ์ กรรมการ 

2) นายอาํรุง สรรพสิทธิวงศ ์ กรรมการ 

3) ดร. ฮาราลด ์ ลิงค ์ กรรมการอิสระ 

4) นายชัชวาลย์ เจียรวนนท ์ กรรมการ 

5) นายอตรุิฒม์ โตทวีแสนสขุ กรรมการ 
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5. อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการเป็นรายตาํแหน่ง ซึงเป็นอตัราเดิมตามทีทีประชมุสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 

ไดเ้คยมีมตอินุมตัิไว ้โดยมีรายละเอียดดงันี 

กรรมการไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน 

ประธานกรรมการ   300,000 บาทตอ่เดอืน 

ประธานกรรมการกิตติมศกัดิ    200,000 บาทตอ่เดอืน 

รองประธานกรรมการ    150,000 บาทตอ่เดอืน 

กรรมการ    100,000 บาทตอ่เดอืน 

(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอิสระ) 

กรรมการอิสระทีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย 200,000  บาทตอ่เดอืน  

(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ) 

กรรมการอิสระทีเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย 300,000 บาทตอ่เดอืน  

(ไม่ว่าจะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรอืหลายคณะ) 

หากกรรมการท่านใดเป็นลกูจา้งของบรษิัทฯ ก็ใหค้่าตอบแทนกรรมการนีเป็นส่วนเพิมเติมจากค่าจา้งปกติ

ของลูกจา้งแต่ละท่าน และ ใหมี้ผลใชบ้งัคบัตลอดไปจนกวา่ทีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเป็นประการอืน  

6. แต่งตงันายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที 4095  นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต 

เลขที 4298 และ นางสาวสกณุา แยม้สกลุ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขที 4906 จากบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์

คเูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบรษิัทฯ ประจาํปี 2565  โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง 

มีอาํนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษัิทฯ และ ในกรณีทีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต

ตามรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบตัหินา้ทีได ้ใหบ้รษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั  

เป็นผูมี้อาํนาจแตง่ตังผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอืนของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด 

เป็นผูป้ฏิบัตหินา้ทีแทนได ้ โดยกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2565 รวมทงัสินเป็นเงิน 5.5 ลา้นบาท  

พรอ้มทงัมอบอํานาจใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษ หากมีงานสอบบญัชี

นอกเหนือจากการสอบบญัชีประจาํปีตามปกติ เป็นกรณีๆ ไป 

7. อนุมตักิารควบบริษัท ระหว่างบริษัทฯ และบรษัิท โทเทิล แอ็คเซส็ คอมมนูิเคชนั จาํกัด (มหาชน) ภายใต้

บทบญัญัตขิองพระราชบัญญัตบิรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทังทีไดแ้กไ้ขเพิมเติม) (“การควบบรษัิท”)  

รวมถึงอนมุติัอตัราการจัดสรรหุน้สาํหรบัการจัดสรรหุน้ในบริษัทใหม่ทีเกิดจากการควบบริษัท (“บริษัทใหม่”)  

การดาํเนินการใหบ้ริษัท ซทิรนิ โกลบอล จาํกัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd รว่มทาํหนา้ทีเป็นผูเ้กลียหุน้ 

ในการปัดเศษหุน้ในการจัดสรรหุน้ในบริษัทใหม่ การดาํเนินการตามขันตอนการควบบริษัทใหแ้ลว้เสรจ็ ตลอดจน

มอบอาํนาจใหก้รรมการผูมี้อาํนาจของบรษัิทฯ หรือบคุคลทีกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอาํนาจ

ในการดาํเนินการทีจาํเป็นและเกียวขอ้งกบัการควบบริษัท ตามรายละเอียดทีเสนอทกุประการ 
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8. อนุมตักิารลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 1,840,652 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 

133,474,621,856 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จาํนวน 133,472,781,204 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนทียัง

ไม่ไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 460,163 หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 4 บาท และ อนมัุตกิารแกไ้ขเพิมเติมหนังสือ

บริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เรือง ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

ของบรษิัทฯ รวมทังมอบอาํนาจใหก้รรมการผูมี้อาํนาจของบรษัิทฯ คนใดคนหนึง (โดยไม่ตอ้งมีตราประทบั)  

เป็นผูมี้อาํนาจลงนามในคาํขอหรือในเอกสารใด ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ 

และการแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ การยืนคาํขอจดทะเบียนเรืองดงักล่าวกับกระทรวงพาณิชย ์

การดาํเนินการแกไ้ขเพิมเตมิหรอืเปลียนแปลงคาํขอหรือขอ้ความในเอกสารทีเกียวขอ้งกับการจดทะเบียนลดทุน

จดทะเบียนของบรษัิทฯ และการแกไ้ขเพิมเตมิหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ทตีอ้งยืนต่อกระทรวงพาณิชย ์รวมทงั

มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ทีจาํเป็นและเกียวขอ้งกับการดาํเนินการดงักล่าวตามทีเห็นสมควร และเพือให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบั และการตีความของหน่วยงานราชการทีเกียวขอ้ง รวมทังเป็นไปตาม

คาํแนะนาํหรือคาํสงัของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจา้หนา้ทีผูม้ีอาํนาจ และการดาํเนินการอืนใดทีเกียวขอ้ง 

