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วนัท่ี 25 มีนาคม 2565 
 

เร่ือง หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565  (“ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น”) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย : 1. รายงานประจ าปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report และงบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 
ตามท่ีปรากฏบนหนา้แบบแจง้การประชุม) 

 2. ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีถึงก าหนดตามวาระและ
นิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

 3. ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย  
 4. ขอ้มูลผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ประจ าปี 2565  

5. เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และวธีิการ
ออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ 

6. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
7. วธีิปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ Inventech Connect 
8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่ม 
9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  และข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะของ          

ผูถื้อหุน้ พร้อมซองจดหมายธุรกิจตอบรับส ำหรับส่งคืนหนงัสือมอบฉนัทะ 
 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565  (“ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดถู้กก าหนดใหมี้ข้ึนตามก าหนดการต่อไปน้ี 

วนัและเวลา : วนัพธุท่ี 27 เมษายน 2565  เวลา 13:30 น.   
ช่องทางการประชุม : การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (“e-AGM”) 

“ไม่มกีารจัดสถานท่ีประชุมหรือการลงทะเบียนท่ีหน้างาน”  
ย่ืนค าร้องล่วงหน้า  
เพ่ือขอ username และ password เข้าร่วมประชุม 

: บนระบบ Inventech Connect   
(เฉพาะวนัท าการระหวา่งวนัท่ี 20-27 เมษายน 2565  
เวลา 8:30-17:30 น. หรือจนเสร็จส้ินการประชุม) 

เปิดระบบให้เข้าร่วมประชุมในวนัประชุม  : ตั้งแต ่11:30 น. (ล่วงหนา้ 2 ชัว่โมงก่อนเวลาประชุม) 
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โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

 
วาระที ่1 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564  

 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  
รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ  

มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม   
ในคร้ังน้ี ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 รวมทั้งเผยแพร่บนหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้น ประจ าปี 2565  เพื่อรับทราบ   
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564    

การลงมติ 
วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ 

วาระที ่2 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2564 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 2564 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้  
และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั พร้อมรายงานผูส้อบบัญชี ปรากฏในส่วน       
“งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ” ของรายงานประจ าปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report (หน้า 261 - 402) 
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  รวมทั้งเผยแพร่บนหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 
 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัที ่       

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัที ่            

31 ธันวาคม 2564 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัที ่          

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัที ่    

31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพยร์วม 31,029.23 38,947.08 30,779.35 33,324.24 
หน้ีสินรวม 11,837.81 14,546.81 4,797.62 6,219.65 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 19,191.42 24,400.27 25,981.73 27,104.59 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัที ่       

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัที ่            

31 ธันวาคม 2564 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัที ่          

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัที ่    

31 ธันวาคม 2564 

รายไดร้วม 12,829.82 22,128.08 - - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ * (1,944.60) 3,858.65 70.98 1,158.65 
จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 
(ลา้นหุน้) 

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

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

(1.07) 2.12 0.04 0.64 

* หมายถึง ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาและ

อนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี พร้อม
รายงานของผูส้อบบญัชี  

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
ตามท่ีปรากฏในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษทัฯ จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของ ทุนจด
ทะเบียน ในปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ จ านวน 1,158.65 ลา้นบาท 
บริษทัฯ จึงไดจ้ดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 54.05  ลำ้นบำทจำกก ำไรสุทธิดงักล่ำว 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักภาษี  
เงินได้ แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการของบริษทัอาจจะพิจารณาทบทวนและแกไ้ขนโยบายจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว เพ่ือให้
เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต ความตอ้งการใชเ้งินลงทุนและปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร  

บริษทัฯ มีก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ณ วนัส้ินรอบปีบญัชี 
31 ธนัวาคม 2564 จ ำนวน 8,989.97 ลำ้นบำท 
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ความเห็นคณะกรรมการ  
เม่ือพิจารณาจากสถานการณ์ในอนาคตท่ีมีความไม่แน่นอน ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต 

ความตอ้งการใชเ้งินลงทุนและปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2565  พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เพ่ือจ่ายเงินปันผลประจ าปีในรูปของเงินสด ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 0.22 บาทต่อหุ้น รวมเป็น
เงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ 400,942,205 บาท 

สิทธิในการรับเงินปันผลประจ าปี 2564 ในอตัรา 0.22 บาทต่อหุ้นดงักล่าว ข้ึนอยูก่บัการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญั      
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในกรณีท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลตามท่ีเสนอ   บริษทัฯ 
จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2565 ซ่ึงเป็นวนัท่ี
คณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือ (Record Date) ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565    

ทั้งน้ี เงินปันผลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีเสนอให้จ่ายน้ีสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษทัฯ และคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.43 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักภาษีเงินได ้แต่ไม่รวม
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบปรากฏตามตาราง ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2563 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 
1. ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิของงบกำรเงินรวม ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  (1,944.60) 3,858.65 

 (หกั) ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (ขำดทุน) (8.08) 13.84 
 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับกำรค ำนวณกำรจ่ำยเงินปันผลตำมนโยบำย (1,936.52) 3,844.81 

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

 
 

145.80 
7,925.80 

 
 

199.85 
8,989.97 

3. จ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้  (ลำ้นหุน้) 1,822.46 1,822.46 
4. เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้  (บำท/หุน้) 0.02 0.22 

5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งส้ิน (ทั้งปี) ประมำณ 36.45 400.94 

6. อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล* (%) 101.88% 10.43% 

*  อตัราร้อยละเทียบกบัก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ของงบการเงินรวมหลงัหักภาษี และไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

การลงมติ 
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม

มาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 36. 
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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 2565 น้ี มีกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

(1) นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ   กรรมการ 
(2) นางสาวอุษณา มหากิจศิริ   กรรมการ 
(3) นายสนัติ บางออ้   กรรมการอิสระ 
(4) นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์  กรรมการอิสระ  
 
ทั้ งน้ี เพ่ือส่งเสริมหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับ

การเลือกตั้ง เป็นกรรมการของบริษทัฯ  เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้น ประจ าปี  2565  โดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้ งแต่วนัที่  1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2565 ทั้ งน้ี ปรากฏวา่ไม่มี  
ผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

กระบวนการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษทัฯไดผ้่านการพิจารณากลัน่กรองอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั
โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบตัิดา้นต่างๆ โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมดา้นคุณวฒุิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพ การมีคุณสมบตัิครบถว้นตามที่  พ.ร.บ. 
บริษทัมหาชนจ ากดั ขอ้ก าหนดต่างๆ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีก าหนดไว ้รวมถึงการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบตัิงาน
ในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการ
ปฏิบติังานของกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวม
กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ ระมดัระวงั และไดเ้สนอแนะให้คณะกรรมการน าเสนอให้ผู ้
ถือหุ ้นพิจารณาและอนุมตัิเลือกตั้งกรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านขา้งตน้ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  

การเลือกตั้งกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระ
หน่ึงน้ีส่งผลให ้นายสันติ บางออ้ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 13 ปีติดต่อกัน (ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแลว้ 10 ปี   
จนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 และอีก 3 ปีหากไดรั้บเลือกตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง) และนายจิตรพงษ ์     
กวา้งสุขสถิตย ์กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 10 ปีติดต่อกนั (ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแลว้ 7 ปี จนถึงวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 และอีก 3 ปีหากไดรั้บเลือกตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง) โดยท่ีนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการของบริษทัฯ ก าหนดไวว้า่ กรรมการอิสระ จะไม่สามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดเ้กิน 3 วาระติดต่อกนั      
(9 ปี) เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้มีมติ       
เป็นเอกฉันท์วา่ นายสันติ บางออ้ และนายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์เป็นผูมี้คุณสมบติักรรมการอิสระครบถว้นตามเกณฑก์าร
พิจารณาของบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งแต่เขม้กวา่ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมถึง
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กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เป็นผูม้ีความรู้และความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือมี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจใดๆ กบับริษทัฯ ไม่มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และไม่มีความสัมพนัธ์หรือ
อยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะหรืออาจดูเหมือนวา่จะท าให้เกิดการแทรกแซงในการใชดุ้ลยพินิจทางธุรกิจท่ี
เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลัน่กรอง

คุณสมบติัเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมดัระวงั และเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถว้นแลว้ โดย
พิจารณาความเหมาะสม  ท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยคุณสมบติั ประสบการณ์ 
ความเช่ียวชาญ ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการปฏิบตัิงานของกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้น 
ประจ าปี 2565  เพื่อพิจารณาและอนุมติัเลือกตั้งกรรมการซ่ึงถึงก าหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ นายสนัติ บางออ้ และนายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ต่อไป
อีกวาระหน่ึง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้วา่ แมก้ารเสนอให้เลือกตั้งกรรมการซ่ึงถึง
ก าหนดตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง จะส่งผลให้ นายสันติ บางออ้ และนาย
จิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกวา่ 9 ปีติดต่อกนั กรรมการทั้งสองท่านน้ียงัคงเป็นผูมี้คุณสมบติั
ของกรรมการอิสระครบถว้นตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งและเขม้กวา่ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ   
ก ากบัตลาดทุน ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  และมีความเห็นว่า นายสันติ บางออ้ และนายจิตรพงษ ์
กวา้งสุขสถิตย ์ผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงนั้น สามารถ
แสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระและเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทั้งน้ี ขอ้มูลของกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ ปรากฏใน
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 าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้กบักรรมการให้เป็นไปตาม  

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง      
มาประชุม  

 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ส าหรับปี 2564 เป็นวงเงินไม่เกินจ านวน 10 ลา้นบาท (สิบลา้นบาท) ซ่ึงเท่ากบั
วงเงินที่ไดร้ับอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นในปี 2563 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูม้ีอ  านาจ
จัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม 
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 กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ไดร้ับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม    
และเงินรางวลัประจ าปี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดท้บทวนค่าตอบแทนส าหรับกรรมการอยา่ง
รอบคอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทั้งสอดคลอ้งกบัผล
ประกอบการของบริษทัฯ ตลอดจนหนา้ที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และกรรมการชุด
ยอ่ยแต่ละท่าน และเสนอให้คณะกรรมการของบริษทัคงอตัราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ 
ส าหรับปี 2565 ในวงเงินไม่เกินจ านวน 10 ลา้นบาท (สิบลา้นบาท) ซ่ึงเท่ากบัวงเงินท่ีไดรั้บอนุมตัิจากท่ีประชุมสามญั
ผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูม้ีอ  านาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
และกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม บริษทัฯ มีการจดัท าประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและเจา้หน้าท่ี 
(Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในวงเงินจ ากดั
ความรับผิดรวม 1,200 ลา้นบาทต่อปี ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวสัดิการในรูปแบบอื่นใดให้แก่
กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของ
บริษทัฯ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3    

 ความเห็นคณะกรรมการ   
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอย่างรอบคอบแลว้เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้น ประจ าปี 2565  

เพื่อพิจารณาและอนุมติัคงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ส าหรับปี 2565  ในวงเงินรวมไม่เกิน 
10 ลา้นบาท (สิบลา้นบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูม้ีอ  านาจจ ัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม และ
เงินรางวลัประจ าปี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี ท่ีประชุมสามญั        
ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัและเป็นเช่นน้ีตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน  

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ปรากฏในส่วน “ขอ้มูล
เก่ียวกบัคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ริหำร และบุคลำกร” ของรายงานประจ าปี 2564 หรือ แบบ 56-1 
One Report (หนา้ 189-194) และรายละเอียด “ค่าตอบแทนและเงินรางวลัประจ าปี (โบนสั) ของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยของ TTA ส าหรับปี 2564” ปรากฏภายใตส่้วน “ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำร
ชุดยอ่ย ผูบ้ริหำร และบุคลำกร” ของรายงานประจ าปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report (หนา้ 204) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

การลงมติ 
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

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

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 

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

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

 

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั มีความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบติังาน ความโปร่งใสและความมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี และมีผลการด าเนินงานท่ีดีตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมา และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกับผลการด าเนินงานดังกล่าว 
คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอใหแ้ต่งตั้ง  นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636) และ/หรือ นายวชัระ 
ภทัรพิทักษ์ (ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6669)  และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323) 
ผูส้อบบัญชีในสังกัดของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั ให้เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 โดย
ก าหนดค่าสอบบญัชี เป็นจ านวนทั้งส้ินไม่เกิน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) ซ่ึงเท่ากบัอตัราค่าสอบบญัชีท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 โดยผูส้อบบญัชีท่านหน่ึงท่านใดจะมีอ านาจตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ   

ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี  
 ปี 2564 ปี 2565 
ค่าสอบบญัชี 3,924,000 บาท 3,924,000 บาท 
 

ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ จ่ายค่าบริการอื่นที่มิใช่การสอบบญัชี ให้กบั 
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั จ านวน 575,052 บาท ส่วนใหญ่เป็นบริการปรึกษาดา้นภาษีอากร กฎหมาย 
และโครงการแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย (จ านวน 423,393 บาท ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 ส่วนใหญ่เป็นการให้ค  าปรึกษาทางดา้นภาษี) 

นอกจากน้ี บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบัส านกังานสอบบญัชีของ
บริษทัยอ่ยโดยส่วนใหญ่  โดยคณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ สามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตาม
ก าหนดระยะเวลา 

เพื่อประโยชน์ส าหรับผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งขอ้มูลผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมน้ีตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4  และรายละเอียดค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากดั ในปี 2564 ปรากฏในส่วน “ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี” ของรายงานประจ าปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report 
(หนา้ 403) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1    

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้น ประจ าปี 2565 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 2565 โดยก าหนดค่าสอบบญัชี เป็นจ านวนทั้งส้ิน
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ไม่เกิน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ) โดยผูส้อบบัญชีท่านหน่ึงท่านใดจะมีอ านาจตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ 

การลงมติ 
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตัวิงเงนิใหม่ในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  
ในปี 2560 และปี 2564 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ภายในวงเงินไม่เกิน 

5,000 ลา้นบาท (ห้าพนัลา้นบาท) และ 2,000 ลา้นบาท (สองพนัลา้นบาท) ตามล าดบั โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท หรือใน
วงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า  ณ เวลาใดเวลาหน่ึง วงเงิน 2,000 ลา้นบาท 
(สองพนัลา้นบาท) สำมำรถออกและเสนอขายหุ้นกูภ้ายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2564 ถึงส้ินปี 2568  ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565  
บริษทัฯ มีวงเงินออกและเสนอขายหุน้กูค้งเหลือ 2,784 ลา้นบาท โดยมีหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 4,216 ลา้นบาท  

