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บริษทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ  ำปี 2562 

วนัที่ 30 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. 

ณ หอ้งประชุมชั้นที่ 21 อำคำรทรูทำวเวอร ์

เลขที่18 ถนนรชัดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

 

 

 เน่ืองจากประธานกรรมการติดภารกิจ ดร.อาชว ์เตาลานนท ์รองประธานกรรมการ จึงท าหน้าท่ี

เป็นประธานในท่ีประชุมแทน 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ 

นางรงัสินี สุจริตสญัชยั เลขานุการท่ีประชุมแจง้วา่ มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ

รวมทั้งส้ิน 2,381 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้25,282,506,350 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 75.77ของจ านวนหุน้ 

ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

 ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เลขานุการฯ กล่าวแนะน ากรรมการ

ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทฯ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย และผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงท่ีมาเขา้

ร่วมประชุมดงัน้ี 

 

กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู: 
1. ดร. อาชว ์ เตาลานนท ์ รองประธานกรรมการ  

   ประธานคณะกรรมการดา้นการเงิน และ 

   กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. ดร. โกศล  เพ็ชรสุ์วรรณ ์ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

   และ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน และ  

กรรมการในคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ

สรรหากรรมการ 

4. ศ.(พิเศษ) เรวตั  ฉ า่เฉลิม กรรมการอิสระ 

5. ดร. ฮาราลด ์ ลิงค ์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ 

ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

6. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ  

   กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน และ

   กรรมการในคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

   และสรรหากรรมการ 
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7.   นายศุภชยั เจียรวนนท ์ กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

8. นายวิเชาวน์     รกัพงษ์ไพโรจน์ กรรมการ และ รองประธานคณะกรรมการบริหาร 

9. ดร. กิตติณฐั ทีคะวรรณ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ร่วม) 

10.   นายศิริพจน์ คุณากรพนัธุ ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ร่วม) 

11. นายวิลเล่ียม แฮริส หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน (ร่วม) 

12. นางสาวยุภา ลีวงศเ์จริญ หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน (ร่วม) 

13. นางรกัษอร ตนัติเวสส ผูอ้ านวยการดา้นบญัชี 

ผูส้อบบญัชี: 

 นางสาวนันทิกา ล้ิมวิริยะเลิศ  บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

ท่ีปรึกษากฎหมายผูท้ าหนา้ท่ีดแูลการประชุมผูถื้อหุน้ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และ 

ผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียง: 

 นางสาวพรพิไล  โกศลประภา บริษัท ส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร ์จ ากดั 

 จากน้ัน ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการท่ีประชุมช้ีแจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน 

 เลขานุการฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ในการลงคะแนนเสียง 1 หุน้สามญัมี 1 เสียง ส าหรบัการ

ลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย ไมต่อ้งกาเคร่ืองหมายใดๆ ลงในบตัรลงคะแนน ส่วนผูถื้อหุน้

ท่ีไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหย้ืนยนัเจตนาโดยการกาเคร่ืองหมายถูก [] ลงในบตัรลงคะแนนเสียงในช่อง

ท่ีประสงค ์พรอ้มทั้งลงลายมือช่ือในบตัรและชมูือขึ้ น และส่งมอบใหแ้ก่เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ เพ่ือน าไปตรวจนับ

ทั้งน้ี ยกเวน้ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะ ซ่ึงผูม้อบฉนัทะมีค าสัง่ระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉนัทะแลว้

ผูร้บัมอบฉนัทะดงักล่าว ไมต่อ้งลงคะแนนในบตัรอีก เน่ืองจากบริษัทฯ ไดบ้นัทึกคะแนนเสียงตามท่ีระบุใน

หนังสือมอบฉนัทะตั้งแต่เวลาท่ีผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ส าหรบัการนับคะแนน บริษัทฯ จะ

ใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นดว้ยและงดออกเสียง ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด ผลลพัธคื์อคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดจะกลบัก่อนการปิดประชุม ขอใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ี ท่ีจุดลงทะเบียนหนา้หอ้งประชุม 

เพ่ือเจา้หน้าท่ีจะไดห้กัคะแนนของผูถื้อหุน้ท่านดงักล่าวออกจากระบบก่อน  

นอกจากน้ี เพ่ือความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ไดเ้ชิญตวัแทนจากบริษัท ส านักกฎหมาย

สากลสยามพรีเมียร ์จ ากดั มาเป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียง และเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนดว้ย 

เมื่อช้ีแจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

เร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วำระที่ 1 รบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 

ประธานฯ เชิญนายศุภชยั  เจียรวนนท ์กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร  

รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 



3/22 
 

นายศุภชยั  เจียรวนนท ์น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

ต่อท่ีประชุม  

ท่ีประชุมรบัทราบ  

วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงิน และ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรบัรอบ

ระยะเวลำบญัชีประจ  ำปี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 

 ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ใหท่ี้ประชุมทราบ 

 เลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบั

รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้

ปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ สรุปได้

ดงัต่อไปน้ี 

 สินทรพัยร์วม 240,037 ลา้นบาท 

 หน้ีสินรวม 68,587 ลา้นบาท 

รายไดร้วม  13,916 ลา้นบาท 
ก าไรสุทธิ ส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ  6,823 ลา้นบาท 

ผูถื้อหุน้สอบถามว่า จากงบการเงินของบริษัทฯ รายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัทแ์ละบริการอ่ืน

