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ณ ห้องเวลิด์บอลรูม ช้ัน 23  

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด์ 

เลขที ่999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 



 

มาตรการและแนวปฏิบัตใินการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  
ตามท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  (“COVID-19”) ในประเทศไทยยงัคงด าเนินอย่าง

ต่อเน่ือง บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบติัส าหรับการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามท่ีทางราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดและดูแล
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานทุกท่าน  บริษทัฯ ใคร่ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านให้ความร่วมมือปฏิบติัตาม
มาตรการต่างๆ ดงัน้ี  

1. เพ่ือปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจ าเป็นตอ้งจ ากดัจ านวน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมในห้องประชุม  ดงันั้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นพิจารณาการมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีท าการมอบฉันทะ
ดงักล่าวจะสามารถรักษาสิทธิในการลงคะแนนออกเสียงในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตามกฏและระเบียบ
ท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกอย่างครบถว้นและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
ใส่ซองธุรกิจตอบรับ (ไม่ตอ้งติดแสตมป์)  ซ่ึงบริษทัจะจดัส่งให้พร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม ตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 มาทางไปรษณีย ์ ให้ถึงบริษทัภายในวนัที่ 26 เมษายน 2564 

2. ผูถื้อหุ้นท่ีมีค าถามเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม กรุณาส่งค าถามล่วงหน้ามายงับริษทัฯ โดยกรุณา      
ร ะบ ุค าถามพร้อมระบุ ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์  อี เมล์  (ถ้ามี ) ผ่านช่องทางอี เมล์ : 
Investors@thoresen.com  ภายในวนัที่ 23 เมษายน 2564 

3. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทัฯ ขอกราบเรียนว่าท่านผูถื้อหุ้นจะตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัท่านอย่างเคร่งครัดและยงัตอ้งด าเนินการตามมาตรการต่างๆ ท่ีออก
โดยหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นมิอาจจะยกข้ึนอา้งเป็นขอ้ยกเวน้ความ   
รับผิด ในกรณีท่ีท่านกระท าการฝ่าฝืนบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากนั้น ท่านยงัตอ้งยอมรับ
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากการเดินทางเขา้มาร่วมประชุม รวมทั้งดูแลสุขภาพและอนามยัของตวัท่านเอง  
ซ่ึงอาจไดรั้บผลกระทบซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ี บริษทัฯ ไม่ประสงค์จะให้เกิดข้ึน ดงันั้น บริษทัฯ จึงขอความ
ร่วมมือจากผูถื้อหุน้ทุกท่านด าเนินการตามมาตรการต่างๆ ของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 

4. บริษทัฯ อนุญาตใหเ้ฉพาะผูถื้อหุ้น/ผูรั้บมอบฉันทะท่ีลงทะเบียนเท่านั้นในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชุม 

5. เพื่อเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส าหรับผูท่ี้เขา้ร่วม
ประชุม บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้มาตรการต่างๆ ซ่ึงจะเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งใชเ้วลาเพ่ิมเติมก่อนการลงทะเบียน
เขา้ร่วมประชุม จึงขอช้ีแจง และขอความร่วมมือมายงัผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 



 

5.1 การตั้งจุดคดักรองตามแนวปฏิบติัของกรมควบคุมโรค ณ สถานท่ีจดัประชุม  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่อนุญาตใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไปหรือมีอาการเก่ียวกบั
ระบบทางเดินหายใจเข้าร่วมประชุม  ผูถื้อหุ้นดังกล่าวสามารถมอบฉันทะให้ตัวแทน หรือ
กรรมการอิสระของบริษทัฯ แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง   

5.2 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนตอ้งลงทะเบียนเขา้-ออกสถานท่ี โดยใชโ้ทรศพัท์มือถือแสกน QR Code 
(แพลตฟอร์มไทยชนะ) ตามท่ีกฏหมายก าหนด ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งกรอกแบบสอบถามเพ่ือการ     
คดักรอง COVID-19 ท่ีเก่ียวกบัการติดเช้ือ หรือความเป็นไปไดใ้นการติดเช้ือ COVID-19  ในกรณี
ท่ีท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพ หรือประวติัการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตาม
พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

5.3 บริษทัฯ จะท าความสะอาดสถานท่ีจดัประชุมก่อนเร่ิมการประชุมตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข   

5.4 บริษทัฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการประชุม 
5.5 บริษัทฯ จะจัดให้มีระยะห่างทางสังคม (social distancing) ท่ีเหมาะสมเป็นไปตามแนวทางของ

หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งในบริเวณต่างๆ อาทิเช่น บริเวณจุดตรวจเอกสาร  จุดลงทะเบียน  และท่ีนัง่ใน
หอ้งประชุม  ซ่ึงจะท าใหส้ามารถรองรับผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะไดจ้ ากดัประมาณ 200 ท่ีนัง่ โดย
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการจดัท่ีนัง่เป็นแบบลงทะเบียนก่อนไดท่ี้นัง่ก่อน   บริษทัฯ จะระบุเลขที่นัง่
ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีลงทะเบียนแลว้ และขอความกรุณาผูเ้ขา้ร่วมประชุมนัง่ตามหมายเลขดงักล่าว 
เพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ข้ึน ในกรณีท่ีท่ีนัง่ท่ีจดัใหเ้ต็มแลว้ 
ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

5.6 ในวนัประชุม เพ่ือลดความเส่ียงในการแพร่กระจายของเช้ือโรคและสุขอนามยัของผูเ้ข้าร่วม
ประชุม บริษทัฯ จะงดการใชไ้มโครโฟนในการสอบถามในหอ้งประชุม โดยผูป้ระชุมท่ีประสงค์
จะสอบถาม ขอใหเ้ขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรในกระดาษท่ีจดัให้ และส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 
แทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยบริษทัจะจดัการประชุมใหก้ระชบัภายในเวลา 2 ชัว่โมง   

5.7 บริษทัฯ งดใหบ้ริการอาหารว่าง และงดการใหบ้ริการชาและกาแฟ และงดรับประทานอาหารใน
บริเวณจดัการประชุม เพ่ือลดความเส่ียงของการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส 

  

หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง หรือมีขอ้ก าหนดจากหน่วยงานของรัฐเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้เก่ียวกบัการปรับเปลี่ยนการด  าเนินการดงักล่าวให้ท่านทราบทางเวบ็ไซต์ของ
บริษทั (https://www.thoresen.com) หรือผ่านช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม 

 

ทั้งน้ีหากมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวนมากหรือมาพร้อมกนัหลายท่าน อาจท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรอง 
และการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสน้ี     

https://www.thoresen.com/
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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 
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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีถ่ึงก าหนดตามวาระ 
 

ช่ือ นายสมบูรณ์เกยีรต ิเกษมสุวรรณ 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 75  ปี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563) 

ตนเอง:  ไม่มี 
คู่สมรส:  ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 พฤศจิกายน 2559 (4.5 ปี)  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
รวมจ านวนปีทีไ่ด้รับเลือกตั้งกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

7.5 ปี (4.5 บวก 3 ปี)   

 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- Professional Degree in Electrical Engineering มหาวทิยาลยันอร์ทแคโรไลนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา 2519 
- B.S. Degree in Electrical Engineering  มหาวทิยาลยันอร์ทแคโรไลนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา 2507 
- หลกัสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่น 6/2551 Capital Market Academy (CMA) 
- หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย รุ่น 96/2550 
- ประกาศนียบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 377/2537 
 

ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 
 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: ปัจจุบัน 1 แห่ง 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน)  
2557 – 2559  : ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
2547 – 2558  : ประธานกรรมการ บริษทั เงินทุน แอด็วานซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอ่ืน 
- ไม่มี  -   

 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 
- ไม่มี  -   

 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2563 

 คณะกรรมการ 10/10 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7   
 

ประวตักิารกระท าผดิทางกฏหมาย 
- ไม่มี - 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
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ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนี้ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

 

ความสัมพนัธ์อ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายละเอยีด 

เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่/ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
 

ไม่เป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทัฯ/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม/  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่/ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี
ท่ีผา่นมา 

 

1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน ไม่เป็น 

      ประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุม  

2.  เป็นผูส้อบบญัชีหรือผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ ไม่เป็น 

3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ ไม่มี 
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ช่ือ นายเชิดพงษ์ สิริวชิช์ 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 74 ปี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563) 

ตนเอง:  ไม่มี 
คู่สมรส:  ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 มกราคม 2556 (11 ปี)     

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
รวมจ านวนปีทีไ่ด้รับเลือกตั้งกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

11 ปี (8 บวก 3 ปี)  

 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- ปริญญาโท M.A. Economics  มหาวทิยาลยั Georgetown ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) 
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 27/2552 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 104/2551 
- หลกัสูตร Finance for Non- Finance Directors (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 13/2547 
-  หลกัสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 10/2547 
-  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 8/2547 
-  หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 40 
-  หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหารระดบัสูง (ปปร.)  

