THORESEN THAI AGENCIES
PUBLIC COMPANY LIMITED
REG. NO. 0107537002737

วันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่ อง

หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 (“ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”)

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้

สิ่ งที่ส่งมาด้วย :

1. รายงานประจาปี 2563 และงบการเงินของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี (ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฎบนหน้าแบบแจ้ง
การประชุม)
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกาหนดตามวาระและ
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ
3. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
4. ข้อมูลผูส้ อบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจาปี 2564
5. หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.) และข้อมู ลของกรรมการอิ สระที่ เสนอให้เป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะของ
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมซองจดหมายธุรกิจตอบรับสำหรับส่งคืนหนังสื อมอบฉันทะ
6. เอกสารและหลักฐานแสดงสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุม และวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้
7. ข้อบังคับบริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
8. แผนที่สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี 2563 แบบรู ปเล่ม

การประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 (“ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ”) ของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ถูกกาหนดให้มีข้ ึนตามกาหนดการต่อไปนี้
วันและเวลา
สถานที่

: วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.
: ณ ห้องเวิลด์บอลรู ม ชั้น 23
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชี 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทราบ
มีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจาปี 2563 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
รวมทั้งเผยแพร่ บนหน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 เพื่อรับทราบ
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
การลงมติ
วาระนี้เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการออกเสี ยงลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้
วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานผู้สอบบัญชี
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
มาตรา 112 แห่ งพระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ มี การแก้ไขเพิ่ ม เติ ม) (“พ.ร.บ. บริ ษ ัท
มหาชนจากัด”) และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 40. กาหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องจัดทางบการเงิน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี ของ
บริ ษทั ฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงินของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ พร้อมรายงานผูส้ อบบัญชี ปรากฏใน
ส่วน “งบการเงินรวมและงบการเงินของบริ ษทั ” ของรายงานประจาปี (หน้า 159 – 273) ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 รวมทั้งเผยแพร่ บน
หน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั ฯ สรุ ป ได้ดงั นี้

รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
รายได้รวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ *
จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว
(ล้านหุน้ )
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน *
(บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ธันวาคม 2562

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ธันวาคม 2562

31,029.23
11,837.81
19,191.42
12,829.82
(1,944.60)
1,822.46

33,473.51
10,874.49
22,598.56
15,427.98
562.59
1,822.46

30,779.35
4,797.62
25,981.73
70.98
1,822.46

30,116.57
4,112.90
26,003.67
400.56
1,822.46

(1.07)

0.31

0.04

0.22

* หมายถึง กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

-2-

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณา
และอนุ มตั ิงบการเงิน ของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
พร้อมรายงานของผูส้ อบบัญชี
การลงมติ
มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตาม
มาตรา 107 ของพ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 36.
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผล
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 116 แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 43. ที่กาหนดให้
บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิประจำปี
ตามที่ปรากฎในงบการกาไรขาดทุนเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ฯ จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุทธิตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ จานวน 70.98 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ จึงได้จดั สรรทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 3.55 ล้ำนบำท จำกกำไรสุทธิดงั กล่ำว
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงิ นรวมหลังหักภาษี
เงิ น ได้ แต่ไม่ รวมกาไรหรื อขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ ยงั ไม่ เกิ ดขึ้ น จริ ง ทั้งนี้ ข้ ึ น อยู่กับแผนการลงทุ น และปั จจัยที่
เกี่ ยวข้องอื่ นๆ โดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ อาจจะพิ จารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายจ่ ายเงิ น ปั นผลเป็ นครั้ งคราว
เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการเติบโตทางธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ในอนาคตตามความต้องการใช้เงิ นลงทุ น และปั จจัยด้านอื่น ๆ
ตามที่เห็นสมควร
บริ ษทั ฯ มีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ ณ วันสิ้นรอบปี บัญชี
31 ธันวาคม 2563 จำนวน 7,925.80 ล้ำนบำท
ความเห็นคณะกรรมการ
เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในอนาคตที่มีความไม่แน่นอน ตลอดจนแผนธุรกิจในอนาคต ความจาเป็ นในการลงทุน
และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาและ
อนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสะสมตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพื่อจ่ายเงินปั นผลประจาปี ในรู ปของเงินสด ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ นประมาณ
36,449,292 บาท
สิ ทธิ ในการรับเงิ นปั นผลประจาปี 2563 ในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ ้นดังกล่าว ขึ้นอยูก่ บั การอนุ มตั ิจากที่ ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 ในกรณี ที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลตามที่ เสนอ บริ ษทั ฯ
จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็ นวันที่
คณะกรรมการกาหนดให้เป็ นวันกาหนดรายชื่ อ (Record Date) ผูท้ ี่ มีสิทธิ รับเงิ นปั นผล และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่
13 พฤษภาคม 2564
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ทั้งนี้ เงิ นปั นผลสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ เสนอให้จ่ายนี้ สอดคล้องกับนโยบายเงิ นปั นผลของ
บริ ษทั ฯ และคิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 101.88 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกาไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
โดยมีรายละเอียดเปรี ยบเทียบปรากฎตามตาราง ดังนี้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิของงบกำรเงินรวม ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
(หัก) กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง (ขำดทุน)
กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิสำหรับกำรคำนวณกำรจ่ำยเงินปั นผลตำมนโยบำย
2. กำไรสะสม
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร)
• ทุนสำรองตำมกฎหมำย
• ยังไม่ได้จดั สรร
3. จำนวนหุน้ ที่ออกและชำระแล้ว (ล้ำนหุน้ )
4. เงินปั นผลจ่ำยต่อหุน้ (บำท/หุน้ )
5. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ำยทั้งสิ้ น (ทั้งปี ) ประมำณ
6. อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล* (%)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
(1,944.60)
8.08
(1,936.52)