ตามรายละเอียดทีเสนอทุกประการ 

 

จึงเรยีนมาเพือทราบ  

 ขอแสดงความนบัถือ 

     

 

 (นางรงัสินี  สจุริตสญัชัย)  

 เลขานกุารบริษัท 



 

รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของทปีระชุมสามญัผู้ถือหุน้ ประจาํปี 2565  

วาระท ี2 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี  

สินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2564       

ในวาระนี มีผูถ้ือหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน  25,612,414,680 หุน้ 

ทีประชมุมีมตอินมุัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 25,465,642,426 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 10,441 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง 

บตัรเสีย  

จาํนวน 

จาํนวน 

146,761,813 

0 

เสียง 

เสียง 

  

วาระท ี3     พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2564 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และ 

อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2564 

ในวาระนี มีผูถ้ือหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน  25,612,714,680 หุน้ 

ทีประชมุมีมตอินมุัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 25,478,576,715 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9991 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 230,441 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0009 

ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จาํนวน 133,907,524 เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง   

วาระท ี4 พจิารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ  

1) ดร. อาชว ์ เตาลานนท ์ (กรรมการ) 

ในวาระนี สาํหรบักรรมการท่านนี มีผูถื้อหุน้มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 25,612,795,281 หุน้  

ทีประชมุมีมตอินมุัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 25,341,824,740 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.4620 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 137,087,934 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.5380 

ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จาํนวน 133,882,607 เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง   

สิ งทส่ีงมาดว้ย 
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2) นายอาํรุง  สรรพสิทธิ วงศ ์ (กรรมการ) 

ในวาระนี สาํหรบักรรมการท่านนี มีผูถื้อหุน้มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 25,612,795,281 หุน้ 

ทีประชมุมีมตอินมุัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 25,275,752,348 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.2027 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 203,145,326 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.7973 

ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จาํนวน 133,897,607 เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง   

3) ดร. ฮาราลด ์ ลิงค ์ (กรรมการอิสระ) 

ในวาระนี สาํหรบักรรมการท่านนี มีผูถื้อหุน้มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 25,612,795,281 หุน้ 

ทีประชมุมีมตอินมุัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 25,005,405,835 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 98.1416 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 473,491,839 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 1.8584 

ของจํานวนเสยีงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จาํนวน 133,897,607 เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง   

4) นายชัชวาลย ์ เจียรวนนท ์ (กรรมการ) 

ในวาระนี สาํหรบักรรมการท่านนี มีผูถื้อหุน้มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 25,612,795,281 หุน้ 

ทีประชมุมีมตอินมุัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 24,771,282,203 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 97.2227 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 707,615,471 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 2.7773 

ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จาํนวน 133,897,607 เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง   

5) นายอตริุฒม ์ โตทวีแสนสขุ (กรรมการ) 

ในวาระนี สาํหรบักรรมการท่านนี มีผูถื้อหุน้มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 25,612,795,281 หุน้ 

ทีประชมุมีมตอินมุัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 25,351,350,584 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.5019 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 126,897,090 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.4981 

ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จาํนวน 134,547,607 เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง   
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วาระท ี5 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

ในวาระนี มีผูถ้ือหุน้มาประชุมรวมทังสิน  25,484,312,727 หุน้ 

ทีประชุมมีมตอินมุัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุม ดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 25,447,551,681 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8558 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 5,837,032 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0229 

งดออกเสียง จาํนวน 30,924,014 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1213 

ไม่มีสิทธิออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย   จาํนวน 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุ  

วาระท ี6 พจิารณาแต่งตั งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2565 

ในวาระนี มีผูถ้ือหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน  25,484,412,727 หุน้ 

ทีประชมุมีมตอินมุัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 25,366,706,042 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.5593 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 112,280,371 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.4407 

ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จาํนวน 5,426,314 เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง   

วาระท ี7 พจิารณาอนุมัติการควบบริษัท ระหว่าง บริษัทฯ และ บริษัท โทเทิ ล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน จาํกัด 

(มหาชน) รวมถงึอัตราการจดัสรรหุ้นสาํหรับการจดัสรรหุน้ในบริษัทใหมท่เีกดิจากการควบบริษัท 

ในวาระนี มีผูถ้ือหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทงัสิน 25,625,281,382 หุน้ 

ทีประชมุมีมตอินมุัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 25,464,162,466 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.3713 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 161,009,366 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.6283 

งดออกเสียง จาํนวน 109,550 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0004 

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียง จาํนวน       0 เสียง    
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วาระท ี8 พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 133,474,621,856 บาท เป็นจาํนวน 

133,472,781,204 บาท โดยการตัดหุน้จดทะเบยีนทียังไมไ่ดน้ําออกจาํหน่าย จาํนวน 460,163 หุน้  

มลูค่าทีตราไว้หุน้ละ 4 บาท และ พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ 

ข้อ 4. เพื อใหส้อดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีน 

ในวาระนี มีผูถ้ือหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทงัสิน 25,625,281,382 หุน้ 

ทีประชมุมีมตอินมุัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 25,478,141,584 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.4258 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 6,053,813 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0236 

งดออกเสียง จาํนวน 141,085,985 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.5506 

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียง จาํนวน       0 เสียง    

 

 


