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วนัท่ี 26 มีนาคม 2564 
 

เร่ือง หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564  (“ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น”) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย : 1. รายงานประจ าปี 2563 และงบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามท่ีปรากฎบนหนา้แบบแจง้
การประชุม) 

 2. ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีถึงก าหนดตามวาระและ
นิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

 3. ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย  
 4. ขอ้มูลผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ประจ าปี 2564  

5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  และข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะของ          
ผูถื้อหุน้ พร้อมซองจดหมายธุรกิจตอบรับส ำหรับส่งคืนหนงัสือมอบฉนัทะ 

6. เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม และวธีิการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ 
7. ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
8. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2563 แบบรูปเล่ม 
 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  (“ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น”) ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดถู้กก าหนดใหมี้ข้ึนตามก าหนดการต่อไปน้ี 

วนัและเวลา : วนัศุกร์ท่ี 30 เมษายน 2564  เวลา 13.30 น.   
สถานที ่ : ณ หอ้งเวลิดบ์อลรูม ชั้น 23  

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด์ 
เลขท่ี 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

 
วาระที ่1 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563  

 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  
รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ  

มีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2563 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
รวมทั้งเผยแพร่บนหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
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 ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564  เพื่อรับทราบ

ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    

การลงมติ 
วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ 

วาระที ่2 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  
มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัท

มหาชนจ ากดั”) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 40. ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของ
บริษทัฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 

งบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้  
และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษทัฯ พร้อมรายงานผูส้อบบญัชี  ปรากฏใน
ส่วน “งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษทั” ของรายงานประจ าปี (หนา้ 159 – 273) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  รวมทั้งเผยแพร่บน
หนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัที ่31
ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัที ่31
ธันวาคม 2562 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัที ่31
ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัที ่31
ธันวาคม 2562 

สินทรัพยร์วม 31,029.23 33,473.51 30,779.35 30,116.57 
หน้ีสินรวม 11,837.81 10,874.49 4,797.62 4,112.90 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 19,191.42 22,598.56 25,981.73 26,003.67 
รายไดร้วม 12,829.82 15,427.98 - - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ * (1,944.60) 562.59 70.98 400.56 
จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 
(ลา้นหุน้) 

1,822.46 1,822.46 1,822.46 1,822.46 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน * 
(บาท/หุน้) 

(1.07) 0.31 0.04 0.22 

* หมายถึง ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
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ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณา

และอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี 
พร้อมรายงานของผูส้อบบญัชี  

การลงมติ 
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม

มาตรา 107 ของพ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 36. 

วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล  

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 43. ท่ีก าหนดให้

บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี
ตามท่ีปรากฎในงบการก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษทัฯ จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของ 
ทุนจดทะเบียน ในปี 2563 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิตามท่ีปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ จ านวน 70.98 ลา้นบาท 
บริษทัฯ จึงไดจ้ดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 3.55 ลำ้นบำท จำกก ำไรสุทธิดงักล่ำว 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักภาษี  
เงินได้ แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการของบริษทัฯ อาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว 
เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคตตามความตอ้งการใชเ้งินลงทุนและปัจจัยด้านอ่ืนๆ        
ตามท่ีเห็นสมควร  

บริษทัฯ มีก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ตามท่ีปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ณ วนัส้ินรอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2563 จ ำนวน 7,925.80 ลำ้นบำท 

ความเห็นคณะกรรมการ  
เม่ือพิจารณาจากสถานการณ์ในอนาคตท่ีมีความไม่แน่นอน ตลอดจนแผนธุรกิจในอนาคต ความจ าเป็นในการลงทุน

และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  พิจารณาและ
อนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสะสมตามท่ีปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
เพ่ือจ่ายเงินปันผลประจ าปีในรูปของเงินสด ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ 
36,449,292 บาท 

สิทธิในการรับเงินปันผลประจ าปี 2563 ในอตัรา 0.02 บาทต่อหุ้นดงักล่าว ข้ึนอยูก่บัการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญั     
ผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ในกรณีท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอ บริษทัฯ 
จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฎในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 26 มีนาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ี
คณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือ (Record Date) ผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  
13 พฤษภาคม 2564    
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ทั้ งน้ี เงินปันผลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีเสนอให้จ่ายน้ีสอดคลอ้งกับนโยบายเงินปันผลของ
บริษทัฯ และคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 101.88 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักภาษีเงินได ้แต่ไม่รวมก าไร
จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบปรากฎตามตาราง ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2563 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2562 
1. ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิของงบกำรเงินรวม ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  (1,944.60) 562.59 
 (หกั) ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (ขำดทุน) 8.08 14.91 
 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับกำรค ำนวณกำรจ่ำยเงินปันผลตำมนโยบำย (1,936.52) 547.68 

