
 

 

ท่ี TRC-IR 007/2564 

วนัท่ี 29 มีนาคม 2564 

เร่ือง    เชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

เรียน    ท่านผูถื้อหุน้บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1 ปี 2563 
2. รายงานประจ าปี 2563 (รูปแบบ QR Code)  
3. ประวติัของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง

ตามวาระ  
4. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้  
5. หลกัเกณฑ ์วธีิปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม และการมอบฉนัทะ  
6. รายนามและประวติักรรมการท่ีบริษทัฯ เสนอช่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมแทน และนิยาม

กรรมการอิสระ 
7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

 
ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั )มหาชน( )“บริษทัฯ”( ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2564 ในวันพุธที่  28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ที่ท าการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน)  
ห้องมลัตฟัิงก์ช่ัน ช้ัน 2 เลขที ่8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 แผนท่ีปรากฏดงัส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 
วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2563 และ
ไดส่้งส าเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ 
)www.trc-con.com) ส าเนารายงานการประชุมปรากฏดงัส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1  

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ  
ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
 
 

http://www.trc-con.com/
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วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   

บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในรอบ
ปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ปรากฏดงัรายงานประจ าปี 2563 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 (QR Code) 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการ
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในรอบปี 2563   
คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ  

เป็นวาระเพ่ือรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   

  ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัต ิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
   “คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษทั

เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติั  
   งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีจดัท าตามวรรคหน่ึง หรือจดัท าข้ึนในระหว่างรอบปีบญัชีเพื่อน าเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั คณะกรรมการตอ้งจดัให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนนั้น
ใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้” 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณางบการเงินประจ าปี 2563 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เห็นว่าถูกต้อง 
ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

   สรุปสาระส าคญัผลการด าเนินงาน และฐานะการเงิน ณ ส้ินปี 2563 และ 2562 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
ไดด้งัน้ี                                          

                                  (หน่วย ลา้นบาท)   

 ปี 2563 ปี 2562 

สินทรัพยร์วม 3,679.24  3,715.63 
หน้ีสินรวม 3,282.53   2,876.05 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (425.72)  868.11 
รายไดร้วม 3,145.93  3,426.61 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (444.17)  (293.28) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 8.27 เท่า  3.43 เท่า 
มูลค่าท่ีตราไว ้ 0.125 บาท 0.125 บาท 
มูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ 0.04 0.11 บาท 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (0.05 บาท)  (0.04 บาท)  
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินส าหรับปี 2563 ของ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  
 คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ  
  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานปี 
2563   
วตัถุประสงค์และเหตุผล   
   ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 )รวมทั้ งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม( และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 ก าหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ี
บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” นอกจากน้ี ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 )รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม( และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 41 ก าหนดวา่ “บริษทัฯ ตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี  หักดว้ยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ”  

 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัจากหักภาษีและ
ส ารองตามกฎหมายของงบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้
โดยจะข้ึนอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีการ
ด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการของบริษทัฯ ท่ีอนุมติัให้
จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัฯ มีอ านาจเสนอให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ทั้งน้ี ในปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม ปรากฏผลการด าเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ 
จ านวน 220.13 ลา้นบาท และ 444.17 ลา้นบาท ตามล าดบั และบริษทัฯ มียอดขาดทุนสะสม ณ ส้ินปี 2563 เท่ากับ 
771.50 ลา้นบาท บริษทัฯจึงงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2563 เน่ืองจากบริษทัฯ มีขาดทุนสะสม  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 และไม่จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัฯ มียอดขาดทุนสะสม  
คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ  
 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
 

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 
วตัถุประสงค์และเหตุผล   
ตามข้อบังคบัข้อ 15 ของบริษัทฯ  

“ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม )1/3) ของจ านวน
กรรมการ และกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได”้ 
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 ในปี 2564 มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน ดงัน้ี 
1. รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ  
2. นางรัชดาภรณ์  ราชเทวนิทร์ กรรมการอิสระ 
3. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ  

โดยรศ.พิเศษ เสตเสถียร หน่ึงในกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในคร้ังน้ี ไดแ้สดงความประสงคท่ี์จะไม่เขา้รับ
ต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ หลงัจากครบวาระในคร้ังน้ี เน่ืองจากด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี
ต่อเน่ืองกนั 