เน่ืองจากวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอยูใ่นปัจจุบนั 7,000 ลา้นบาท (เจ็ดพนัลา้นบาท) ไม่เพียงพอ หาก
บริษทัฯ วางแผนท่ีจะออกและเสนอขายหุ้นกูใ้หม่ในอนาคตก่อนหุ้นกูเ้ดิมครบก าหนด/ไถ่ถอน  บริษทัฯ จึงตอ้งการวงเงิน
ใหม่ในการออกและเสนอขายหุ้นกู ้โดยจะออกเป็นสกุลเงินบำทภำยในวงเงินไม่เกิน 17,000  ลำ้นบำท (หน่ึงหม่ืนเจ็ดพนัลำ้น
บำท) หรือในวงเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ หรือเงินสกุลต่ำงประเทศอ่ืนในจ ำนวนท่ีเทียบเท่ำ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  โดย
หำกบริษทัฯ ไดรั้บกำรอนุมติัวงเงินใหม่ในการออกและเสนอขายหุ้นกู ้จำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี บริษทัฯ จะ
สำมำรถออกและเสนอขายหุ้นกูภ้ายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2565 ถึงส้ินปี 2569  โดยอำจเสนอขำยคร้ังเดียวเต็มจ ำนวน และ/หรือ
เป็นครำวๆ ไป เสนอขำยภำยในประเทศ หรือต่ำงประเทศ และอำจออกและเสนอขำยเพ่ือทดแทนหุ้นกูท่ี้เคยออกและเสนอ
ขำยไปแลว้ ในกรณีท่ีมีกำรไถ่ถอนหุ้นกูไ้ม่วำ่ดว้ยเหตุใด รวมทั้งกรณีท่ีมีกำรซ้ือคืนหุ้นกูด้งักล่ำว อนัมีผลให้เงินตน้คงคำ้ง
ของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษทัฯ สำมำรถออกหุ้นกู้เพ่ิมเติมได้อีก ภำยในวงเงินรวมไม่เกิน 17,000 ลำ้นบำท (หน่ึงหม่ืนเจ็ด
พนัลำ้นบำท) หรือในวงเงินสกลุดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ หรือเงินสกลุต่ำงประเทศอ่ืนในจ ำนวนท่ีเทียบเท่ำ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง   

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ระยะเวลาในการเสนอขาย ตั้งแต่ปี 2565 ถึงส้ินปี 2569 
ประเภทของหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีหลกัประกนั อาจไม่ดอ้ยสิทธิหรือดอ้ยสิทธิ  

และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
วงเงนิทีข่ออนุมตั ิ ภายในวงเงินไม่เกิน 17,000 ล้านบาท (หน่ึงหม่ืนเจ็ดพันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุล

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกลุต่างประเทศอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า ณ เวลาใดเวลาหน่ึง   
 

โดยอาจออกและเสนอขายเพ่ือทดแทนหุ้นกูท่ี้เคยออกและเสนอขายไปแลว้ ในกรณีท่ีมี
การไถ่ถอนหุ้นกูไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด รวมทั้งกรณีท่ีมีการซ้ือคืนหุ้นกูด้งักล่าว อนัมีผลให้เงิน
ตน้คงคา้งของหุน้กูล้ดลง ใหบ้ริษทัฯ สามารถออกหุ้นกูเ้พ่ิมเติมไดอี้ก ภายในวงเงินรวมไม่
เกิน17,000 ล้านบาท  (ห น่ึ งห ม่ืน เจ็ดพันล้านบาท ) ห รือในวงเงินสกุลดอลลำร์
สหรัฐอเมริกำ หรือเงินสกลุต่ำงประเทศอ่ืนในจ ำนวนท่ีเทียบเท่ำ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  
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วธีิการเสนอขาย เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั โดยอาจเสนอขายคร้ัง
เดียวเตม็จ านวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป  เสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ 

วตัถุประสงค์ เพ่ือการช าระหน้ีเงินกู ้และ/หรือการรีไฟแนนซ์ และ/หรือเพื่อการลงทุน และ/หรือ เพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวยีน และ/หรือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทัฯ 

 

โดยใหค้ณะกรรมการบริษทั กรรมการผูมี้อ านาจกระท าการแทนบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษทั ผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษทัฯ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอ านาจในการก าหนด
รายละเอียดเก่ียวกบัหุน้กู ้ประเภท หลกัประกนั จ านวนเงิน อาย ุมูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบ้ีย สิทธิในการไถ่ถอน 
วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงการแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน                  
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหุ้นกู ้ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และ/หรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการเขา้ท า ลงนาม 
แกไ้ข เจรจาท าสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ขอ้มูล ยื่นเอกสารหลกัฐาน ต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ สมาคมตลาดตรา
สารหน้ีไทย และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าว ตลอดจนการใดๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองได้
ตามความเหมาะสม 

 ความเห็นคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้น ประจ าปี 2565 พิจารณาและ
อนุมติัวงเงินใหม่ในกำรออกและกำรเสนอขำยหุน้กู ้โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 วงเงินใหม่ในกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู ้โดยจะออกเป็นสกุลเงินบำทภำยในวงเงินไม่เกิน 17,000  ลำ้นบำท (หน่ึง

หม่ืนเจ็ดพนัลำ้นบำท) หรือในวงเงินสกลุดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ หรือเงินสกลุต่ำงประเทศอ่ืนในจ ำนวนท่ีเทียบเท่ำ ณ 
เวลาใดเวลาหน่ึง โดยสำมำรถออกและเสนอขำยภำยในระยะเวลำตั้ งแต่ปี 2565 ถึงส้ินปี 2569 กำรออกหุ้นกู้มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือกำรช ำระหน้ีเงินกู ้และ/หรือกำรรีไฟแนนซ์ และ/หรือ เพื่อกำรลงทุน และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวยีน และ/หรือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรของบริษทัฯ 

 หุ้นกูด้งักล่ำวอำจมี หรือไม่มีหลกัประกนั อำจไม่ดอ้ยสิทธิหรือดอ้ยสิทธิ และอำจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูก็้ได ้
โดยเสนอขำยต่อประชำชน และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด ตำมหลักเกณฑ์และประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยอำยหุุน้กูจ้ะเป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด ไม่วำ่
จะเสนอขำยภำยในประเทศ หรือต่ำงประเทศ โดยอำจเสนอขำยคร้ังเดียวเต็มจ ำนวน และ/หรือเป็นครำวๆ ไป และอำจ
ออกและเสนอขำยเพื่อทดแทนหุ้นกูท่ี้เคยออกและเสนอขำยไปแลว้ ในกรณีท่ีมีกำรไถ่ถอนหุ้นกูไ้ม่ว่ำดว้ยเหตุ
ใด รวมทั้งกรณีท่ีมีกำรซ้ือคืนหุ้นกูด้งักล่ำว อนัมีผลใหเ้งินตน้คงคำ้งของหุน้กูล้ดลง ให้บริษทัฯ สำมำรถออกหุน้กู้
เพ่ิมเติมไดอี้ก ภำยในวงเงินรวมไม่เกิน 17,000 ลำ้นบำท (หน่ึงหม่ืนเจ็ดพนัลำ้นบำท) หรือในวงเงินสกุลดอลลำร์
สหรัฐอเมริกำ หรือเงินสกลุต่ำงประเทศอ่ืนในจ ำนวนท่ีเทียบเท่ำ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  