สถาบนัพระปกเกลา้รุ่นท่ี 5 
-  หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน (นบส.1) รุ่นท่ี 13/2536  
-  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 5 
 

ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 
 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: ปัจจุบัน 2 บริษัท 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการตรวจสอบ  

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
2553 – ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
2552 – 2562  : ประธานกรรมการ บริษทั เงินทุน แอด๊วานซ์ จ ากดั (มหาชน) 
2552 – 2559  : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
2552 – 2559  : กรรมการอิสระ บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอ่ืน 
- ไม่มี  -   
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 การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 
2555 – 2561  : ประธานกรรมการ บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ ากดั 

 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2563 

 คณะกรรมการ 9/10  
 คณะกรรมการตรวจสอบ 6/7  
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 

 
ประวตักิารกระท าผดิทางกฏหมาย 
- ไม่มี - 
 
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนี้ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

 

ความสัมพนัธ์อ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายละเอยีด 

เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่/ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
 

ไม่เป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทัฯ/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม/  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่/ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี
ท่ีผา่นมา 

 

1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน ไม่เป็น 

      ประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุม  

2.  เป็นผูส้อบบญัชีหรือผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ ไม่เป็น 

3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ ไม่มี 
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ช่ือ นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
สัญชาต ิ ฝร่ังเศส 

อายุ 80 ปี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563) 

ตนเอง:  ไม่มี 
คู่สมรส:  ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 มกราคม 2557 (7 ปี)       

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
รวมจ านวนปีทีไ่ด้รับเลือกตั้งกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

10 ปี (7 บวก 3 ปี)   

 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- ปริญญาวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาโลหะวทิยา มหาวทิยาลยัออร์เซย ์ประเทศฝร่ังเศส 
- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  IOD รุ่นท่ี 74/2551 
 

ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 
 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: ปัจจุบัน 2 แห่ง 
2562 – ปัจจุบนั : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และ กรรมการการลงทุน  

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
2562 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอ่ืน: ปัจจุบัน 1 แห่ง 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการท่ีมิใช่กรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน: ปัจจุบัน 14 แห่ง 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีทีจีซี จ ากดั 
2560 – ปัจจุบนั  : กรรมการ บริษทั พีที เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส อินโดนีเซีย 
2560 – ปัจจุบนั  : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส ซาอุดิอาระเบีย จ ากดั 
2560 – ปัจจุบนั  : กรรมการ บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ทีทีเอ มารีเนอร์จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ากดั  
2558 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ ากดั  
2558 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส พีทีอี แอลทีดี 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จ ากดั 
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2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จ ากดั 
2559 – 2562  : กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 

 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2563 

 คณะกรรมการบริษทั 10/10  
 คณะกรรมการบริหาร 7/7  
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 
 

ประวตักิารกระท าผดิทางกฏหมาย 
- ไม่มี - 
 
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนี้ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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ช่ือ นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 43 ปี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563) 

ตนเอง :  ไม่มี  
คู่สมรส: 80,905,037 หรือ 4.44% 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2559 (5 ปี)         

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
รวมจ านวนปีทีไ่ด้รับเลือกตั้งกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

8 ปี (5 บวก 3 ปี)   

 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- ปริญญาโท ดา้นคณิตศาสตร์ประกนัภยั มหาวทิยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี ดา้นวศิวกรรมอุตสาหการและการวจิยัเชิงปฎิบติัการ มหาวทิยาลยัแมสซาจูเซทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 119/2552 
- หลกัสูตร Director General สภาเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Pacific Basin Economic Council : PBEC) 2545 – 2547 
 

ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 
 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: ปัจจุบัน 1 แห่ง 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอ่ืน:   

- ไม่มี  -   
 การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน: ปัจจุบัน 9 แห่ง 

2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอเซีย โคท้ติ้ง เซอร์วสิเซส จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เฮา้ส์ ออฟ ทรัฟเฟิล จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็เอฟบี จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จ ากดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั ฟัน จ ากดั 
2553 – ปัจจุบนั : CEO/Founder  บริษทั มูเกนได จ ากดั 
2556 – ปัจจุบนั : Chief Business Development Officer  บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั 
2556 – 2563 : กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
2559 – 2562  : กรรมการ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2563  คณะกรรมการบริษทั  8/10  

ประวตักิารกระท าผดิทางกฏหมาย                  - ไม่มี - 

 ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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นิยามกรรมการอสิระของบริษัทฯ 

  
กรรมการอิสระ คือ กรรมการท่ีไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจาก      

คณะผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
และ/หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

คุณสมบติัประการส าคญัของกรรมการอิสระ รวมถึง 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้ งน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ   
รายนั้นๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ         
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการ
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร กรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร กรรมการ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ   
ผูมี้อ  านาจควบคุม ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็น          
ผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม          
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่สองปี
ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามท่ีกล่าวถึงในวรรคแรก รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้ าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้ งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
ในการท ารายงานท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง     
1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักรรมการรายดงักล่าว  

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ            
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชีซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือ  ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวชิาชีพ
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นั้นดว้ย   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น

ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  
8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

9.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง ขอ้ 9 ด้านบนแลว้ กรรมการ
อิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองค์
คณะ (collective decision) ได ้
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ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมเทียบเคียงไดก้ับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ งสอดคลอ้งกับผลประกอบการของบริษทัฯ ตลอดจน
หน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน และได้เสนอแนะให้
คณะกรรมการบริษทัฯ น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้คงอตัราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ 
ส าหรับปี 2564  เป็นวงเงินไม่เกินจ านวน 10 ลา้นบาท (สิบล้านบาท) ซ่ึงเท่ากับวงเงินในปี 2563 และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2564 ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความ
เหมาะสม นอกจากนั้น เน่ืองจากบริษทัในกลุ่ม TTA มีผลขาดทุนอย่างมีนัยส าคญัในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจึงไดพ้ิจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการบริษทัฯ งดจ่ายเงินรางวลัประจ าปี (โบนสั) แก่กรรมการท่ี
มิใช่ผูบ้ริหาร ส าหรับปี 2563  

 

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาและ
อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม และเงินรางวลั
ประจ าปี ส าหรับปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ลา้นบาท (สิบลา้นบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้
อ  านาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม ตามการเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
 

รายการ ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 

วงเงนิทีเ่สนอ วงเงนิทีจ่่ายจริง 
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นเงิน ไม่เกิน 10 ลา้นบาท ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 7.7 ลา้นบาท 
ผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 

 

ในปี 2563 บริษทัฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรูปของ
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมจ านวนรวม 7.7 ลา้นบาท (เจ็ดลา้นเจ็ดแสนบาท) แต่มิไดมี้การจ่ายเงินค่าตอบแทน
กรรมการในรูปของเงินรางวลัประจ าปี (โบนสั) ให้แก่กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร ส าหรับรอบปี 2563 ตามการเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวสัดิการในรูปแบบอ่ืนหรือผลประโยชน์
อ่ืนใดใหก้บักรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ดงันั้น จ านวนค่าตอบแทนรวมท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการ
ท่ีมิใช่ผูบ้ริหารไม่เกินวงเงิน 10 ลา้นบาท (สิบล้านบาท) ตามท่ีได้รับอนุมัติจากผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 รายละเอียด “ค่าตอบแทนและเงินรางวลัประจ าปี (โบนสั) ของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยของ TTA ส าหรับปี 2563” ปรากฏภายใตส่้วน “โครงสร้างการจดัการ” ของรายงานประจ าปี 2563 
(หนา้ 86) 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3  
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รายละเอียดของอตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย และเงินรางวลัประจ าปี (โบนสั) ในปี 2563 
และท่ีจะเสนอจ่ายส าหรับปี 2564 มีดงัน้ี 

คณะกรรมการ ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ อตัราค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั 
(กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร) ค่าตอบแทนรายเดือน 

150,000 บาท ส าหรับประธานกรรมการ 
24,500 บาท ส าหรับกรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
54,000 บาท ส าหรับประธานกรรมการ 
31,500 บาท ส าหรับกรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร 

เงินรางวลัประจ าปี  
(โบนสั) 

การจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมใหแ้ก่กรรมการ  ในรูปของเงิน
รางวลัประจ าปี (โบนสั) จะจ่ายใหแ้ก่กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร 
ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม
ของบริษทัฯ (หลงัหกัก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ี    
ยงัไม่เกิดข้ึนจริง) 
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จะก าหนดเงินรางวลัประจ าปี
ใหแ้ก่กรรมการตามท่ีเห็นเหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินรางวลัประจ าปีท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
33,600 บาท ส าหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 
28,000 บาท ส าหรับกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
25,200 บาท ส าหรับประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
21,000 บาท ส าหรับกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
15,120  บาท ส าหรับประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
12,600 บาท ส าหรับกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ 
ก ากบัดูแลกิจการ 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
15,120  บาท ส าหรับประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
12,600  บาท ส าหรับกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริหาร ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
100,000  บาท ส าหรับประธานกรรมการบริหาร 
28,000  บาท ส าหรับกรรมการบริหาร 