2.  ก ำไรสะสม  
 (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) 
•  ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
•  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 
 

145.80 
7,925.80 

 
 

142.25 
7,967.72 

3. จ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้  (ลำ้นหุน้) 1,822.46 1,822.46 
4. เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้  (บำท/หุน้) 0.02 0.06 

5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งส้ิน (ทั้งปี) ประมำณ 36.45 109.35 

6. อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล* (%) 101.88% 19.97% 

*  อตัราร้อยละเทียบกบัก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ของงบการเงินรวมหลงัหักภาษี และไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

การลงมติ 
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม

มาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 36. 

วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีถ่ึงก าหนดออกตามวาระ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 
มาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บังคบัของบริษทัฯ ขอ้ 14. ก าหนดให้ในการประชุมสามญั      

ผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3  ทั้งน้ี กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระนั้น 
อาจไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกก็ได ้

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 น้ี มีกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

(1) นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ  กรรมการอิสระ 
(2) นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์   กรรมการอิสระ 
(3) นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง   กรรมการ 
(4) นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี   กรรมการ  
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ทั้ งน้ี เพ่ือส่งเสริมหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับ
การเลือกตั้ง เป็นกรรมการของบริษทัฯ  เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้น ประจ าปี  2564  โดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้ งแต่วนัที่  1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2564 ทั้ งน้ี ปรากฏวา่ไม่มี  
ผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

กระบวนการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษทัฯไดผ้ ่านการพิจารณากลัน่กรองอยา่งรอบคอบโดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบติัดา้นต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
ดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพ การมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ี  พ.ร.บ. บริษทัมหาชน
จ ากัด ขอ้ก าหนดต่างๆ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ที่ก าหนดไว ้รวมถึงการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบตัิงานในฐานะ
กรรมการในช่วงท่ีผ่านมา  จากความเช่ียวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการปฏิบติังานของ
กรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการ         
ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบและไดเ้สนอแนะให้คณะกรรมการน าเสนอให้ผูถ้ือหุ้นพิจารณาและ
อนุมตัิเลือกตั้งกรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านขา้งตน้ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ 
ต่อไปอีกวาระหน่ึง  

การเลือกตั้งกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระ
หน่ึงน้ีส่งผลให ้นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 11 ปีติดต่อกัน (ด ารงต าแหน่ง
กรรมการมาแล้ว 8 ปี จนถึงวนัประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 และอีก 3 ปีหากได้รับเลือกตั้ งให้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่ง) โดยท่ีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ก าหนดไวว้า่ กรรมการอิสระ จะไม่สามารถด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกนัไดเ้กิน 3 วาระติดต่อกนั (9 ปี) เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณากลัน่กรองอยา่งรอบคอบแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์วา่ 
นายเชิดพงษ ์สิริวชิช์ เป็นผูมี้คุณสมบติักรรมการอิสระครบถว้นตามเกณฑก์ารพิจารณาของบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งแต่เขม้กวา่
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นผูมี้ความรู้และความ
เขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี ตลอดจนไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใดๆ กบับริษทัฯ  ไม่มีความ
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และไม่มีความสัมพนัธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซ่ึงมีแนวโน้มที่จะหรือ
อาจดูเหมือนวา่จะท าใหเ้กิดการแทรกแซงในการใชดุ้ลยพินิจทางธุรกิจท่ีเป็นอิสระเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไดร่้วมกนัพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลัน่กรอง

คุณสมบติัเป็นรายบุคคลอยา่งละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอยา่งครบถว้นแลว้ โดยพิจารณาความ
เหมาะสม  ท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยคุณสมบติั ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการปฏิบตัิงานของกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564  
เพื่อพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้ งกรรมการซ่ึงถึงก าหนดตามวาระทั้ ง 4 ท่าน ได้แก่ นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ          
นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง และนายกมลสุทธ์ิ ทัพพะรังสี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ 
ต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบแลว้วา่ แมก้ารเสนอให้เลือกตั้งกรรมการซ่ึงถึงก าหนด
ตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง จะส่งผลให้นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีติดต่อกนั กรรมการท่านน้ียงัคงเป็นผูมี้คุณสมบติัของกรรมการอิสระครบถว้นตามเกณฑ์การ
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พิจารณาของบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งและเขม้กวา่ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมถึง
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  และมีความเห็นวา่ นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ และนายเชิดพงษ ์สิริวชิช์ ผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอให้
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงนั้น สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระและเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทั้งน้ี ขอ้มูลของกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ ปรากฎใน
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2   

การลงมติ 
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 36. 

วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล    
มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั ก าหนดใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้กบักรรมการให้เป็นไปตามมติ

ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม  

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ส าหรับปี 2563 เป็นวงเงินไม่เกินจ านวน 10 ลา้นบาท (สิบลา้นบาท) ซ่ึงเท่ากบัวงเงินท่ี
ไดร้ับอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นในปี 2562 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูม้ีอ  านาจจัดสรร  
เงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม 

 กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ไดร้ับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม    
และเงินรางวลัประจ าปี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดท้บทวนค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ และเสนอ
ให้คณะกรรมการของบริษทัฯ คงอตัราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ส าหรับปี 2564 เป็นวงเงิน   
ไม่เกินจ านวน 10 ลา้นบาท (สิบลา้นบาท) ซ่ึงเท่ากบัวงเงินท่ีไดรั้บอนุมตัิจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 และ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูม้ีอ  านาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย   
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้  บ ริษทัฯ ไม่ม ีการจ่ายค ่าตอบแทนหรือสวสัดิการในรูปแบบอื่นใดให ้แก่กรรมการ
นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ 
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3    

 ความเห็นคณะกรรมการ   
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564  เพื่อพิจารณา

และอนุมตัิคงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ส าหรับปี 2564  ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ลา้น
บาท (สิบลา้นบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูม้ีอ  านาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
และกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
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ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม และ
เงินรางวลัประจ าปี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีท่ีประชุมสามญัผูถ้ือ
หุ้นมีมติอนุมติัและเป็นเช่นน้ีตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน  

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ปรากฎในส่วน “รายงานวา่
ดว้ยการก ากบัดูแลกิจการ” ของรายงานประจ าปี 2563 (หนา้ 105-111) และรายละเอียด “ค่าตอบแทนและเงินรางวลั
ประจ าปี  (โบนสั) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของ TTA ส าหรับปี 2563” ปรากฏภายใตส้่วน 
“โครงสร้างการจดัการ” ของรายงานประจ าปี 2563 (หนา้ 86) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

การลงมติ 
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ซ่ึงมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั   

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 
ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั ก าหนดใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกปี และตามแนวทางของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดให้สามารถแต่งตั้งบุคคลท่ี
เป็นผูส้อบบัญชีคนเดิมให้ท าหน้าท่ีได้ไม่เกิน 7 รอบปีบญัชี และบริษทัฯ สามารถแต่งตั้งผูส้อบบัญชีคนเดิมได้หลงัจาก
ผูส้อบบญัชีคนดงักล่าวเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั ซ่ึงการคดัเลือกผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีได้
ผา่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั มีผลการด าเนินงานท่ีดีตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ มีความพึงพอใจกบัผลการด าเนินงานดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอให้แต่งตั้ง 
นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636) และ/หรือ นายวชัระ ภทัรพิทกัษ ์(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
6669)  และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323) ผูส้อบบญัชีในสังกดัของบริษทั เคพีเอ็มจี     
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าสอบบญัชี เป็นจ านวนทั้งส้ินไม่เกิน 
3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) ซ่ึงเท่ากบัอตัราค่าสอบบญัชีท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 
โดยผูส้อบบญัชีท่านหน่ึงท่านใดจะมีอ านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทัฯ   

ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี  
 ปี 2564 ปี 2563 
ค่าสอบบญัชี 3,924,000 บาท 3,924,000 บาท 
 

ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ จ่ายค่าบริการอื่นที่มิใช่การสอบบญัชี ให้กบั 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั จ านวน 423,393 บาท ส่วนใหญ่เป็นบริการปรึกษาดา้นภาษีอากรและกฏหมาย 
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นอกจากน้ี บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบัส านกังานสอบบญัชีของ
บริษทัยอ่ยโดยส่วนใหญ่  โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะดูแลให้บริษทัย่อยของบริษทัฯ สามารถจดัท างบการเงินไดท้นั
ตามก าหนดระยะเวลา 