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562
562.59
14.91
547.68

145.80
7,925.80

142.25
7,967.72

1,822.46
0.02
36.45
101.88%

1,822.46
0.06
109.35
19.97%

* อัตราร้อยละเทียบกับกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักภาษี และไม่รวมกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

การลงมติ
มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตาม
มาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 36.
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีถ่ ึงกาหนดออกตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
มาตรา 71 แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 14. กาหนดให้ในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตาแหน่งเป็ นอัตรา 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่ งตามวาระนั้น
อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกก็ได้
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ถึงกาหนดออกตามวาระจานวน 4 ท่าน ได้แก่
(1) นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ
(2) นายเชิดพงษ์ สิ ริวชิ ช์
(3) นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง
(4) นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
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ทั้งนี้ เพื่อส่ งเสริ ม หลักการกากับดู แ ลกิ จการที่ ดี บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อเข้ารั บ
การเลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการของบริ ษ ทั ฯ เป็ นการล่ว งหน้า ก่ อ นการประชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้น ประจ าปี 2564 โดย
ประกาศผ่ า นเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 พฤศจิ กายน 2563 ถึ ง วัน ที่ 31 มกราคม 2564 ทั้ง นี้ ปรากฏว่าไม่มี
ผูถ้ ือหุ ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด
กระบวนการสรรหาบุค คลเป็ นกรรมการของบริ ษ ทั ฯได้ผ ่า นการพิจ ารณากลัน่ กรองอย่า งรอบคอบโดย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่ งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติดา้ นต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู ้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน
จากัด ข้อกาหนดต่างๆ และข้อ บังคับ ของบริ ษ ทั ฯ ที ่กาหนดไว้ รวมถึง การมีส่ วนร่ ว มและผลการปฏิบ ตั ิงานในฐานะ
กรรมการในช่วงที่ผ่านมา จากความเชี่ยวชาญ ความรู ้ และประสบการณ์ ตลอดจนการมีส่วนร่ วมและการปฏิบตั ิงานของ
กรรมการที่ถึงกาหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและได้เสนอแนะให้คณะกรรมการนาเสนอให้ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและ
อนุม ตั ิเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกาหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น ให้ก ลับ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษ ทั ฯ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
การเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกาหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระ
หนึ่ ง นี้ ส่ ง ผลให้ นายเชิ ด พงษ์ สิ ริ วิช ช์ กรรมการอิ ส ระ ด ารงต าแหน่ งกรรมการอิ ส ระ 11 ปี ติ ด ต่ อ กัน (ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการมาแล้ว 8 ปี จนถึ ง วัน ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจ าปี 2564 และอี ก 3 ปี หากได้รั บ เลื อ กตั้ง ให้ก ลับ เข้าด ารง
ตาแหน่ง) โดยที่ นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ กาหนดไว้วา่ กรรมการอิสระ จะไม่สามารถดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันได้เกิน 3 วาระติดต่อกัน (9 ปี ) เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่ กรองอย่างรอบคอบแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์วา่
นายเชิดพงษ์ สิ ริวชิ ช์ เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสอดคล้องแต่เข้มกว่า
ข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมถึ งกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง เป็ นผูม้ ีความรู ้และความ
เข้าใจในธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรื อมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริ ษทั ฯ ไม่มีความ
เกี่ ยวข้องโดยตรงกับผูถ้ ือ หุ ้นของบริ ษทั ฯ และไม่มีค วามสัมพัน ธ์ห รื อ อยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่ งมีแนวโน้ม ที่ จะหรื อ
อาจดูเหมือนว่าจะทาให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็ นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ี ส่วนได้เสี ยได้ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลัน่ กรอง
คุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และเป็ นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดยพิจารณาความ
เหมาะสม ที่จะเป็ นประโยชน์สูงสุดแก่การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
ตลอดจนการมีส่วนร่ วมและการปฏิบตั ิงานของกรรมการ เห็ นสมควรนาเสนอที่ประชุม สามัญ ผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564
เพื่ อ พิ จ ารณาและอนุ ม ัติ เลื อ กตั้งกรรมการซึ่ งถึ ง ก าหนดตามวาระทั้ง 4 ท่ าน ได้แ ก่ นายสมบู ร ณ์ เกี ย รติ เกษมสุ วรรณ
นายเชิ ดพงษ์ สิ ริวิชช์ นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ ง และนายกมลสุ ทธิ์ ทัพพะรั งสี กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ฯ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่า แม้การเสนอให้เลือกตั้งกรรมการซึ่ งถึงกาหนด
ตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง จะส่ งผลให้นายเชิดพงษ์ สิ ริวิชช์ ดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ติดต่อกัน กรรมการท่านนี้ ยงั คงเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์การ