หมายเหตุ : บริษทัฯ ไม่มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนหรือสวสัดิการในรูปแบบอ่ืน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนดงัท่ีปรากฎในตารางขา้งตน้ 
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ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการ 

 

ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการซ่ึงจดัท าข้ึนโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทยฉบับล่าสุด ปี 2563 
เพื่อให้บริษทัจดทะเบียนมีขอ้มูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทันั้น บริษทัฯไดน้ ามาใช้
ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยน ามาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 

2564 ดงัต่อไปน้ี 
 

ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากขอ้มูลค่าตอบแทนหมวดบริษทัจดทะเบียนท่ีมีรายได้ตั้งแต่ 10,000 
ลา้นบาทข้ึนไป  

หน่วย : บาท 

ประธานกรรมการ  ค่ามธัยฐาน ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด TTA 

ค่าตอบแทนประจ าต่อเดือน  52,250 14,375 320,000 150,000 
ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 30,000 6,250 92,000 54,000 

 
กรรมการทีม่ใิช่ผู้บริหาร  ค่ามธัยฐาน ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด TTA 

ค่าตอบแทนประจ าต่อคนต่อเดือน  31,667 7,250 150,000 24,500 
ค่าเบ้ียประชุมต่อคนต่อคร้ัง 21,000 5,000 55,000 31,500 

 
 

ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการชุดย่อย ซ่ึงส ารวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยประจ าปี 2563 
โดยพิจารณาจากขอ้มูลค่าตอบแทนหมวดบริษทัจดทะเบียนท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 10,000 ลา้นบาทข้ึนไป 

 

ก) ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงส ารวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
หน่วย : บาท 

ต่อคนต่อคร้ัง ค่ามธัยฐาน ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด TTA 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 6,250 100,000 33,600 
กรรมการตรวจสอบ 20,000 4,375 100,000 28,000 

 

ข) ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงส ารวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

หน่วย : บาท 

ต่อคนต่อคร้ัง ค่ามธัยฐาน ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด TTA 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 25,850 6,250 100,000 25,200 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 20,000 5,000 100,000 21,000 

 
ค) ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงส ารวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

หน่วย : บาท 

ต่อคนต่อคร้ัง ค่ามธัยฐาน ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด TTA 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 25,750 6,250 100,000 15,120 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 20,000 5,000 100,000 12,600 
 



 - 25 - 

ข้อมูลผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ ประจ าปี 2564 
  

รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี 2564 
 

1. นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง 

ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี 3636 
ส านกังานสอบบญัชี บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ประวติัการศึกษา - ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต  

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ประเทศไทย 
- ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

ประสบการณ์การท างาน - กรรมการบริหาร บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
- ประกอบวชิาชีพดา้นการตรวจสอบบญัชีมากกวา่ 30 ปี 
- ใหบ้ริการสอบบญัชีส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ธุรกิจยานยนต ์   
   อุตสาหกรรมการผลิต สินคา้อุปโภคบริโภค ธุรกิจซ้ือมาขายไป และธุรกิจบริการ 

ระยะเวลาในการเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ ไม่เคย 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ ไม่มี 
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / 
บริษทัร่วม กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าว 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียอ่ืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับ
บริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้อนัมีผลท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

ไม่มี 

 
2. นายวชัระ ภัทรพทิกัษ์ 

ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี 6669 
ส านกังานสอบบญัชี บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ประวติัการศึกษา - ปริญญาโท ธุรกิจมหาบณัฑิต  

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ประเทศไทย 
- ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

ประสบการณ์การท างาน - กรรมการบริหาร บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
- ประกอบวชิาชีพดา้นการตรวจสอบบญัชีมากกวา่ 20 ปี 
- ใหบ้ริการสอบบญัชีส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจคา้ปลีก  
   การเกษตร และอุปโภคบริโภค 

ระยะเวลาในการเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ ไม่เคย 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ ไม่มี 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
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2. นายวชัระ ภัทรพทิกัษ์ (ต่อ) 

การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / 
บริษทัร่วม กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าว 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียอ่ืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับ
บริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้อนัมีผลท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

ไม่มี 

 
3. นายวรีะชัย รัตนจรัสกลุ 

ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี 4323 
ส านกังานสอบบญัชี บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ประวติัการศึกษา - ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต  

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ประเทศไทย 
- ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