 ทั้งน้ี ให้คณะกรรมกำรบริษทั กรรมกำรผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษทัฯ คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมกำรบริษทั ผูมี้อ  ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัทฯ หรือคณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย มีอ ำนำจในกำร
ก ำหนดรำยละเอียดเก่ียวกบัหุ้นกู ้ประเภท หลกัประกนั จ ำนวนเงิน อำย ุมูลค่ำท่ีตรำไว ้รำคำเสนอขำย อตัรำดอกเบ้ีย 
สิทธิในกำรไถ่ถอน วธีิกำรเสนอขำย ระยะเวลำกำรออกและเสนอขำย และรำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กำรแต่งตั้งท่ี
ปรึกษำทำงกำรเงิน ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์นำยทะเบียนหุ้นกู ้ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ/หรือบุคคลภำยนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 
กำรเขำ้ท ำ ลงนำม แกไ้ข เจรจำท ำสญัญำ และ/หรือ เอกสำรต่ำงๆ รวมถึงกำรติดต่อ ใหข้อ้มูล ยืน่เอกสำรหลกัฐำน ต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สถำบนัจดัอนัดบั
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ควำมน่ำเช่ือถือ สมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย และ/หรือ หน่วยงำนอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้
ดงักล่ำว ตลอดจนกำรใดๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 
การลงมติ 
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

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

วาระที ่8 พจิารณากจิการอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

บริษทัฯ ก ำหนดใหว้นัท่ี 25 มีนาคม 2565 เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิในกำรเขำ้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565  

ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้ งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2565 โปรดกรอกขอ้ความ ลงลายมือช่ือ และติดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉันทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9  ถา้หาก 
ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉนัทะให ้นายสมบูรณ์เกยีรต ิเกษมสุวรรณ หรือ 
นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ กรรมการอิสระของบริษทัฯ  รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น 
ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9  ทั้งน้ี โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลกัฐานมายงัฝ่ายเลขานุการบริษทั
ทางไปรษณียต์ามท่ีอยู่ของบริษทัฯ เลขท่ี 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2565   

บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report โดยจดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามท่ีปรากฏบนหน้าแบบแจง้การประชุมน้ี หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะ
ขอรับรายงานประจ าปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report  
แบบรูปเล่ม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 และส่งมายงับริษทัฯ ดว้ยซองจดหมายธุรกิจตอบรับท่ีส่งมาดว้ย   

เน่ืองจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการดา้นสุขภาพและความ
ปลอดภยัของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ จึงอาจเปล่ียนแปลงวนั เวลา สถานท่ี ช่องทางการประชุม
และการปฏิบติับางประการตามความจ าเป็นและเหมาะสม  หากมีการเปล่ียนแปลง บริษทัฯ จะแจง้ใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบ
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.thoresen.com) และ/หรือ ช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสมต่อไป 
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

โดยมตขิองคณะกรรมการ 
  
 

 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีถ่ึงก าหนดตามวาระ 
 

ช่ือ นายเฉลมิชัย มหากจิศิริ 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 43 ปี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
(ณ วนัที ่25 มนีาคม 2565) 

ตนเอง:  ร้อยละ 23.1510 
คู่สมรส:  ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 31 มกราคม 2555 (10 ปี)  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
รวมจ านวนปีทีไ่ด้รับเลือกตั้งกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

13 ปี (10 ปี บวก 3 ปี)   

 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวทิยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2547 
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวทิยาลยัซฟัฟอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2544 
- หลกัสูตร Digital Edge Fusion (DEF) มหาวทิยาลยัศรีปทุม รุ่นท่ี 1 ปี 2560 
- หลกัสูตร Ultra Wealth – Invest Like A Master รุ่นท่ี 2 ปี 2559 
- หลกัสูตร Academy of Business Creativity (ABC)  มหาวทิยาลยัศรีปทุม รุ่นท่ี 4 ปี 2559 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 17 ปี 2556 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 53/2548 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 30/2547 
 

ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 
 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ปัจจุบัน 5 บริษัท) 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, กรรมการบริหาร 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบนั : ประธานกรรมการการลงทุน บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
2561 –ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน)  
2556 – ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โพสโค–ไทยน๊อคซ์ จ ากดั (มหาชน) 
2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2561 : รองประธานกรรมการ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
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 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอ่ืน (ปัจจุบัน 1 บริษัท) 
 

2555 – ปัจจุบนั : กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและรองประธานกรรมการบริหาร  
บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2562 : กรรมการ บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ากดั 
 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน  (ปัจจุบัน 73 บริษัท) 
 

2564 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน เอฟเอสโอ จ ากดั 
2563 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ประณีต จ ากดั 
2563 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด เวนเจอร์ส จ ากดั 
2562 – ปัจจุบนั : กรรมการ กิจการร่วมคา้ โทรีเซน คลองผดุง กรุงเกษม 
2562 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เนเชอรัล ออร่า จ ากดั 
2562 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เนเชอรัล ดร้ิงค ์จ ากดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ซีเอม็ คอร์ปอเรท จ ากดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั สยามทาโก ้จ ากดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โฟร์ วนัวนั อีคอมเมิร์ซ จ ากดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีทีจีซี จ ากดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ว ีเวนเจอร์ส อินเวสเมน้ท ์พีทีอี แอลทีดี 
2560 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส ซาอุดิอาระเบีย จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ทีทีเอ มารีเนอร์ จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส แอลแอลซี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ส  
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์มอริเชียส จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ว ีเวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จ ากดั 



- 14 - 
 

2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็เอฟบี จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนดชิ์ป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง คอมพานี พีทีอี แอลทีดี 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั บาคองโค จ ากดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ ากดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั ฟัน จ ากดั 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์ -2 จ ากดั 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ ากดั 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั คอฟฟี แกลเลอรี จ ากดั 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พหลโยธินการ์เดน้ จ ากดั 
2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอม็ ครีก แลนด ์จ ากดั 
2553 – ปัจจุบนั : กรรมการบริหาร บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ ากดั 
2551 – ปัจจุบนั : กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั 
2548 – ปัจจุบนั : กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั 
2548 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พี.เอม็.คอร์ป จ ากดั 
2545 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ครัวเลควดู จ ากดั 
2545 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั แอค็ม่ี แคม็พ จ ากดั 
2541 – ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เลควดูคนัทร่ีคลบั จ ากดั 
2541 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัทส์ จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เดอะ เนสท ์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เดอะ เนสท ์โฮม จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เดอะ เนสท ์เพลินจิต จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ยเูค) ลิมิเตด็ 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอเชียน ้ าประปาหลวงพระบาง จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั บาเรีย เซเรส 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส คลีน เอน็เนอร์ยี ่1 จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส คลีน เอน็เนอร์ยี ่2 จ ากดั 
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ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  เซอร์วสิเซส จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั คลาวดเ์บรค (ประเทศไทย) จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั โปรดกัชัน่ จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็ 80 จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอสเอม็ แลนด ์จ ากดั 
2556 – 2563 : กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ ากดั 
2556 – 2563 : กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จ ากดั 
2556 – 2563 : กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จ ากดั 
2556 – 2563 : กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จ ากดั 

 
 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2564 

 คณะกรรมการบริษทั 8/8  
 คณะกรรมการบริหาร 7/7  
 

ประวตักิารกระท าผดิทางกฎหมาย 
- ไม่มี - 
 

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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ช่ือ นางสาวอุษณา มหากจิศิริ 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 41 ปี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
(ณ วนัที ่25 มนีาคม 2565) 

ตนเอง:  ร้อยละ 5.4798 
คู่สมรส:  ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 31 มกราคม 2555 (10 ปี)  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
รวมจ านวนปีทีไ่ด้รับเลือกตั้งกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

13 ปี (10 ปี บวก 3 ปี)   

 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี 2548 ซ่ึงเป็นโครงการ

ร่วมกบั Kellogg Graduate School of Management of Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2545 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 30/2547 
 

ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 
 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ปัจจุบัน 1 บริษัท) 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการ, รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและ 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน)  
2564 – ปัจจุบนั : กรรมการบริหาร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน)  
2556 – 2563 : กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอ่ืน (ไม่ม)ี 
 

