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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 

 