ประสบการณ์การท างาน - กรรมการบริหาร บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
- ประกอบวชิาชีพดา้นการตรวจสอบบญัชีมากกวา่ 30 ปี 
- ใหบ้ริการสอบบญัชีส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจดา้น      
   การเกษตร อุปโภคบริโภค และตลาดอุตสาหกรรม 

ระยะเวลาในการเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2556-2559, 2563) 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ ไม่มี 
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / 
บริษทัร่วม กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าว 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียอ่ืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับ
บริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้อนัมีผลท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

ไม่มี 
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เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษทัฯ เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ของวนัศุกร์ท่ี 30 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป ณ ห้องเวิลด์บอลรูม 
ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  เลขท่ี 999/99 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียน 
โดยยื่นเอกสารและหลกัฐานเพ่ือตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเขา้ประชุมต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ณ จุดลงทะเบียน 
ดงัน้ี 
 
1) กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ผูถื้อหุ้นท่ีเข้าประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดง /มอบเอกสารดังต่อไปน้ีต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ณ จุด
ลงทะเบียนเพ่ือลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมประชุม  
 

1.1) กรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
 

บุคคลธรรมดาทีม่สัีญชาตไิทย บุคคลธรรมดาชาวต่างประเทศ 
1. บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ  
2. บตัรขา้ราชการ หรือ 
3. บตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ หรือ 
4. ใบอนุญาตขบัขี่ 
ซ่ึงเอกสารดงักล่าวยงัไม่หมดอาย ุ

หนงัสือเดินทาง ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุ

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการเปล่ียนแปลงช่ือ นามสกลุ กรุณาแสดง/มอบเอกสารหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 
 
1.2) กรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคล (โดยกรรมการผูมี้อ านาจเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง) 

 

นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
1. หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี      

ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์และ 

2. บตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีเขา้
ประชุมดว้ยตนเอง ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุ

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซ่ึง
แสดงรายละเอียดช่ือนิติบุคคล ท่ีตั้งส านักงาน
ใหญ่ และข้อความท่ีแสดงว่า กรรมการท่ีเข้า
ประชุมด้วยตนเองเป็นกรรมการผู ้มีอ  านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคล  และ 

2. บตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ี  
เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุ

 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
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2) กรณีแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ 

2.1) หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้ งบุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงในการประชุมแทน กรุณา
กรอกขอ้มูลและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาดว้ยพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมน้ี และ
แสดง/มอบเอกสารต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ณ จุดลงทะเบียน เพ่ือลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม 
ดงัต่อไปน้ี 

2.1.1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
 ก)  ส าเนาของบัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรขา้ราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

หรือใบอนุญาตขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผูถื้อหุ้น ซ่ึงยงั        
 ไม่หมดอายแุละลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และ 

 ข) ส าเนาของ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 หรือใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึง
 ยงัไม่หมดอายแุละลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.1.2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล 
 ก)  กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย: หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี 

ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือ   
 

  กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ: หนงัสือรับรองนิติบุคคล มีอายไุม่เกิน 1 ปี  ซ่ึง
แสดงรายละเอียดช่ือนิติบุคคล ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ และขอ้ความท่ีแสดงรายช่ือผูมี้อ านาจ
ลงลายมือช่ือและกระท าการแทนนิติบุคคลพร้อมทั้งขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไข (ถา้มี) 

 

 ส าเนาของ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
หรือใบอนุญาตขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผูมี้อ  านาจของ      
นิติบุคคลซ่ึงได้ลงนาม หรือรับรองส าเนาเอกสารขา้งตน้ ท่ียงัไม่หมดอายุ และลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 

 ข) ส าเนาของ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 หรือใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึง
 ยงัไม่หมดอายแุละลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

อน่ึง ในกรณีท่ีเอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และ
ใหผู้มี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 
 
ทั้งน้ี กรณีท่ีผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
เป็นคัสโตเดียน รับฝากและดูแลหุ้น อาจไม่ตอ้งใชเ้อกสารตาม 2.1.2 ก) และ ข) หากคสัโตเดียนไดใ้ห้หลกัฐาน
เพียงพอแลว้  แต่ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบ
ธุรกิจคสัโตเดียน  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขอเอกสารเพ่ิมเติมใดๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
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2.1.3) เพ่ือสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านใช้สิทธิในการเข้าประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี กรณี          
ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือไม่สามารถหาผูรั้บมอบฉันทะได ้ ผูถื้อหุ้น
สามารถแต่งตั้ งกรรมการอิสระเป็นผู ้รับมอบฉันทะเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วนพร้อม
เอกสารหลกัฐาน ใหแ้ก่เลขานุการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2564 