-ไม่มี-   
 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน  (ปัจจุบัน 40 บริษัท) 
 

2561 – ปัจจุบนั  : กรรมการ บริษทั พีทีจีซี จ ากดั 
2560 – ปัจจุบนั  : กรรมการ บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั 
2560 – ปัจจุบนั  : กรรมการ บริษทั พีเอม็ แคปปิตอล จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั  : กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบนั :  กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั :  กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
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2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง คอมพานี พีทีอี แอลทีดี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนดชิ์ป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็เอฟบี จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ว ีเวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ 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 
2554 – ปัจจุบนั :  กรรมการ บริษทั เอม็ ครีก แลนด ์จ ากดั 
2554 – ปัจจุบนั : กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารและปฏิบติัการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั 
2553 – ปัจจุบนั : กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเนสท ์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
2553 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัทส์ จ ากดั 
2552 – ปัจจุบนั : กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คอฟฟี แกลเลอรี จ ากดั 
2551 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั 
2551 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พหลโยธินการ์เดน้ จ ากดั 
2549 – ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
2548 – ปัจจุบนั :  กรรมการ บริษทั พี.เอม็.คอร์ป จ ากดั 
2545 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั แอค็ม่ี แคม็พ จ ากดั 
2545 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ครัวเลควดู จ ากดั 
2541 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เลควดูคนัทร่ีคลบั จ ากดั 
2541 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั โปรดกัชัน่ จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โฟร์ วนัวนั อีคอมเมิร์ซ จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เนเชอรัล ออร่า จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เนเชอรัล ดร้ิงค ์จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็ 80 จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอสเอม็ แลนด ์จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เดอะเนสท ์เพลินจิต จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เดอะ เนสท ์โฮม จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เดอะ เนสท ์วลิเลจ จ ากดั 

 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2564 

 คณะกรรมการบริษทั 8/8  
 คณะกรรมการบริหาร 3/3 (ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร วนัท่ี 11 สิงหาคม 2564)  
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3/3    
 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 2/2    

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105552112341&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105554085813&jpTypeCode=5
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ประวตักิารกระท าผดิทางกฎหมาย 
- ไม่มี - 
 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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ช่ือ นายสันต ิบางอ้อ 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 75 ปี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
(ณ วนัที ่25 มนีาคม 2565) 

ตนเอง:  0.0027 
คู่สมรส:  ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 31 มกราคม 2555 (10 ปี)  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
รวมจ านวนปีทีไ่ด้รับเลือกตั้งกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

13 ปี (10 บวก 3 ปี)  

 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวทิยาลยัเท็กซสั เทค ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2523 
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณัฑิต (การคลงั) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี 2511 
- หลกัสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End สภาวชิาชีพในพระบรมราชูปถมัภ ์ปี  2558 
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 42/2556 
- หลกัสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 9/2556 
- หลกัสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 14/2556 
- หลกัสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 14/2556 
- หลกัสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 

17/2556 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 

16/2556 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 12/2544 
- ประกาศนียบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 38 ปี 2538 
- ประกาศนียบตัร สาขาการพฒันา มหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์สหราชอาณาจกัร ปี 2518 
 

ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 
 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน 2 บริษัท) 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ บริษทั ประชาอาภรณ์ จ ากดั 

(มหาชน) 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการ

ก ากบัดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

2553 – ปัจจุบนั : กรรมการตรวจสอบ บริษทั ประชาอาภรณ์ จ ากดั (มหาชน) 
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 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอ่ืน (ไม่ม)ี 
- ไม่มี  -   

 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน (ปัจจุบัน 1 หน่วยงาน)  
2560 – ปัจจุบนั : อนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวสิาหกิจ สาขาสาธารณูปการ และสาขาสงัคม

และเทคโนโลย ีกระทรวงการคลงั 
2559 – ปัจจุบนั  : อนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวสิาหกิจ สาขา

สาธารณูปการ อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเชิงพาณิชย ์กระทรวงการคลงั 
2555 – 2559  : อนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวสิาหกิจ สาขาส่ือสาร

และพลงังานของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 
 
 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2564 

 คณะกรรมการบริษทั 7/8  
 คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3/3    
 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 2/2    

 
ประวตักิารกระท าผดิทางกฎหมาย 
- ไม่มี - 
 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
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 นายจติรพงษ์  กว้างสุขสถิตย์ 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 72 ปี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
(ณ วนัที ่25 มนีาคม 2565) 

ตนเอง:  ไม่มี 
คู่สมรส:  ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 13 พฤษภาคม 2558 (7 ปี)  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
รวมจ านวนปีทีไ่ด้รับเลือกตั้งกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

10 ปี (7 บวก 3 ปี)  

 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตร์ (วศิวกรรมอุตสาหการ) Lamar University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2522 
- ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ (วศิวกรรมอุตสาหการ)  Lamar University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2517 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี 2513 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

รุ่นท่ี 10/2553 
- หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 42/2547 
- หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director Program (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

รุ่นท่ี 9/2547 
- คณะกรรมการบรรษทัภิบาลแห่งชาติ (NCGC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4212) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 12 
- Stanford Executive Program, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2536 
 

ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 
 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ปัจจุบัน 1 บริษัท) 
 

2558 – ปัจจุบนั  : กรรมการอิสระ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2562 : กรรมการและประธานส ารอง Board Risk Committee ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ ากดั 

(มหาชน) 
 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอ่ืน (ไม่ม)ี 
- ไม่มี  -   

 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน (ปัจจุบัน 1 บริษัท) 
2564 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ บริษทั พรีเมียร์ แทงค ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
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ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2564 

 คณะกรรมการบริษทั 8/8  
 

ประวตักิารกระท าผดิทางกฎหมาย 
- ไม่มี - 
 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
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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นิยามกรรมการอสิระของบริษัทฯ 
  

กรรมการอิสระ คือ กรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีความอิสระจาก      
คณะผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของ
บริษทัฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

คุณสมบติัประการส าคญัของกรรมการอิสระ รวมถึง 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้ งน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระ   รายนั้นๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา 
ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร กรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้
อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหาร กรรมการ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย  

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือ   ผูมี้อ  านาจควบคุม ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามท่ีกล่าวถึงในวรรคแรก รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติ
เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์
ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้ งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้ งน้ี การค านวณภาระหน้ี
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่
ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายงานท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ี
เกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักรรมการรายดงักล่าว  

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ            
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชีซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สงักดั
อยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือ  ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ  

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ      
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ       
บริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน        
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทอ่ืน           
ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

9.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง ขอ้ 9 ดา้นบนแลว้ กรรมการ
อิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจใน
รูปแบบองคค์ณะ (collective decision) ได ้
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ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาอยา่งรอบคอบ 
ระมดัระวงัถึงความเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทั้งสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของ
บริษทัฯ ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน และให้
ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนและเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ  ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม และเงินรางวลัประจ าปี ส าหรับปี 
2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ลา้นบาท (สิบลา้นบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ านาจจดัสรรเงิน
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม   และบริษทัฯ มีการจดัท าประกนัภยัความรับผิดของ
กรรมการและเจา้หนา้ท่ี (Directors and Officers Liability Insurance) ใหแ้ก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ รายละเอียด
ขอ้มูลค่าตอบแทนเป็นดงัน้ี 

 
 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 

รายการ ปี 2564 ปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) วงเงนิทีอ่นุมตั ิ วงเงนิทีจ่่ายจริง 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นตวัเงิน ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 9.96 ลา้นบาท ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

 

