วันที่ 23 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ )
2. เอกสารหรือหลักฐานที่ตอ้ งนามาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียน และ
การออกเสียงลงคะแนน
3. รายงานประจาปี 2560 ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
4. สาเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ รายงานของผูส้ อบบัญชี
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
5. ข้อมูลสาคัญของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ นิ ยามกรรมการอิสระ
6. ข้อมูลรายละเอียดของผูส้ อบบัญชี
7. รายละเอียด “ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว”
8. รายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
9. รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และข้อ 18 (เกี่ยวกับการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์และการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ)
10. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
11. แผนที่สถานที่จดั การประชุมผูถ้ ือหุน้ และ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ
ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 21
อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โดยบริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึงกาหนดการและวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.truecorp.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(www.set.or.th) ตั้งแต่วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
และเพื่อการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เป็ นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 23 มีนาคม 2561 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุม
เป็ นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาหรับการประชุมครั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยมิได้
เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกาหนดให้มี
การพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ปรากฏอยูภ่ ายใต้หวั ข้อ
เรื่อง “การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ” ในรายงานประจาปี 2560
หน้า 257-271 ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
(สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ
ในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
การลงมติ

วาระนี้ เป็ นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจาปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีแล้ว สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
สินทรัพย์รวม
หนี้ สินรวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิ ส่วนที่เป็ นของบริษัทฯ

222,023
56,214
11,682
2,149

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสาเนางบการเงิน ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผูถ้ ือหุน้
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน
และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็ นการรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้ นในรอบปี บัญชี
ที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
และ อนุมตั กิ ารจ่ายปั นผลจากกาไรสุทธิ ประจาปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละห้าสิบของกาไรสุทธิ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังการจัดสรรเป็ น
สารองต่างๆ และหากมีเงินสดคงเหลือ รวมทั้งเป็ นไปตามข้อกาหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสัญญาเงินกูต้ ่างๆ
ในปี 2560 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจากผลการดาเนิ นงานและไม่มียอดขาดทุนสะสม
คงเหลือ ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกาไรสุทธิไว้
เป็ นทุนสารองในจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี
คณะกรรมการด้านการเงิน จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560
เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 107,496,500.66 บาท ซึ่งคิดเป็ น
ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี 2560 และ พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายปั นผล
จากกาไรสุทธิของบริษัทฯ ประจาปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.031 บาท
คิดเป็ นปั นผลทั้งสิ้ น 1,034,414,054.33 บาท โดยจ่ายปั นผลเป็ นเงินสด
ทั้งนี้ เงินปั นผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 15 มีนาคม 2561
(Record Date เพื่อกาหนดสิทธิในการได้รบั เงินปั นผล) เป็ นผูม้ ีสิทธิรบั เงินปั นผล
และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการ
รับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่ นอน เนื่ องจากต้องรอการอนุ มตั ิจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อมูลการจ่ายปั นผลที่ผ่านมา
บริษัทฯ ได้เริ่มจ่ายปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ครั้งแรก ในปี 2559 จากกาไรสุทธิ
ของบริษัทฯ ประจาปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.06667 บาท โดยจ่ายเป็ น
หุน้ สามัญของบริษัทฯ บางส่วน และเงินสดบางส่วน กล่าวคือ (1) จ่ายปั นผล
บางส่วนเป็ นหุน้ สามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 200 หุน้ เดิมต่อ 3 หุน้ ปั นผล
อัตราการจ่ายปั นผลคิดคานวณเป็ นเงินเท่ากับ 0.06 บาทต่อหุน้ และ
(2) จ่ายปั นผลอีกส่วนหนึ่ งเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.00667 บาท
ต่อมาในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการด้านการเงิน
และ มีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี 2560 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุ มตั ิการจ่ายปั นผล
ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ขา้ งต้น
การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจาเป็ นจะต้อง
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระ
สาหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่จะพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ มีดงั นี้
1) นายธนิ นท์
3) นายโชติ
5) นายสุภกิต

เจียรวนนท์
โภควนิ ช
เจียรวนนท์

2) ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
4) นางปรีเปรม เสรีวงษ์
6) นายศุภชัย เจียรวนนท์