เพื่อประโยชน์ส าหรับผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งขอ้มูลผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกบั
หนงัสือนดัประชุมน้ีตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4  และรายละเอียดค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่ บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ในปี 2563 ปรากฎในส่วน “ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี” ของรายงานประจ าปี 2563 (หนา้ 274) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1    

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาและ

อนุมตัิแต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636) และ/หรือ นายวชัระ ภทัรพิทักษ์ (ผูส้อบบัญชี     
รับอนุญาตเลขท่ี 6669)  และ/หรือ นายวรีะชยั รัตนจรัสกุล (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323) ผูส้อบบญัชีในสงักดัของบริษทั 
เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าสอบบญัชี เป็นจ านวนทั้งส้ิน
ไม่เกิน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ) โดยผูส้อบบัญชีท่านหน่ึงท่านใดจะมีอ านาจตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ 

การลงมติ 
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม

มาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 36. 

วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตัวิงเงนิเพิม่เตมิในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  
ในปี 2560 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท 

(ห้าพนัลา้นบาท) โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอ่ืนใน
จ านวนท่ีเทียบเท่า  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัฯ มีวงเงินเสนอขายหุ้นกูค้งเหลือ 978.60 ลา้นบาท โดยมีหุ้นกูท่ี้ยงัมิได้
ไถ่ถอน 4,021.40 ลา้นบาท  

เน่ืองจากวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอยู่ในปัจจุบนั 5,000.00 ลา้นบาท (ห้าพนัลา้นบาท) ไม่เพียงพอ 
หากบริษทัฯ วางแผนท่ีจะออกและเสนอขายหุน้กูใ้หม่ในอนาคตก่อนหุน้กูเ้ดิมครบก าหนด/ไถ่ถอน  บริษทัฯ จึงตอ้งการวงเงิน
เพ่ิมเติมในออกและเสนอขายหุ้นกูไ้ม่เกิน 2,000.00 ลา้นบาท (สองพนัลา้นบาท) โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท หรือในวงเงิน
สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า  เพ่ิมเติมจากวงเงินในกำรออกและเสนอขำย
หุน้กู ้5,000.00 ลำ้นบำท (ห้ำพนัลำ้นบำท) ซ่ึงไดรั้บอนุมติัในปี 2560 โดยหำกบริษทัฯ ไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกและเสนอขาย
หุ้นกูเ้พ่ิมเติม ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000.00 ลา้นบาท (สองพนัลำ้นบำท) จำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี บริษทัฯ จะ
สำมำรถออกและเสนอขายหุ้นกูภ้ายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2564 ถึงส้ินปี 2568  โดยอาจเสนอขายคร้ังเดียวเต็มจ านวน และ/
หรือเป็นคราวๆ ไป ทั้งน้ี วงเงินรวมในการออกและเสนอขายหุน้กูจ้ะตอ้งไม่เกิน 7,000.00 ลา้นบาท (เจ็ดพนัลา้นบาท)โดยจะ
ออกเป็นสกุลเงินบาท หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ระยะเวลาในการเสนอขาย ตั้งแต่ปี 2564 ถึงส้ินปี 2568 
ประเภทของหุ้นกู้ มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิหรือดอ้ยสิทธิ  

และมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
วงเงนิทีข่ออนุมตั ิ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000.00 ลา้นบาท (สองพนัลา้นบาท) โดยจะออกเป็นสกุลเงิน

บาท หรือในวงเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอ่ืนในจ านวน
ท่ีเทียบเท่า เพ่ิมเติมจากวงเงินท่ีได้รับการอนุมติัแลว้ 5,000.00 ลา้นบาท (ห้าพนัลา้น
บาท)  
 

โดยอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกูท่ี้เคยออกและเสนอขายไปแลว้ ในกรณีท่ี
มีการไถ่ถอนหุน้กูไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด รวมทั้งกรณีท่ีมีการซ้ือคืนหุน้กูด้งักล่าว อนัมีผลให้
ตน้เงินคงคา้งของหุ้นกูล้ดลง ใหบ้ริษทัฯ สามารถออกหุน้กูเ้พ่ิมเติมไดอี้ก โดยท่ีวงเงิน
รวมในการออกและเสนอขายหุน้กูจ้ะตอ้งไม่เกิน 7,000.00 ลา้นบาท (เจ็ดพนัลา้นบาท)   