ทั้ งน้ี ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ ผู ้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัในช่วงระหวา่งวนัท่ี 30 กนัยายน ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
เสนอรายช่ือกรรมการเพ่ือรับการคดัเลือกแต่อยา่งใด 
ความเห็นของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณากลัน่กรอง
อยา่งระมดัระวงั และรอบคอบ เพื่อพิจารณาน าเสนอบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงความ
เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเสนอท่ีประชุมสามญัผู ้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทั้งสองท่านกลบัเขาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณากลัน่กรองตามหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอน

การสรรหากรรมการบริษทั และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้งสองท่าน กลบัเขา้เป็น
กรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง 

ทั้งน้ีบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้วา่บุคคลนั้น
เป็นผูท่ี้สามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ
ทั้งสองท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประวติัของนางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์และนางพจนีย ์เผ่าสวสัด์ิ กรรมการผูท่ี้ตอ้งออกตามวาระและเสนอ
เลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง ปรากฏดงัส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ  

  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัต ิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

“ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั 
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 ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัมิไดก้ าหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม” 
ตามข้อบังคบัข้อ 16 ของบริษัทฯ 

“ขอ้ 16 กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติัซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซ่ึงได้รับเลือกตั้ งเป็น
กรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั”  

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ในหัวขอ้ โครงสร้างการ
จดัการ หวัขอ้ คณะกรรมการบริษทั และมีการเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

 ความเห็นของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 โดยเปรียบเทียบกบั

อตัราค่าเฉล่ียค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดจากผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) ปี 2563 ประกอบกบัความรับผิดชอบและผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละชุด 
และเห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ในรูปแบบและอตัราเท่ากบัปี 
2563 ดงัน้ี 

1.   คณะกรรมการบริษัท 
 1.1  ค่าตอบแทนรายเดือน   

ต าแหน่ง 
ปี 2564 (เสนอเพ่ืออนุมตั)ิ ปี 2563 

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อคน) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อคน) 
ประธานกรรมการ 50,000 50,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 
กรรมการอิสระ  20,000 20,000 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  10,000 10,000 

 1.2  ค่าตอบแทนอ่ืน                

 ปี 2564 (เสนอเพ่ืออนุมตั)ิ ปี 2563 
    1. ประธานกรรมการ : ประกันสังคม     

เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ประกัน ชีวิต  ประกันการ เดินทาง  
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ 
รถประจ าต าแหน่ง คนขับรถ และค่า
น า้มนั 

1. ประธานกรรมการ : ประกัน สังคม     
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ประกัน ชีวิต  ประกัน การ เดินทาง  
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ 
รถประจ าต าแหน่ง คนขับรถ และค่า
น า้มนั 
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 ปี 2564 (เสนอเพ่ืออนุมตั)ิ ปี 2563 
2.  กรรมการอสิระ: ประกนัสุขภาพ 
3. ป ร ะกั น ภั ย ค ว าม รับ ผิ ด ส าห รั บ 
กรรมการและผู้บริหาร วงเงินจ ากัด
ความรับผดิ 100,000,000 บาท 

2.  กรรมการอสิระ: ประกนัสุขภาพ 
3. ป ร ะกั น ภั ย ค ว าม รั บ ผิ ด ส าห รั บ 
กรรมการและผู้บริหาร วงเงินจ ากัด
ความรับผดิ 100,000,000 บาท 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 
  

 ปี 2564 (เสนอเพ่ืออนุมตั)ิ ปี 2563 
2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ   
       ค่าเบ้ียประชุมใหก้บักรรมการอิสระ 

 
10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
การเข้าร่วมประชุม 

10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
การเขา้ร่วมประชุม 

2.2 คณะกรรมการพจิารณา 
       ค่าตอบแทนและสรรหา 

  

       ค่าเบ้ียประชุมใหก้บักรรมการอิสระ 
 

10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
การเข้าร่วมประชุม 

10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
การเขา้ร่วมประชุม 

2.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล   
       ค่าเบ้ียประชุมใหก้บักรรมการอิสระ 10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 
10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
การเขา้ร่วมประชุม 
 

2.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
       ค่าเบ้ียประชุมใหก้บักรรมการอิสระ 

 
10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
การเข้าร่วมประชุม 

 
10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
การเขา้ร่วมประชุม 

2.5 คณะกรรมการบริหาร ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร  
ไม่มค่ีาตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร 

ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร  
ไม่มีค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร 

ความเห็นของคณะกรรมการ   
คณะกรรมการไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเห็นควรเสนอ

ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 ตามรายละเอียดท่ีน าเสนอขา้งตน้ 
คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ  