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พิจารณาของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสอดคล้องและเข้มกว่าข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความเห็นว่า นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุ วรรณ และนายเชิดพงษ์ สิ ริวชิ ช์ ผูซ้ ่ ึ งได้รับการเสนอให้
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและเป็ นไป
ตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ ถึงกาหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน และนิ ยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ปรากฎใน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
การลงมติ
มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 36.
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยของบริษัทฯ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
มาตรา 90 แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด กาหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้กบั กรรมการให้เป็ นไปตามมติ
ของที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุม
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2563 ได้มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2563 เป็ นวงเงินไม่เกินจานวน 10 ล้านบาท (สิ บล้านบาท) ซึ่ งเท่ากับวงเงินที่
ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นในปี 2562 และมอบหมายให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ เป็ นผู ม้ ี อานาจจัด สรร
เงิ นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
กรรมการและกรรมการชุด ย่อ ยของบริ ษ ทั ฯ ได้รับ ค่า ตอบแทนในรู ปแบบค่าตอบแทนรายเดื อน เบี้ ยประชุ ม
และเงินรางวัลประจาปี คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ และเสนอ
ให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2564 เป็ นวงเงิน
ไม่เกินจานวน 10 ล้านบาท (สิ บล้านบาท) ซึ่ งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 และ
มอบหมายให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ เป็ นผู ม้ ี อานาจจัด สรรเงิ น ค่า ตอบแทนให้แ ก่ก รรมการและกรรมการชุด ย่อ ย
ตามความเหมาะสม ทั้ ง นี้ บริ ษ ทั ฯ ไม่ม ีก ารจ่า ยค่า ตอบแทนหรื อ สวัส ดิก ารในรู ป แบบอื ่น ใดให้แ ก่ก รรมการ
นอกเหนื อจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น รายละเอีย ดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษ ทั ฯ
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณา
และอนุ มตั ิ ค งค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ด ย่อ ยของบริ ษ ทั ฯ สาหรั บ ปี 2564 ในวงเงิ น รวมไม่เ กิ น 10 ล้าน
บาท (สิ บ ล้านบาท) โดยมอบหมายให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ เป็ นผูม้ ี อานาจจัด สรรเงิ น ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
และกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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ค่า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ด ย่อ ยของบริ ษ ทั ฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และ
เงินรางวัลประจาปี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อ
หุ ้นมี มติ อนุ มตั ิ และเป็ นเช่ นนี้ ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น จะมี มติ เป็ นอย่างอื่ น
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ ปรากฎในส่ วน “รายงานว่า
ด้ว ยการกากับ ดูแลกิจการ” ของรายงานประจาปี 2563 (หน้า 105-111) และรายละเอีย ด “ค่าตอบแทนและเงิน รางวัล
ประจ าปี (โบนัส ) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด ย่อ ยของ TTA ส าหรับ ปี 2563” ปรากฏภายใต้ส่ ว น
“โครงสร้างการจัดการ” ของรายงานประจาปี 2563 (หน้า 86) ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2564
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามมาตรา 120 แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด กาหนดให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นทุกปี และตามแนวทางของคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนดให้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่
เป็ นผูส้ อบบัญชี คนเดิ มให้ทาหน้าที่ ได้ไม่เกิ น 7 รอบปี บัญชี และบริ ษทั ฯ สามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี คนเดิ มได้หลังจาก
ผูส้ อบบัญชีคนดังกล่าวเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน ซึ่งการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีได้
ผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด มีผลการดาเนิ นงานที่ ดีตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความพึงพอใจกับผลการดาเนิ นงานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้แต่งตั้ง
นางศิริเพ็ญ สุ ขเจริ ญยิง่ ยง (ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) และ/หรื อ นายวัชระ ภัทรพิทกั ษ์ (ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
6669) และ/หรื อ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4323) ผูส้ อบบัญชี ในสังกัดของบริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2564 โดยกาหนดค่าสอบบัญชี เป็ นจานวนทั้งสิ้ นไม่เกิน
3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเท่ากับอัตราค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563
โดยผูส้ อบบัญชีท่านหนึ่ งท่านใดจะมีอานาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั ฯ
ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ข้อมูลเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี

ปี 2564
3,924,000 บาท

ปี 2563
3,924,000 บาท

สาหรับ รอบปี บัญ ชี สิ ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 บริ ษ ทั ฯ จ่า ยค่า บริ ก ารอื่น ที่ มิใ ช่ก ารสอบบัญ ชี ให้ก บั
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด จานวน 423,393 บาท ส่ วนใหญ่เป็ นบริ การปรึ กษาด้านภาษี อากรและกฏหมาย
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นอกจากนี้ บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสานักงานสอบบัญชีของ
บริ ษทั ย่อยโดยส่ วนใหญ่ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะดูแลให้บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั
ตามกาหนดระยะเวลา
เพื่อประโยชน์สาหรับผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งข้อมูลผูส้ อบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับ
หนังสื อนัดประชุมนี้ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ในปี 2563 ปรากฎในส่วน “ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี” ของรายงานประจาปี 2563 (หน้า 274) ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 พิจารณาและ
อนุ ม ตั ิ แต่งตั้ง นางศิ ริเพ็ญ สุ ขเจริ ญยิ่งยง (ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3636) และ/หรื อ นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ (ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 6669) และ/หรื อ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323) ผูส้ อบบัญชีในสังกัดของบริ ษทั
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2564 โดยกาหนดค่าสอบบัญชี เป็ นจานวนทั้งสิ้ น
ไม่ เกิ น 3,924,000 บาท (โดยไม่ รวมค่ าใช้จ่ ายอื่ นๆ) โดยผูส้ อบบัญ ชี ท่ านหนึ่ งท่ านใดจะมี อ านาจตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ
การลงมติ
มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตาม
มาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 36.
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั วิ งเงินเพิม่ เติมในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ในปี 2560 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
(ห้าพันล้านบาท) โดยจะออกเป็ นสกุลเงิ นบาท หรื อในวงเงิ นสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา หรื อเงิ นสกุลต่างประเทศอื่นใน
จานวนที่เทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเสนอขายหุ ้นกูค้ งเหลือ 978.60 ล้านบาท โดยมีหุ้นกูท้ ี่ยงั มิได้
ไถ่ถอน 4,021.40 ล้านบาท
เนื่ องจากวงเงินในการออกและเสนอขายหุ ้นกูท้ ี่ มีอยู่ในปั จจุบนั 5,000.00 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) ไม่เพียงพอ
หากบริ ษทั ฯ วางแผนที่จะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ หม่ในอนาคตก่อนหุน้ กูเ้ ดิมครบกาหนด/ไถ่ถอน บริ ษทั ฯ จึงต้องการวงเงิน
เพิ่มเติมในออกและเสนอขายหุ ้นกูไ้ ม่เกิน 2,000.00 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) โดยจะออกเป็ นสกุลเงินบาท หรื อในวงเงิน
สกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา หรื อเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจานวนที่เทียบเท่า เพิ่มเติมจากวงเงิ นในกำรออกและเสนอขำย
หุน้ กู้ 5,000.00 ล้ำนบำท (ห้ำพันล้ำนบำท) ซึ่งได้รับอนุมตั ิในปี 2560 โดยหำกบริ ษทั ฯ ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย
หุ ้นกูเ้ พิ่มเติม ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000.00 ล้านบาท (สองพันล้ำนบำท) จำกที่ ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นในครั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะ
สำมำรถออกและเสนอขายหุ ้นกูภ้ ายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2564 ถึงสิ้ นปี 2568 โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจานวน และ/
หรื อเป็ นคราวๆ ไป ทั้งนี้ วงเงินรวมในการออกและเสนอขายหุน้ กูจ้ ะต้องไม่เกิน 7,000.00 ล้านบาท (เจ็ดพันล้านบาท)โดยจะ
ออกเป็ นสกุลเงิ นบาท หรื อในวงเงิ นสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา หรื อเงิ นสกุลต่างประเทศอื่ นในจานวนที่ เที ยบเท่ า โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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วงเงินทีข่ ออนุมตั ิ