วธีิการเสนอขาย เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั โดยอาจเสนอขาย
คร้ังเดียวเต็มจ านวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป  ทั้ งเสนอขายภายในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ 

วตัถุประสงค์ เพ่ือการช าระหน้ีคืน/การรีไฟแนนซ์หน้ีเงินกู ้และ/หรือ การลงทุน และ/หรือ เพ่ือเป็น
เงินทุนหมุนเวยีน และ/หรือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการบริษทั 

 

โดยให้คณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการผูมี้อ านาจกระท าการแทนบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคล
ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษทัฯ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอ านาจในการก าหนด
รายละเอียดเก่ียวกบัหุน้กู ้ประเภท หลกัประกนั จ านวนเงิน อาย ุมูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบ้ีย สิทธิในการไถ่ถอน 
วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  การแต่งตั้ งท่ีปรึกษาทางการเงิน                  
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหุ้นกู ้ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และ/หรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง การเขา้ท า ลงนาม แกไ้ข 
เจรจาสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ขอ้มูล ยื่นเอกสารหลกัฐาน ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ สมาคมตลาดตราสาร
หน้ีไทย (“ThaiBMA”) และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าว ตลอดจนการใดๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองไดต้ามความเหมาะสม 

 ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาและ

อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พ่ิมเติม  ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000.00 ลา้นบาท (สองพนัลา้นบาท) โดยจะออกเป็นสกุลเงิน
บาท หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า เพ่ิมเติมจากวงเงินในการ
ออกและเสนอขายหุน้กู ้5,000.00 ลา้นบาท (ห้าพนัลา้นบาท) ซ่ึงไดรั้บอนุมติัในปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอขา้งตน้ 
ภายหลงัจากบริษัทฯ ได้รับการอนุมติัให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติมภายในวงเงินไม่เกิน 2,000.00 ลา้นบาท (สอง
พนัลา้นบาท) จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี บริษทัฯ จะสามารถออกและเสนอขายหุ้นกูภ้ายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 
2564 ถึงส้ินปี 2568  โดยอาจเสนอขายคร้ังเดียวเต็มจ านวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป ทั้งน้ี วงเงินรวมสูงสุดในการออกและ
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เสนอขายหุ้นกูจ้ะตอ้งไม่เกิน 7,000.00 ลา้นบาท (เจ็ดพนัลา้นบาท)โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท หรือในวงเงินสกลุดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกลุต่างประเทศอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า 

การลงมติ 
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 145 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั 

วาระที ่8 พจิารณาและอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 28. 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  
 กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 28. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 
 

ข้อบังคบัของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน ข้อบังคบัของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิม่เตมิ 
ขอ้ 28. จ านวนหรือกรรมการซ่ึงลงลายมือช่ือผูกพัน
บ ริษัทนั้ น ให้ กรรมการ  2 คน  ลงลายมือ ช่ือและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั และใหค้ณะกรรมการ     
มีอ านาจก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการ   
ผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัได ้

 

ขอ้ 28.  กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทั คือ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ 
รองประธาน เจ้าหน้ าท่ีบ ริห าร  ลงลายมือ ช่ือ  และ
ประทับตราส าคญัของบริษัท  หรือ กรรมการอ่ืน 2 คน   
ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทั   

    คณะกรรมการอาจก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือ
กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัได ้

 

 ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาและ

อนุมตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 28. ตามท่ีเสนอขา้งตน้ ในการน้ี ใหบุ้คคลท่ีบริษทัฯ มอบหมายให้ด าเนินการ
จดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มีอ านาจในการแกไ้ข และ/หรือ เพ่ิมเติมรายละเอียดหรือขอ้ความใหเ้ป็นไป
ตามค าสั่งนายทะเบียนตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยท่ีไม่กระทบต่อสาระส าคญัของการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ตามท่ีเสนอ 

การลงมติ 
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั  

วาระที ่9 พจิารณาและอนุมตักิารแก้ไขขอบเขตอ านาจของกรรมการผู้มอี านาจลงลายมือช่ือผูกพนัของบริษัทฯ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  
 ตำมท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 28. ในวำระท่ี 8 ของกำรประชุมคร้ังน้ี  จึงแกไ้ขขอบเขต
อ ำนำจของกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนัของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 
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ขอบเขตอ านาจกรรมการของบริษัทฯ 
ในปัจจุบัน 