ใหถื้อคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญ

ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษทั นอกจากน้ี ประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนไดก้ าหนดใหบริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี เม่ือผูส้อบบญัชีรายเดิมปฎิบติัหนา้ท่ี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้ 7 รอบปีบญัชี ไม่วา่จะติดต่อกนัหรือไม่ อยา่งไรก็ดี
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สามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนัได ้โดยบริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายนั้น
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัได ้เม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั   
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของ
ผูส้อบบญัชี และประสบการณ์ในการตรวจสอบท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และมีมติเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรรมการบริษทัเพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั สอบบญัชีธรรม
นิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2564 โดยการแต่งตั้งคร้ังน้ีจะเป็นรอบปีบญัชีท่ี 3 
ติดต่อกนั จากปี 2562-2564 

 ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอปรากฏดงัรายช่ือต่อไปน้ี  
1.   นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752 และ/หรือ  
2.   นางสาววนันิสา งามบวัทอง    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 และ/หรือ 
3.   นายสุวฒัน์ มณีกนกสกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8134 และ/หรือ 
4.   นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9169  

และเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีปี 2564 ของบริษทัฯ เป็นเงิน
จ านวนทั้งส้ิน 1,200,000 บาท เท่ากบัปี 2563 ทั้งน้ี ไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนจริงระหวา่งการใหบ้ริการ  

                                                                                                      (หน่วย : บาท) 

 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

  บริษัทสอบบัญชี บริษัท  สอบบัญชี
ธรรมนติ ิจ ากดั 

บริษัท  สอบบัญชี
ธรรมนติ ิจ ากดั 

บริษัท  สอบบัญชี
ธรรมนติ ิจ ากดั 

   ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 1,200,000 
(เสนอเพ่ืออนุมัติ) 

1,200,000 1,200,000 

ค่าบริการอ่ืน:    

   ค่าใชจ่้ายในการเดินทางในการสอบบญัชี
บริษทัฯ 

ตามจริง 118,259 78,562 

   
  ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอเป็นผูส้อบบญัชีปี 2564 ทั้ง 4 ท่านขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 

บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว รวมถึงไม่มีรายการท่ีก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ และบริษทัย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ โดย บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ บริษทัยอ่ยทางตรง
และทางออ้มของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบจะดูแลให้สามารถ
จดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญั       
ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั  สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564
และอนุมติัค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2564 ของบริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน 1,200,000 บาท ไม่รวมถึงค่าใชจ่้าย
อ่ืนท่ีจะเกิดข้ึนจริงระหวา่งการใหบ้ริการ 



 

 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564        หนา้ 8 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ  
ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี   

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  (Record 
Date) ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2564  

บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ(www.trc-con.com 
หัวขอ้ “นักลงทุนสัมพนัธ์/ขอ้มูลผูถื้อหุ้น”) หากผูถื้อหุ้นมีค าถามท่ีตอ้งการให้บริษทัฯ ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ี
น าเสนอคร้ังน้ี สามารถส่งค าถามล่วงหน้าไดท่ี้นางสาวฝ่ังฝัน ชั้นศิริ เลขานุการบริษทั เบอร์โทรศัพท์ 02-022-7777 ต่อ 3207
อีเมล ์fungfun.c@trc-con.com หรือฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์ เบอร์โทรศพัท ์02-022-7777 ต่อ 3213 หรือ 3212                                                                                       

ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นและ/หรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 
12.00 น.  บริษทัฯ ขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้และ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียน และเอกสารตามส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 (กรณีเป็นการรับมอบฉันทะ) มาแสดงเพื่อลงทะเบียน และขอความกรุณาศึกษาหลกัเกณฑ์ วิธีปฏิบติัใน
การเขา้ร่วมประชุมและการมอบฉันทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 และในกรณีท่ีตอ้งการมอบฉันทะใหก้รรมการของบริษทัฯ 
เขา้ร่วมประชุมแทน กรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย ์ตามช่ือ ท่ีอยูข่องบริษทัฯ โดย   
จ่าหนา้ซองถึง ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ตามวนั 
เวลา และสถานท่ีตามท่ีกล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัขอบคุณยิง่  

 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
นางไพจิตร รัตนานนท ์
ประธานกรรมการ 

 
 
 
 

เลขานุการบริษทั/นกัลงทุนสมัพนัธ์ 

โทร. +66 2022-7777 ต่อ 3207 และ 3213 
 