ตั้งแต่ปี 2564 ถึงสิ้นปี 2568
มีหลักประกันหรื อไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิหรื อด้อยสิ ทธิ
และมีหรื อไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ภายในวงเงิ นไม่เกิ น 2,000.00 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) โดยจะออกเป็ นสกุลเงิ น
บาท หรื อในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา หรื อเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจานวน
ที่ เที ยบเท่ า เพิ่มเติมจากวงเงินที่ ได้รับการอนุ มตั ิ แล้ว 5,000.00 ล้านบาท (ห้าพันล้าน
บาท)

วิธีการเสนอขาย

โดยอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ ้นกูท้ ี่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ในกรณี ที่
มีการไถ่ถอนหุน้ กูไ้ ม่วา่ ด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณี ที่มีการซื้อคืนหุน้ กูด้ งั กล่าว อันมีผลให้
ต้นเงินคงค้างของหุ ้นกูล้ ดลง ให้บริ ษทั ฯ สามารถออกหุน้ กูเ้ พิ่มเติมได้อีก โดยที่วงเงิน
รวมในการออกและเสนอขายหุน้ กูจ้ ะต้องไม่เกิน 7,000.00 ล้านบาท (เจ็ดพันล้านบาท)
เสนอขายต่อประชาชน และ/หรื อ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด โดยอาจเสนอขาย
ครั้ งเดี ย วเต็ม จานวน และ/หรื อ เป็ นคราวๆ ไป ทั้งเสนอขายภายในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศ
เพื่อการชาระหนี้ คืน/การรี ไฟแนนซ์หนี้ เงิ นกู้ และ/หรื อ การลงทุน และ/หรื อ เพื่อเป็ น
เงินทุนหมุนเวียน และ/หรื อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการบริ ษทั