 ค่าตอบแทนท่ีมิใช่ตวัเงิน 

บริษัทฯ มีการจัดท าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี  (Directors and Officers Liability 
Insurance) ให้แก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในวงเงินจ ากดัความรับผิดชอบรวม 1,200 ลา้นบาทต่อปี
ทั้งในปี 2564 และปี 2565 

 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรูปของ
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมจ านวนรวม 7.16 ลา้นบาท  และค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวลัประจ าปี 
(โบนัส) จากผลการด าเนินงานและวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัในปี 2564 ซ่ึงไดจ่้ายในปี 2565 เป็นเงินรวมจ านวน 2.8  ลา้นบาท  
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวลัประจ าปี (โบนสั)  โดยเม่ือรวมค่าตอบแทนแลว้ไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้น
ในท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 ท่ีจ านวน 10 ล้านบาท  บริษัทฯ มีการจัดท า
ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและ
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในวงเงินจ ากัดความรับผิดรวม 1,200 ล้านบาทต่อปี ทั้ งน้ี บริษัทฯไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการในรูปแบบอ่ืนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้กบักรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีไดก้ล่าวมา
ขา้งตน้  รายละเอียด “ค่าตอบแทนและเงินรางวลัประจ าปี (โบนสั) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของ TTA 
ส าหรับปี 2564” ปรากฏภายใตส่้วน “ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร และบุคลากร” 
ของรายงานประจ าปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report  (หนา้ 204) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3  
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รายละเอียดของอตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย และเงินรางวลัประจ าปี (โบนสั) ในปี 2564 
และท่ีจะเสนอจ่ายส าหรับปี 2565 มีดงัน้ี 

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 

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 คณะกรรมการบริษทัจะก าหนดเงินรางวลัประจ าปีใหแ้ก่
กรรมการตามท่ีเห็นเหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินรางวลัประจ 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 

 

 ค่าตอบแทนท่ีมิใช่ตวัเงิน 

บริษัทฯ มีการจัดท าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี  (Directors and Officers Liability 
Insurance) ใหแ้ก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในวงเงินจ ากดัความรับผิดชอบรวม 1,200 ลา้นบาทต่อปี 
 

หมายเหตุ :    บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวสัดิการในรูปแบบอ่ืนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้กบักรรมการ นอกเหนือจาก
  ค่าตอบแทนท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้   
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ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการ 

 

ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการซ่ึงจดัท าข้ึนโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทยฉบับล่าสุด ปี 2563 
เพื่อใหบ้ริษทัจดทะเบียนมีขอ้มูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทันั้น บริษทัฯ ไดน้ ามาใช้
ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยน ามาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 

2565 ดงัต่อไปน้ี 
 

ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากขอ้มูลค่าตอบแทนหมวดบริษทัจดทะเบียนท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 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 
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ข้อมูลผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ ประจ าปี 2565 
  

รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี 2565 
 

1. นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง 

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

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

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 

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

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

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 

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

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต ประเทศไทย 
- 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 6 ปี (ปี 2556-2559, 2563-2564) 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ ไม่มี 
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / 
บริษทัร่วม กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าว 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียอ่ืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับ
บริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้อนัมีผลท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

ไม่มี 
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เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
โปรดศึกษาวิธีปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดย Inventech Connect ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 
และแนบเอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM)  ดงัน้ี 
 
1) กรณีทีป่ระสงค์จะเข้าประชุม e-AGM ด้วยตนเอง  

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 5 
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2) กรณีแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ 

2.1) หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงในการประชุม e-AGM แทน 
กรุณากรอกขอ้มูลและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาดว้ยพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมน้ี  
ดงัต่อไปน้ี 

2.1.1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
 ก)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ

ใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผูถื้อหุ้น ซ่ึงยงัไม่หมดอายุ
และลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และ 

 ข) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรขา้ราชการ หรือบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือ
ใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงยงัไม่
หมดอายแุละลงนามรับรองส 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 าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ

ใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผูมี้อ  านาจของนิติบุคคล 
ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุและลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
 ข) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรขา้ราชการ หรือบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือ

ใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงยงัไม่
หมดอายแุละลงนามรับรองส 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 22 เมษายน 2565 

 
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  www.thoresen.com   หรือดาวน์โหลดไดท่ี้ QR Code 

 

2.5) ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนได ้โดยขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น ปรากฏ
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 
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วธีิการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น 
  
1. ในการประชุม บริษทัฯ จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดบัท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอ

ขอ้มูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามก่อนการลงมติ และจะแจง้ผลคะแนนต่อท่ีประชุม
เม่ือนบัคะแนนเสียงเสร็จ  

2. ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระวา่ เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เตม็ตามคะแนนเสียงท่ีตนมีไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นของตนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียนผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุน
ต่างประเทศ 

3. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ  ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน จะตอ้งลงคะแนนเสียงใน
ระบบ Inventech Connect (e-Voting) โดยผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือแท็บเล็ต 
สามารถเขา้สู่ระบบลงคะแนนเสียงไดต้ามลิงกท่ี์แจง้ในช่องทาง Chat ฟังกช์นั ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแล็ปท็อป สามารถกดปุ่ม Continue ดา้นขวา ในฟังชัน่ Multimedia Viewer 
จากนั้นน า Email และ Password ท่ีไดรั้บจาก Email อนุมติัของท่าน เพ่ือ Sign-in เขา้สู่ระบบการลงคะแนน 
และกดปุ่มลงทะเบียน จากนั้นเลือกวาระท่ีท่านตอ้งการลงคะแนนเสียง  

4. ในการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผูถื้อหุ้นเลือกวาระท่ีตอ้งการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่ม
ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ “เห็นดว้ย” (สีเขียว) / “ไม่เห็นดว้ย” (สีแดง) / “งดออกเสียง” 
(สีสม้) และ “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (สีฟ้า)  การกดปุ่มสีฟ้า “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ 
การไม่ไดส่้งการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดๆ ก็ตาม ระบบจะถือวา่ท่านเห็นดว้ยกบัวาระการประชุม
ดงักล่าว ทั้งน้ี  ผูถื้อหุ้นสามารถท าการเปล่ียนแปลงการออกเสียงลงคะแนนไดจ้นกว่าจะปิดการลงคะแนน
เสียงในวาระนั้นๆ  โดยภายหลงัส้ินสุดการหารือในแต่ละวาระ บริษทัฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงใน
ระบบในแต่ละวาระเป็นเวลาประมาณ 1 นาที 

5. กรณีผูรั้บมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นหลายราย ให้กดเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ช้งาน” และกดท่ีปุ่ม “สลบั
บญัชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ  

6. ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะ โดยในหนังสือมอบฉันทะผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหน้าในทุกวาระ
ก่อนเร่ิมการประชุมแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะท่านนั้นไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนในระหวา่งการประชุม เน่ืองจาก
บริษทัไดเ้ก็บและบนัทึกการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะตั้งแต่ช่วงลงทะเบียนแลว้  

7. ส าหรับในวาระท่ี 4 เร่ืองการเลือกตั้ งกรรมการ บริษัทฯ ขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ งกรรมการเป็น
รายบุคคล  

8. ในการนบัคะแนนเสียง บริษทัฯ จะใชว้ธีิการหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนท่ีเหลือจากการออกเสียงไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง หรือบตัรเสียจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 
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9. ขอให้ผูถื้อหุ้นอยูใ่นวาระการประชุมจนจบการประชุม และตอ้งลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติใน
วาระนั้นๆ   

9.1 กรณีผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนนและออกจากการประชุมก่อนการปิดประชุม กรุณากด
ลงคะแนนเสียงและส่งคะแนนให้ครบทุกวาระก่อน แลว้จึงปิดบราวเซอร์ โดยไม่ต้องกดปุ่ม “ออก
จากการประชุม” 