เพื่อการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาส
โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกาหนดหลักเกณฑ์ให้ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถ
เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริษัทฯ
เป็ นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
พิจารณาความเหมาะสม สาหรับการประชุมในครั้งนี้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อย
เสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการว่า กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระ
ในครั้งนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด อีกทั้งเป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนิ นงานของบริษัทฯ และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิจ
ของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้ สาหรับกรรมการ
ที่เป็ นกรรมการอิสระ ก็เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ สาหรับนายโชติ โภควนิ ช แม้วา่ ท่านจะเป็ นกรรมการของบริษัท
ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักส่วนหนึ่ งด้านเทคโนโลยี
อันอาจมีลกั ษณะการทาธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับธุรกิจบางส่วนของบริษัทฯ
ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า
เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว นายโชติ โภควนิ ช มีสถานะเป็ นกรรมการอิสระ
ของทั้งสองบริษัท มีความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การให้คาแนะนา
และ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด จึงยังคงมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการเป็ นกรรมการอิสระของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่จะพ้นจากตาแหน่ ง
ตามวาระ ทั้ง 6 ท่าน ดังกล่าว ให้กลับเข้าเป็ นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
สรุปรายชื่อ ได้ดงั นี้
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1) นายธนิ นท์
2) ดร. โกศล
3) นายโชติ
4) นางปรีเปรม
5) นายสุภกิต
6) นายศุภชัย

เจียรวนนท์
เพ็ชร์สุวรรณ์
โภควนิ ช
เสรีวงษ์
เจียรวนนท์
เจียรวนนท์

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสาคัญของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อแต่ละท่าน และ
นิ ยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5) เพื่อประกอบ
การตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้ และได้จดั ส่งให้แก่ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ในครั้งนี้
การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ งหุน้ ต่อหนึ่ งเสียง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ ้งั หมดตาม (1) เลือกตั้ง
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผูเ้ ป็ นประธาน
เป็ นผูอ้ อกเสียงชี้ ขาด
และ เพื่อการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิ ดโอกาส
ให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยจะเสนอ
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีรปู แบบเดียว คือ ค่าตอบแทนประจา
เป็ นรายเดือน ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ได้เคยมีมติ
อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการไว้เป็ นรายเดือนแยกตามตาแหน่ ง โดยเป็ น
อัตราเดิมที่มิได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545 คณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว โดยคานึ งถึงระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ น
อุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
และได้นาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่า ควรเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม ตามที่ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ได้เคยมีมติอนุ มตั ิไว้ โดยเห็นสมควรให้
เรียบเรียงถ้อยคาการอธิบายใหม่เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้ น เป็ นดังนี้
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“กรรมการได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
(ไม่ว่าจะเป็ นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอิสระ)

300,000
200,000
150,000
100,000

บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน

กรรมการอิสระที่เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
200,000 บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)
กรรมการอิสระที่เป็ นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
300,000 บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็ นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)
หากกรรมการท่านใดเป็ นลูกจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นส่วนเพิ่มเติม
จากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน และ ให้มีผลใช้บงั คับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
จะมีมติเป็ นประการอืน่ ”

ทั้งนี้ ในรายงานประจาปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้จดั ส่งให้แก่ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3) บริษัทฯ ได้เปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ในหน้า 130-132
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในหน้า 208-209 และ ข้อมูลค่าตอบแทน
กรรมการเป็ นรายบุคคล ในหน้า 138
ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ มิได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด
ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว ยังไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องลงมติ แต่เพื่อการปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ
มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเป็ นอัตราเดิมตามที่ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวน
เสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ในการนี้ กรรมการท่านใดที่เป็ นผูถ้ ือหุน้
ของบริษัทฯ ด้วย ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จาเป็ นจะต้อง
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 ในการนี้
ผูส้ อบบัญชีในสังกัดของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
ได้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยต่อเนื่ องมาตั้งแต่ ปี 2543
และ ไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควรที่จะต้องเปลี่ยนสานักงานสอบบัญชีแต่อย่างใด
ในปี 2561 ผูส้ อบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชี เป็ นเงินจานวน 5.5 ล้านบาท
(ซึ่งเป็ นจานวนที่ลดลงจากค่าสอบบัญชีในปี 2560 ซึ่งมีค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน
จานวน 6.2 ล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
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และ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา นั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือ ผูบ้ ริหาร หรือ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด และ เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านผูถ้ ือหุน้
โปรดดูขอ้ มูลรายละเอียดของผูส้ อบบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ได้จดั ส่งให้แก่ผูถ้ ือหุน้
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6) นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย
ในปี 2560 โดยแยกเป็ นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี และ ค่าบริการอื่น
ไว้ในรายงานประจาปี 2560 หน้า 190 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้ง นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4174 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขที่ 4095 และ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3760
จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
ประจาปี 2561 โดยให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งมีอานาจในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ ในกรณีที่ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
ตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูม้ ีอานาจแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตรายอื่น
ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนได้
โดยกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561 รวมทั้งสิ้ นเป็ นเงิน 5.5 ล้านบาท
ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนื อจากการสอบบัญชีประจาปี ตามปกติ
คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มอบอานาจให้คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณา
กาหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็ นกรณีๆ ไป
การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะ
เป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว”