ระยะเวลาในการเสนอขาย
ประเภทของหุ้นกู้

วัตถุประสงค์

โดยให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อบุคคล
ที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั ฯ หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมาย มีอานาจในการกาหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับหุน้ กู้ ประเภท หลักประกัน จานวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิ ทธิในการไถ่ถอน
วิธี การเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอี ยดอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง การแต่ งตั้งที่ ป รึ กษาทางการเงิ น
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบี ยนหุ ้นกู้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ และ/หรื อบุคคลภายนอกที่ เกี่ยวข้อง การเข้าทา ลงนาม แก้ไข
เจรจาสัญญา และ/หรื อ เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ขอ้ มูล ยื่นเอกสารหลักฐาน ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สมาคมตลาดตราสาร
หนี้ ไทย (“ThaiBMA”) และ/หรื อ หน่ วยงานอื่นใดที่ เกี่ ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกูด้ งั กล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่
เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 พิจารณาและ
อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นกูเ้ พิ่มเติม ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000.00 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) โดยจะออกเป็ นสกุลเงิน
บาท หรื อในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา หรื อเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจานวนที่เทียบเท่า เพิ่มเติมจากวงเงินในการ
ออกและเสนอขายหุน้ กู้ 5,000.00 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) ซึ่งได้รับอนุมตั ิในปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
ภายหลังจากบริ ษ ัทฯ ได้รับการอนุ มตั ิ ให้ออกและเสนอขายหุ ้นกู้เพิ่มเติ มภายในวงเงิ น ไม่เกิ น 2,000.00 ล้านบาท (สอง
พันล้านบาท) จากที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นในครั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะสามารถออกและเสนอขายหุ ้นกูภ้ ายในระยะเวลาตั้งแต่ปี
2564 ถึงสิ้ นปี 2568 โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจานวน และ/หรื อเป็ นคราวๆ ไป ทั้งนี้ วงเงินรวมสู งสุ ดในการออกและ
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เสนอขายหุ ้นกูจ้ ะต้องไม่เกิน 7,000.00 ล้านบาท (เจ็ดพันล้านบาท)โดยจะออกเป็ นสกุลเงินบาท หรื อในวงเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา หรื อเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจานวนที่เทียบเท่า
การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ตามมาตรา 145 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 28.
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 28. เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินงำน ดังนี้
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน
ข้อ 28. จ านวนหรื อ กรรมการซึ่ งลงลายมื อ ชื่ อ ผู ก พัน
บ ริ ษั ท นั้ น ให้ กรรมการ 2 คน ลงลายมื อชื่ อและ
ประทับตราสาคัญของบริ ษทั และให้คณะกรรมการ
มีอานาจกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ
ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ได้

ข้ อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ ไขเพิม่ เติม
ข้อ 28. กรรมการผูม้ ี อานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั คือ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อ
รองป ระธาน เจ้ า ห น้ า ที่ บ ริ ห าร ลงลายมื อชื่ อ และ
ประทับ ตราสาคัญ ของบริ ษ ัท หรื อ กรรมการอื่ น 2 คน
ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
คณะกรรมการอาจกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ได้

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 พิจารณาและ
อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 28. ตามที่เสนอข้างต้น ในการนี้ ให้บุคคลที่บริ ษทั ฯ มอบหมายให้ดาเนิ นการ
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มีอานาจในการแก้ไข และ/หรื อ เพิ่มเติมรายละเอียดหรื อข้อความให้เป็ นไป
ตามคาสั่งนายทะเบียนตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยที่ ไม่กระทบต่อสาระสาคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ตามที่เสนอ
การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแก้ ไขขอบเขตอานาจของกรรมการผู้มอี านาจลงลายมือชื่ อผูกพันของบริษัทฯ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตำมที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 28. ในวำระที่ 8 ของกำรประชุมครั้งนี้ จึงแก้ไขขอบเขต
อำนำจของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันของบริ ษทั ฯ เป็ นดังนี้
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ขอบเขตอานาจกรรมการของบริษัทฯ
ในปัจจุบัน
นายฌ็ อ ง ปอล เทเวอแน็ ง หรื อ นายจิ เทนเดอร์ พอล
เวอร์ มา ลงนามร่ วมกันกับ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ หรื อ
นางสาวอุ ษ ณา มหากิ จศิ ริ รวมเป็ นสองคน และ
ประทับตราบริ ษทั