9.2 กรณีผูถื้อหุน้ออกจากการประชุมโดยกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” จ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้จะไม่ถูก
น าไปรวมเป็นองคป์ระชุม และการออกเสียงลงคะแนนท่ีไดก้ดส่งไปก่อนหนา้จะไม่ถูกบันทึกเป็น
คะแนนเสียงในวาระท่ียงัไม่ไดพิ้จารณา ภายหลงัจากท่ีกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” 

 อยา่งไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหน่ึงจะไม่เป็นการตดัสิทธิของผูถื้อหุ้น หรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะในการกลบัเขา้ร่วมประชุม และลงคะแนนในวาระต่อไปในระบบ  

10 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ทั้ งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจดัการให้เป็นไปตามล าดับ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส่งค าถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ผ่านช่องทาง Q&A บนระบบ
เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมพิมพช่ื์อและนามสกุล สถานะความเป็นผูถื้อหุ้น หรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะ ตามดว้ยค าถาม หรือความคิดเห็นในช่อง Q&A แลว้กดส่งค าถาม โดยบริษทัฯ จะตอบค าถาม
ในห้องประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าถามนั้น อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามท่ีถูกส่งเขา้มาจ านวนมาก 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสมเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระของการ
ประชุมน้ีเท่านั้น ส าหรับค าถามและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ียงัไม่ไดต้อบในการประชุม บริษทัฯ จะสรุปประเด็น
ค าถามและค าตอบเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นน้ี ซ่ึงจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ 
ภายใน 14 วนันบัแต่การประชุมเสร็จส้ิน 

11 เพ่ือลดอตัราความเส่ียงในการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ไปสู่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ
ท่ีจดัการประชุม การประชุมจะถูกกระชบัใหอ้ยูภ่ายในเวลา 2 ชัว่โมง 

12 หากเกิดกรณีระบบขดัขอ้งระหวา่งการประชุม ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บอีเมล ์เพ่ือกลบัเขา้สู่การประชุมผ่านระบบ
ส ารองต่อไป 

 

กรณีผูถื้อหุ้นประสบปัญหาการเขา้ระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน โปรดติดต่อ Inventech Call Center 
โทรศพัท์ 02-931-9130  (เฉพาะวนัท าการ ระหว่างวนัท่ี 20 - 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. หรือจนเสร็จส้ิน
การประชุม) 
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ข้อบังคบับริษัทฯ เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
 

การออกหุ้น 

ขอ้ 4. หุ้นของบริษทัเป็นหุ้นสามญัชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่ากนั และเป็นหุ้นชนิดท่ีตอ้งช าระค่าหุ้น
เตม็จ านวนมูลค่าของหุ้น   

บริษทัอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือหลักทรัพยอ่ื์นใดได้ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เสนอขายแก่ประชาชนได ้และการเปล่ียนแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญั การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิให้เป็นหุ้นสามญัให้กระท าได้ ทั้งน้ีภายใตบ้งัคบับทบญัญติัของกฎหมายว่า
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 31. คณะกรรมการมีอ านาจเลือกตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงเป็นคณะกรรมการบริหาร เพ่ือด าเนินกิจการ
อย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะก าหนดเง่ือนไขอย่างใดก็ได ้กรรมการบริหารมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนและ
บ าเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการก าหนด แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผูน้ั้นในอนัท่ีจะ
ไดรั้บค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืนตามขอ้บงัคบัน้ีในฐานะกรรมการ 

 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  6 
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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 ว ัน 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) กิจการอ่ืนๆ 

          การบญัชี การเงนิ และการสอบบญัชี 

ขอ้ 38. รอบปีบญัชีของบริษทัเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี 

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 ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 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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วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะทีป่ระสงค์จะเข้าประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถด าเนินการได้ตามขัน้ตอนการยืน่
แบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

ขั้นตอนการยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผา่น Web browser ให้เข้าไปที ่ https://app.inventech.co.th/TTA182034R  
หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ       และด าเนนิการตามขัน้ตอนดังภาพ  

2. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะทีไ่ม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบลงทะเบยีนยืน่แบบค าร้องจะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. และจะปิดการลงทะเบียนยืน่
แบบค าร้องวันที่ 27 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม 
 

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถลงทะเบียนยื่นแบบค าร้องผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรอืจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบ มายังบริษทัฯ ทางไปรษณยี์ตามที่อยู่ข้างลา่งนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง
บริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 17:00 น. 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
เลขที ่26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ 10330   
โทร. 02-250-0569 ต่อ 109, 276 

 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 11:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 
ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 
 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9130 

@inventechconnect 

ให้บริการระหว่างวันที่ 20 - 27 เมษายน 2565 เวลา 08:30 – 17:30 น. 
(เฉพาะวันท าการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

.
1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 .
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบค าร้อง 

.
3 กรอกข้อมูลตามท่ีระบบแสดง 

.
4  เพื่อยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุม 

 
.

5 กดปุ่ม “ส่งแบบค าร้อง / Request” 
 

.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 

Username & Password ** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  7 

https://app.inventech.co.th/TTA182034R
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  ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings 

ส าหรับระบบปฏิบัติการ IOS ส าหรับระบบปฏิบัติการ Android 

.
1 เข้า App Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบท าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอน

แอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

.
1 เข้า Play Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบท าการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

ส าหรับระบบปฏิบัติการ Windows 

.
1 เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html 

.
2 กดปุ่ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบัติการที่เครื่องของคุณรองรับ 

.
3 คลิกไฟล์ท่ีดาวน์โหลด “webexapp.msi” เพื่อท าการเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม 

Webex  Meetings 

.
4 กดปุ่ม “Next” เพื่อท าการติดตั้งโปรแกรม 

.
5 รอ สักครู่ ระบบท าการติดตั้งโปรแกรม 

.
6 กดปุ่ม “Finish” เมื่อระบบติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว 

.
7 กดปุ่ม “Agree” เพื่อยอมรับเง่ือนไขในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน 

.
8 พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ม “Next” เพื่อเข้าใช้งาน 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

.
1 คลิกลิงก์ URL ส าหรับเข้าห้องประชุมท่ีได้รับจากอีเมล 

.
2 น า Username และ Password มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

.
4 กดปุ่ม “รับชมถ่ายทอดสด” 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชม

ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.
5.1 กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ท าการยื่นแบบค าร้อง 

.
5.2 กดปุ่ม “Join Now” 

.
5.3 กด “Run a temporary application” 

.
5.4 กดไฟล์ที่ดาวน์โหลด 

.
5.5 กดปุ่ม “Join Event” เพื่อเข้าร่วมประชุม 
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ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน 

Application  Webex  Meetings  ดังนี ้

.
5.1 กดปุ่ม “Join” 

กรณีไม่เคยเข้าใช้งาน Webex  Meetings  มาก่อนให้ กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS) 
 .