 
2.2) ส าเนาเอกสารทุกฉบบั จะตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกหนา้โดยผูถื้อหุ้น และหากเป็นเอกสารท่ี

จดัท าข้ึนในต่างประเทศ ตอ้งมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 

2.3) หนงัสือมอบฉนัทะทุกฉบบั จะตอ้งติดอากรแสตมป์ ฉบบัละ 20 บาท 

2.4) บริษทัฯ ไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ซ่ึงแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ีแลว้ และ
สามารถดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดท่ี้ http://th.thoresen.com/misc/shareholderMTG/agm-
2021/20210326-tta-agm2021-enc05b-th.pdf 

2.5) ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนได ้โดยขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น ปรากฎ
ตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
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วธีิการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น 
  

1.  ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระวา่เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เตม็ตามคะแนนเสียงท่ีตนมีไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียนผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุน
ต่างประเทศ 

2.  คะแนนเสียงท่ีตอ้งใชใ้นการลงมติอนุมติัในแต่ละวาระ บริษทัฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนังสือเชิญประชุม
แลว้ และจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกคร้ังก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 

3. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บมอบหมายให้ออกเสียงลงคะแนนใน  
หอ้งประชุม ขอใหล้งมติโดยใชบ้ตัรลงคะแนนตามวาระท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไดแ้จกใหแ้ลว้ ณ ช่วงลงทะเบียน เพื่อ
ออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระนั้นๆ 

ผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น โดยในหนังสือมอบฉันทะท่ีถือมานั้นผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียง
ลงคะแนนไวล่้วงหน้าก่อนเร่ิมการประชุมแล้ว ผูรั้บมอบฉันทะท่านนั้ นไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนใน
ระหว่างการประชุม เน่ืองจากบริษทัฯ ได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีระบุในหนังสือ      
มอบฉนัทะตั้งแต่ช่วงลงทะเบียนแลว้ 

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้ในวาระท่ี 4 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผูถื้อหุ้น          
ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้ชดัเจนวา่ไม่เห็นดว้ย หรือ     
งดออกเสียง เม่ือเรียบร้อยแลว้ โปรดยกมือข้ึนเพ่ือให้เจา้หน้าท่ีไปรับบตัรลงคะแนนจากท่านเพ่ือน ามานับ
คะแนน  

 ส าหรับท่านผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
บริษทัฯ จะถือวา่ท่านเห็นดว้ย ส่วนท่านท่ีส่งบตัรลงคะแนนมาอยา่งไร จะนบัคะแนนตามบตัรลงคะแนนนั้น 

5.  ส าหรับในวาระท่ี 4 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทั้ งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองด   
ออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนนของท่านใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพื่อน าไป      นบั
คะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนทุกบตัร ทั้งท่ีเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งด
ออกเสียง ทั้งน้ี จะมีการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในเร่ืองน้ีอีกคร้ังก่อนการลงมติใน
วาระดงักล่าว 

6.  ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจา้หนา้ท่ีจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามท่ีท่าน
ได้ลงคะแนนเสียงไวใ้นบตัรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถา้มี) ในแต่ละวาระ หักออกจาก
จ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง หรือบตัรเสียดงักล่าว จะนบัเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

ทั้งน้ี บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะไดอ้ยา่ง
ชดัเจนวา่จะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือวา่เป็นบตัรเสีย เช่น การท าเคร่ืองหมายทั้งในช่องเห็นดว้ย
และไม่เห็นดว้ย หรือท าเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือก ากบับริเวณ   ท่ี
ขีดฆ่า หรือการไม่ท าเคร่ืองหมายใดๆ ในบตัรเลย เป็นตน้  
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ข้อบังคบับริษัทเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
 

การออกหุ้น 

ขอ้ 4. หุ้นของบริษทัเป็นหุ้นสามญัชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่ากนั และเป็นหุ้นชนิดท่ีตอ้งช าระค่าหุ้น
เตม็จ านวนมูลค่าของหุ้น   

บริษทัอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือหลักทรัพยอ่ื์นใดได้ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เสนอขายแก่ประชาชนได ้และการเปล่ียนแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญั การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิให้เป็นหุ้นสามญัให้กระท าไดท้ั้งน้ีภายใตบ้งัคบับทบญัญติัของกฎหมายว่า
ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 13. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้ง
ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ัง
นั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 14. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3  