ขอบเขตอ านาจกรรมการของบริษัทฯ 
ทีเ่สนอแก้ไขเพิม่เตมิ 

นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง หรือ นายจิเทนเดอร์ พอล 
เวอร์มา ลงนามร่วมกนักบั นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ หรือ 
นางสาวอุษณา มหากิจศิ ริ  รวม เป็นสองคน  และ
ประทบัตราบริษทั 

นายเฉลิมชัย มหากิจศิ ริ กรรมการผู ้จัดการใหญ่     
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ นางสาวอุษณา  
มหากิจศิริ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ลงลายมือช่ือ
และประทบัตราส าคญัของบริษทั หรือ นายฌ็อง ปอล 
เทเวอแน็ง หรือ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา หรือ 
นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี กรรมการสองในสามคนน้ี
ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาและ
อนุมตัิการแกไ้ขขอบเขตอ ำนำจของกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือผูกพนัของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ ในการน้ี ให้บุคคลท่ี
บริษทัฯ มอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอบเขตอ านาจของกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพนัของ
บริษทัฯ มีอ านาจในการแกไ้ข และ/หรือ เพ่ิมเติมรายละเอียดหรือขอ้ความให้เป็นไปตามค าสัง่นายทะเบียนตามความจ าเป็น
และเหมาะสม โดยท่ีไม่กระทบต่อสาระส าคญัของการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอบเขตอ านาจของกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือ
ผกูพนัของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ 

การลงมติ 
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม

มาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 36. 

วาระที ่10 พจิารณากจิการอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

บริษทัฯ ก ำหนดใหว้นัท่ี 26 มีนาคม 2564 เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิในกำรเขำ้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564  

ในการน้ี เพ่ือลดการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 บริษทัฯ ใคร่ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กบั
กรรมการอิสระของบริษทัฯ แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้ งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2564 โปรดกรอกขอ้ความ ลงลายมือช่ือ และติดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉันทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  ถา้หาก 
ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายสันติ บางอ้อ หรือ นายจิตรพงษ์ 
กว้างสุขสถิตย์ กรรมการอิสระของบริษทัฯ ได ้รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น 
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  ทั้งน้ี โปรดส่งมอบหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมทั้งเอกสารและหลกัฐานต่อเลขานุการบริษทัก่อน
เร่ิมการประชุม หรืออาจส่งทางไปรษณียม์าตามท่ีอยูข่องบริษทัฯ เลขท่ี 26/26-27 อาคารอรกานต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2564  หรือท่านอาจส่งมอบหนงัสือมอบฉนัทะท่ี
จุดลงทะเบียนหนา้หอ้งประชุมในวนัประชุมก็ได ้
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ส าหรับท่านผูถ้ือหุ้นที่ประสงค์จะมาประชุมดว้ยตวัเอง บริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.30 น. 
โดยผูถ้ือหุ ้นกรุณาน าเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังท่ีระบุตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6 มาเพื ่อ
ลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย  ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นตอ้งปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบติัตามมาตรการและแนวปฏิบติัดงักล่าวอาจท าให้
กระบวนการเขา้ร่วมประชุมมีความล่าชา้และไม่ไดรั้บความสะดวก โดยบริษทัฯ ตอ้งจดัการประชุมให้แลว้เสร็จในเวลาท่ี
กระชบั เพ่ือลดเวลาในการท่ีคนจ านวนมากมารวมตวัในสถานท่ีเดียวกนั  

บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2563 โดยจดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR 
Code) ตามท่ีปรากฎบนหนา้แบบแจง้การประชุมน้ี หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปีในรูปแบบ
หนงัสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2563 แบบรูปเล่ม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 และส่งมายงับริษทัฯ ดว้ยซอง
จดหมายท่ีส่งมาดว้ย   

เน่ืองจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการดา้นสุขภาพและความ
ปลอดภยัของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ จึงอาจเปล่ียนแปลงวนั เวลา สถานท่ี ส่ือ และการปฏิบัติ
บางประการตามความจ าเป็นและเหมาะสม  หากมีการเปล่ียนแปลง บริษทัฯ จะแจง้ใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบผา่นทางเวบ็ไซต์
ของบริษทั (www.thoresen.com) และ/หรือ ช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสมต่อไป 

  
 

ขอแสดงความนับถือ 

โดยมตขิองคณะกรรมการ 
  

 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 
  

 