5.2 กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ท าการยื่นแบบค าร้อง 

.
5.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเข้าถึงต่าง ๆ ของ Application 

.
5.4 กดปุ่ม “Join” เพื่อเข้าร่วมประชุม 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

.
1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia 

Viewer” 

.
2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก

อีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
5 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง

ล่าสุดที่ได้ท าการเลือกลงคะแนน 

.
1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 

.
2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกท่ีข้อความจาก 

Inventech Connect (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์           
(กรณีเป็น IOS) 

.
3 “กดลิงก์ส าหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง” 

.
4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue” 

.
5 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล 

หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
8 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุด

ที่ได้ท าการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม          (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ
การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกน าไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมก าหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 
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ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ์ 
การพิมพ์ค าถาม 1 

เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม 
พิมพ์ค าถามแล้ว กด “ส่ง”   

การถามผ่านภาพและเสียง 2 
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม 
กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือ
สัญลักษณ์ 
กรอกชื่อที่ใช้บน  Webex 
กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 
รอสัญญาณจากเจ้าหน้าท่ีในการให้คิวถามค าถามทางช่อง Chat 

หมายเหตุ การท างานของระบบระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเตอร์เน็ตที่รองรับของ
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะน า 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะน า) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 
     - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะน า) หรือ Safari 

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบค าร้องผ่าน e-Request 

1 คู่มือการติดตั้ง 
Application Webex Meetings 

2 คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 
3 
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ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 
เว็บไซต์ https://app.inventech.co.th/TTA182034R 

กรอกข้อมูลส าหรับยื่นแบบค าร้อง 
(e-Request) 

ส่งแบบค าร้อง 

เจ้าหน้าที่พิจารณา 
อนุมัติค าร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและน าส่งลิงก์ 
ส าหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บน Cisco Webex 
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง (e-Voting) 
ผ่าน Cisco Webex 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบค าร้อง 
และก าลังด าเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนนี้จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร 
เพิ่มเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบค าร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัติ ผ่านการอนุมัติ 

ด า
เน

ินก
าร

ก่อ
นว

ันป
ระ

ชุม
 

ด า
เน

ินก
าร

 ณ
 ว

ันป
ระ

ชุม
 

หมายเหตุ 
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะน าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบ
ฉันทะออกจากการประชุมส าหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่ม  
 

เรียน ผูถื้อหุน้ 

 

 บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนใหท่้ำนทรำบวำ่ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีควำมประสงค์
ท่ีจะขอรับรายงานประจ าปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report  ของบริษทัฯ แบบรูปเล่ม กรุณาแจง้ความจ านงโดยกรอกช่ือ      
ท่ีอยู ่และระบุภำษำของรำยงำนประจ ำปี (ไทย/องักฤษ) ท่ีท่ำนประสงค ์โดยท ำเคร่ืองหมำยในช่องส่ีเหล่ียมดำ้นล่ำง  และ
ใส่ซองจดหมำยธุรกิจตอบรับที่แนบมำน้ีตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 5  ส่งกลบัมำยงับริษทัฯ เพื่อท่ีบริษัทฯ จะไดจ้ดัส่งรายงาน
ประจ าปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report ใหท่้ำนต่อไป 

 

ขำ้พเจำ้ช่ือ (ตวับรรจง)   

 

ท่ีอยู ่ 
 
  

 

โทรศพัท ์  

 

มีควำมประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่ม 

(กรุณำท ำเคร่ืองหมำยในช่องส่ีเหล่ียม) 
 

 ฉบบัภำษำไทย   
 

 ฉบบัภำษำองักฤษ  
 

 
 

 

 

                                                                                                              (ลงช่ือ)   

                                                                                                                          ( ) 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  8 



 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
ส ำหรับบุคคลธรรมดำ 

และนิติบุคคล 

 กรุณำลงนำมในหน้ำที่ 3 และแนบส ำเนำบัตรประชำชนที่ลงนำมรับรอง 

 กรุณำแนบเอกสำรกำรมอบฉันทะชุดนี้ทั้งชุด พร้อมทั้งหน้ำแบบแจ้งกำรประชุมที่มี
บำร์โค้ดปรำกฏมำด้วย และส่งกลบั คืนบริษทัฯ ทั้งฉบับ 

 ในกรณีที่ท่ำนต้องกำรให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนท่ำน ตำมที่ผู้รับมอบฉันทะ
เห็นสมควรในวำระกำรประชุมใดๆ โปรดกำเคร่ืองหมำย X หน้ำข้อ (ก) ของวำระ
กำรประชุมดงักล่ำว 

 ในกรณีที่ท่ำนต้องกำรให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนท่ำน ตำมควำมประสงค์ของท่ำน
ในวำระกำรประชุมใด  ๆโปรดกำเคร่ืองหมำย X หน้ำข้อ (ข) ของวำระกำรประชุมดงักล่ำว 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9  
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 หนา้ 1 จาก 5 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนตำยตวั) 
ท้ำยประกำศกรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

เขียนท่ี    
วนัท่ี       เดือน     พ.ศ.   

(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ   
อยูบ่า้นเลขท่ี    ถนน   ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม    หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                          เสียง ดงัน้ี 
หุน้สามญั      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั         เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั         เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)                อาย ุ          ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์            หรือ 

  (2) นำยสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ อาย ุ76 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 11 ซอยหมู่บา้นสวนนครินทร์ 2 แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ 
   (3) นำยเชิดพงษ์ สิริวชิช์  อาย ุ75 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 9/142 ซอย 2/3 หมู่บา้นปัญญารามอินทรา ถนนปัญญารามอินทรา 
แขวงคนันายาว  เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2565  เวลา 13.30 น. จดัข้ึนในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) 
ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

 วำระที ่1 พจิำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนนิงำนของบริษัทฯ ส ำหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 
– เพื่อรับทราบ –  

 

 วำระที ่2 พจิำรณำและอนุมตังิบกำรเงนิของบริษัทฯ ส ำหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบ
จำกผู้สอบบัญชี พร้อมรำยงำนผู้สอบบญัชี 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง   
 

 วำระที ่3 พจิำรณำและอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผล 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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 วำระที ่4 พิจำรณำและอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ถึงก ำหนดออกตำมวำระ  
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 

วำระที ่4.1 นำยเฉลมิชัย มหำกจิศิริ  
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วำระที ่4.2 นำงสำวอุษณำ มหำกจิศิริ  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วำระที ่4.3 นำยสันต ิบำงอ้อ  
  (ก)       ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

วำระที ่4.4 นำยจติรพงษ์ กว้ำงสุขสถติย์  
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วำระที ่5 พจิำรณำและอนุมตัค่ิำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง   
 

 วำระที ่6 พจิำรณำและอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2565 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง   
 

 วำระที ่7 พจิำรณำและอนุมตัวิงเงนิใหม่ในกำรออกและกำรเสนอขำยหุ้นกู้ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง   
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 วำระที่ 8  พจิำรณำกจิกำรอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน
กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

 
ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 
 
ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 
 
ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 
 
หมำยเหตุ 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บ

มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. จดัข้ึนในรูปแบบการประชุม
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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ข้อมูลของกรรมกำรอสิระ 

ทีเ่สนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

1. ช่ือ  นำยสมบูรณ์เกยีรต ิเกษมสุวรรณ  
อำยุ 76 ปี 

ต ำแหน่ง กรรมการอิสระ  
ทีอ่ยู่ เลขท่ี 11 ซอยหมู่บา้นสวนนครินทร์ 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ  

กรุงเทพมหานคร 10250 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 14 พฤศจิกายน 2559 
กำรมส่ีวนได้เสียพเิศษในวำระ
ทีพ่จิำรณำในกำรประชุมคร้ังนี ้

ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระท่ี 1-7 

 
 

2. ช่ือ นำยเชิดพงษ์ สิริวชิช์  
อำยุ 75 ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการอิสระ 

ทีอ่ยู่ เลขท่ี  9/142 ซอย 2/3 หมู่บา้นปัญญารามอินทรา ถนนปัญญารามอินทรา แขวงคนันายาว  
เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 30 มกราคม 2556 
กำรมส่ีวนได้เสียพเิศษในวำระ
ทีพ่จิำรณำในกำรประชุมคร้ังนี ้

ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระท่ี 1-7 
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