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
ได้มมี ติอนุ มตั ิให้บริษัทฯ กาหนด “ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการ
ครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว” โดยการเพิ่มเติมเข้าเป็ นข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 31 เพื่อดาเนิ นการให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดย
คนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (“ประกาศ กสทช.ฯ”) นั้น ภายหลังจากที่บริษัทฯ
กาหนดข้อห้ามดังกล่าวขึ้ นแล้ว บริษัทฯ มีหน้าที่ในการนาเสนอข้อห้ามดังกล่าว
เข้าที่ประชุมใหญ่ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาทบทวนเป็ นประจาทุกปี
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อดาเนิ นการให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานของประกาศ กสทช.ฯ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทบทวน
และให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการ
โดยคนต่างด้าว” ตามที่ปรากฏในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งเป็ นข้อมูลเดิม
ตามที่ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556 โดยมีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7 ซึ่งบริษัทฯ ได้จดั ส่งให้แก่ผูถ้ ือหุน้
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 3
เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้การดาเนิ นธุรกิจของบริษัทฯ เกิดประโยชน์สงู สุด และ เพื่อปฏิบตั ิตาม
ระเบียบสานักงานหุน้ ส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วนบริษัท
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2558 บริษัทฯ จึงมีความจาเป็ นต้องทาการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการทาวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การให้บริการด้าน
การบริหารจัดการ การประกอบกิจการนาเที่ยว และ การซื้ อขายแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3
เรื่อง วัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8
พร้อมทั้งมอบอานาจให้กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รบั
มอบหมายจากกรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ มีอานาจแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความใดๆ ตามคาแนะนา ความเห็น หรือ คาสัง่ ของนายทะเบียนหรือ
หน่ วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และ
ข้อ 18 (ซึ่งเป็ นเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
การเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับ (ก) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557
(ข) คาชี้ แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์
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ของห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด สมาคมการค้า
และ หอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 และ
(ค) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยคาสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ จึงมี
ความจาเป็ นต้องทาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 เรื่อง การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ และ ข้อ 18 เรื่องการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9 พร้อมทั้งมอบอานาจให้กรรมการผูม้ ีอานาจของ
บริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากกรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ
มีอานาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคาแนะนา ความเห็น หรือ คาสัง่
ของนายทะเบียนหรือหน่ วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังเสร็จสิ้ น
การพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามระเบียบวาระ
การประชุม

ช่วงเวลาการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณา
เรื่องอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้
ซักถามเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับ
วาระการประชุมในครั้งนี้

อนึ่ ง วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 (Record Date)
คือ วันที่ 15 มีนาคม 2561
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดงั กล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯ
จะเปิ ดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้
กรุณานาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม
โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และปิ ดอากรแสตมป์ โดยถูกต้องเรียบร้อย
สาหรับผูร้ บั มอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนาเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้
ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จุดลงทะเบียน
หน้าห้องประชุม ก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
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เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความ
ในหนังสือมอบฉันทะ และ ระบุชื่อ นายโชติ โภควนิ ช หรือ ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
และ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายเลขานุ การบริษัทและหลักทรัพย์ ชั้น 15 เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และ ให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 26 เมษายน 2561 จักเป็ นพระคุณยิ่ง
หากท่านมีขอ้ สงสัย หรือ คาถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ท่ี
ฝ่ ายเลขานุ การบริษัทและหลักทรัพย์ โทร (0) 2858-2660 หรือ (0) 2858-2663 ในเวลาทาการ
ขอแสดงความนับถือ

(นางรังสินี สุจริตสัญชัย)
เลขานุ การบริษัท
ผูไ้ ด้รบั มอบหมายตามมติคณะกรรมการ

หมายเหตุ
1. หากท่านผูถ้ ือหุน้ มีคาถามเกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละวาระ หรือ ข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคาถามมายังบริษัทฯ
เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ โดยผ่านช่องทางต่อไปนี้ :
 อีเมลล์ : ir_office@truecorp.co.th
(ขอความกรุณาส่งคาถามล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ )
 ไปรษณียล์ งทะเบียน
(ขอความกรุณาส่งคาถามล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ )
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ชั้น 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
และ กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ของผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้
2. ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกรายละเอียด
ในแบบฟอร์มซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 12)
แล้วส่งทางโทรสาร (FAX) ไปที่หมายเลข (0) 2859-9093
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