  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลาก
กนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการ  
ผูอ้อกจากต าแหน่งนั้น อาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้

ขอ้ 28. จ านวนหรือกรรมการซ่ึงลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทนั้ นให้กรรมการ 2 คน ลงลายมือช่ือและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั และให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจ      
ลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัได ้

ขอ้ 31. คณะกรรมการมีอ านาจเลือกตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงเป็นคณะกรรมการบริหาร เพ่ือด าเนินกิจการ
อย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะก าหนดเง่ือนไขอย่างใดก็ได ้กรรมการบริหารมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนและ
บ าเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการก าหนด แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผูน้ั้นในอนัท่ีจะ
ไดรั้บค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืนตามขอ้บงัคบัน้ีในฐานะกรรมการ 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  7 
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 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือนนับแต่
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

  การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่า การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้น
นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้
ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนั นับแต่
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้น
ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัได้จ  านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้ นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน         
ส่ีสิบห้าว ันนับแต่ว ันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี  ให้ ถือว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ้น ท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด 
จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 35 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกนั
รับผดิชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

ขอ้ 33. การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัให้จดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดั
ใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็น
เร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 
และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

ขอ้ 35. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี)  มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าคน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด แลว้แต่จ านวนใดจะน้อยกว่า และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

  ในกรณีท่ีปรากฏวา่ การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่า การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 
การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ขอ้ 36. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

(2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(3) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ         
ผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วน
ท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบั
บุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

ขอ้ 37. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงวา่ในรอบปีท่ีผา่นมากิจการของ
บริษทัไดจ้ดัการไป  

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร  

(4) การเลือกตั้งกรรมการ 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืน ๆ 

          การบญัชี การเงนิ และการสอบบญัชี 

ขอ้ 38. รอบปีบญัชีของบริษทัเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 

ขอ้ 39. บริษทัตอ้งจดัให้มีการท าและเกบ็รักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น และ
ตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน อยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษทั 

ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
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ขอ้ 41. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้ผูถื้อหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ
ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ขอ้ 42. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 

เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทั
มีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

  การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

ขอ้ 43. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน       
จดทะเบียน  

ขอ้ 46. ผูส้อบบญัชีมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล 
บญัชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น ให้บริษทัจดัส่งรายงาน
และเอกสารของบริษทั ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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แผนทีส่ถานทีจั่ดประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

 
 

ณ ห้องเวลิด์บอลรูม ช้ัน 23   
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด์ 

เลขที ่999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 

สอบถามข้อมูลการเดนิทางได้ที ่หมายเลขโทรศัพท์:  +66 (0) 2100 1234 กด 0 (Call Centre) 

 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 

รถไฟฟ้า BTS สถานีสยาม   (ทางออก 6) 
BTS Siam Station (Exit No. 6) 

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม  (ทางออก 6) 
BTS Chidlom Station (Exit No. 6) 

Formerly know as 

 
 

N 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2563 แบบรูปเล่ม  
 

เรียน ผูถื้อหุน้ 

 

 บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ขอเรียนใหท่้ำนทรำบวำ่ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีควำมประสงค์
ท่ีจะขอรับรำยงำนประจ ำปี 2563 ของบริษทัฯ แบบรูปเล่ม กรุณำแจง้ควำมจ ำนงโดยกรอกช่ือ ท่ีอยู ่และระบุภำษำของรำยงำน
ประจ ำปี (ไทย/องักฤษ) ท่ีท่ำนประสงค ์โดยท ำเคร่ืองหมำยในช่องส่ีเหล่ียมดำ้นล่ำง  และใส่ซองตอบรับท่ีแนบมำน้ี ตำม
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 5  ส่งกลบัมำยงับริษทัฯ เพ่ือท่ีบริษทัฯ จะไดจ้ดัส่งรำยงำนประจ ำปีใหท่้ำนต่อไป 

 

ขำ้พเจำ้ช่ือ (ตวับรรจง)   

 

ท่ีอยู ่ 
 
  

 

โทรศพัท ์  

 

มีควำมประสงคจ์ะขอรับรำยงำนประจ ำปี 2563 แบบรูปเล่ม 

(กรุณำท ำเคร่ืองหมำยในช่องส่ีเหล่ียม) 
 

 ฉบบัภำษำไทย   
 

 ฉบบัภำษำองักฤษ  
 

 
 

 

 

                                                                                                              (ลงช่ือ)   

                                                                                                                          ( ) 
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