ขอบเขตอานาจกรรมการของบริษัทฯ
ทีเ่ สนอแก้ ไขเพิม่ เติม
นายเฉลิ ม ชั ย มหากิ จ ศิ ริ กรรมการผู ้จั ด การใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร หรื อ นางสาวอุ ษ ณา
มหากิจศิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ลงลายมือชื่อ
และประทับตราสาคัญของบริ ษทั หรื อ นายฌ็อง ปอล
เทเวอแน็ ง หรื อ นายจิ เทนเดอร์ พอล เวอร์ ม า หรื อ
นายกมลสุ ทธิ์ ทัพพะรังสี กรรมการสองในสามคนนี้
ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 พิจารณาและ
อนุมตั ิการแก้ไขขอบเขตอำนำจของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันของบริ ษทั ฯ ตามที่ เสนอ ในการนี้ ให้บุคคลที่
บริ ษทั ฯ มอบหมายให้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตอานาจของกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่ อผูกพันของ
บริ ษทั ฯ มีอานาจในการแก้ไข และ/หรื อ เพิ่มเติมรายละเอียดหรื อข้อความให้เป็ นไปตามคาสัง่ นายทะเบียนตามความจาเป็ น
และเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสาคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตอานาจของกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่ อ
ผูกพันของบริ ษทั ฯ ตามที่เสนอ
การลงมติ
มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตาม
มาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 36.
วาระที่ 10 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ ามี)
บริ ษทั ฯ กำหนดให้วนั ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็ นวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิในกำรเข้ำร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564
ในการนี้ เพื่อลดการแพร่ ระบาดของเชื้อ COVID-19 บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นพิจารณามอบฉันทะให้กบั
กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ แทนการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
ผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุ คคลอื่ นเข้าร่ วมประชุ มและลงมติ แทนท่ านในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี 2564 โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ ในหนังสื อมอบฉันทะตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 ถ้าหาก
ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายสั นติ บางอ้ อ หรื อ นายจิตรพงษ์
กว้ างสุ ขสถิตย์ กรรมการอิ สระของบริ ษทั ฯ ได้ รายละเอียดกรรมการอิสระที่ เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ื อหุ ้น
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ โปรดส่งมอบหนังสื อมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานต่อเลขานุการบริ ษทั ก่อน
เริ่ มการประชุม หรื ออาจส่งทางไปรษณี ยม์ าตามที่อยูข่ องบริ ษทั ฯ เลขที่ 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 หรื อท่านอาจส่ งมอบหนังสื อมอบฉันทะที่
จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุมในวันประชุมก็ได้
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สาหรับ ท่า นผูถ้ ือ หุ ้น ที่ ป ระสงค์จ ะมาประชุม ด้วยตัวเอง บริ ษ ทั ฯ จะเปิ ดรับ ลงทะเบี ย นตั้ง แต่เวลา 11.30 น.
โดยผู ถ้ ือ หุ ้น กรุ ณ าน าเอกสารและหลักฐานแสดงสิ ท ธิ ในการเข้าร่ วมประชุ ม ดังที่ ระบุ ต ามสิ ่ ง ที ่ ส่ ง มาด้ว ย 6 มาเพื ่อ
ลงทะเบี ย นในวัน ประชุม ด้วย ทั้งนี้ ผูถ้ ื อหุ ้น ต้องปฏิ บัติตามมาตรการและแนวปฏิ บัติในการประชุ มสามัญ ผูถ้ ือหุ ้นใน
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่ งครัด การไม่ปฏิ บตั ิตามมาตรการและแนวปฏิบตั ิ ดงั กล่าวอาจทาให้
กระบวนการเข้าร่ วมประชุมมีความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก โดยบริ ษทั ฯ ต้องจัดการประชุมให้แล้วเสร็ จในเวลาที่
กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คนจานวนมากมารวมตัวในสถานที่เดียวกัน
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานประจาปี 2563 โดยจัดส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR
Code) ตามที่ปรากฎบนหน้าแบบแจ้งการประชุมนี้ หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี ในรู ปแบบ
หนังสื อ โปรดกรอกแบบฟอร์ มขอรับรายงานประจาปี 2563 แบบรู ปเล่ม ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 9 และส่ งมายังบริ ษทั ฯ ด้วยซอง
จดหมายที่ส่งมาด้วย
เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 และมาตรการด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯ จึงอาจเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ สื่ อ และการปฏิบัติ
บางประการตามความจาเป็ นและเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลง บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษทั (www.thoresen.com) และ/หรื อ ช่องทางอื่นตามความเหมาะสมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

- 12 -