เพ่ิมข้ึนเพียงรอ้ยละ 2 จากปี 2560 แต่ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจาก 545 ลา้นบาท เป็น 6,957 ลา้นบาท ซ่ึงหาก

พิจารณาจากงบการเงินแลว้ ปัจจยัในการผลกัดนัใหก้ าไรสุทธิสงูข้ึนน้ัน มาจากรายไดจ้ากการขายสินคา้  

ซ่ึงเพ่ิมข้ึนประมาณรอ้ยละ 84 จากปี 2560 หากพิจารณาตน้ทุนขายซ่ึงเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอ้ยประมาณ 

รอ้ยละ 14.5 ตนอยากทราบวา่ เหตุใดก าไรเบ้ืองตน้ (Margin) จึงสงูขึ้ นในปริมาณท่ีสงู 

ประธานคณะกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า การเติบโตของรายไดโ้ดยรวมเพ่ิมขึ้ นในปริมาณท่ีน้อย 

เน่ืองจากสญัญาสมัปทานโทรศพัทพ้ื์นฐานระหวา่งบริษัทฯ และ บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) (TOT) 

ส้ินสุดลงในปี พ.ศ. 2560 และมีการคืนระบบโครงขา่ยโทรศพัทพ้ื์นฐานใหแ้ก่ TOT ท าใหใ้นปี 2561  

มีการปรบัตวัของรายไดท่ี้ลดลง แต่รายไดส้่วนอ่ืน เช่น รายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและการ

ใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ตความเร็วสงู ยงัคงเติบโตไดดี้ ท าใหร้ายไดโ้ดยรวมยงัคงมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี ยงัมีรายไดท่ี้มาจากการขายทรพัยสิ์นเขา้กองทุนรวมโครงสรา้งพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF) 

ซ่ึงมีส่วนท าใหบ้ริษัทฯ มีรายไดเ้พ่ิมขึ้ น เน่ืองจากทรพัยสิ์นมีมลูค่าสงู แต่เน่ืองจากบริษัทฯ มีขาดทุนทางบญัชี

ในหลายรายการในปีท่ีผ่านมา ท าใหก้ าไรจากการขายทรพัยสิ์นเขา้ DIF ลดลงไปบางส่วน  อยา่งไรก็ตาม 

ก าไรโดยรวมของบริษัทฯ ยงัคงอยูท่ี่ประมาณเกือบ 7,000 ลา้นบาท 

ผูถื้อหุน้สอบถามว่าค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนจากประมาณ 2,000 ลา้นบาท เป็นประมาณ 

16,900 ลา้นบาท น้ัน เป็นค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมข้ึนจากอะไร 
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หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน (ร่วม) ช้ีแจงว่า บริษัทฯ มีการพิจารณามลูค่าทางบญัชีและ

ตั้งการดอ้ยค่าสินทรพัยท่ี์ไม่ใหผ้ลตอบแทนในอนาคตตามมลูค่าทางบญัชี ซ่ึงส่งผลกระทบต่อค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ  

ท่ีปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ 

ผูถื้อหุน้สอบถามว่าลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นจากประมาณ 47,703 ลา้นบาท 

เป็นประมาณ 64,467 ลา้นบาท ในงบดุลของบริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ ไดม้ีการตั้งส ารองหน้ีสญูจากลกูหน้ี

เหล่าน้ีไวแ้ลว้หรือไม่ 

หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน (ร่วม) ช้ีแจงวา่ แมว้า่ลกูหน้ีการคา้จะเพ่ิมขึ้ น แต่เจา้หน้ีการคา้

ก็เพ่ิมขึ้ นเช่นกนั ในปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไดม้ีการเจราจาและบรรลุขอ้ตกลงกบั บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ ากดั (มหาชน) (กสท) ในขอ้สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั Domestic Roaming ซ่ึงทั้งบริษัทฯ และ กสท ตอ้งมี

การช าระหน้ีใหแ้ก่กนั จึงท าใหล้กูหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนในจ านวนท่ีใกลเ้คียงกนั 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ไมไ่ดม้ีการตั้งส ารองหน้ีสญูในส่วนน้ีไว ้เน่ืองจากเป็นการช าระหน้ีระหวา่งกนัท่ีปรากฎอยูใ่น

งบการเงินของบริษัทฯ และไมก่ระทบต่อรายไดข้องบริษัทฯ แต่การบรรลุขอ้ตกลงในครั้งน้ี ส่งผลใหบ้ริษัทฯ 

สามารถลดความเส่ียงจากมลูฟ้องของคดีพิพาทกบั กสท ไดเ้ป็นมลูค่าประมาณ 75,000 ลา้นบาท  

ผูถื้อหุน้สอบถามว่า บริษัทฯ มีการตั้งส ารองหน้ีสญูในขอ้พิพาทใดท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ 

หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน (ร่วม) ช้ีแจงวา่ บริษัทฯ ไมม่ีการตั้งส ารองหน้ีสูญในส่วน

ของขอ้พิพาททางคดี เน่ืองจากขัน้ตอนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ และศาลปกครอง ใชเ้วลานาน

และไมส่ามารถคาดการณผ์ลของค าพิพากษาได ้แต่ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดม้ีการเปิดเผยทุกขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนใน

งบการเงินของบริษัทฯ แลว้ 

 ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ ขอ้พิพาทท่ีจะส้ินสุดหรือมีค าพิพากษาท่ีชดัเจนในปี 2562 น้ัน  

มีขอ้พิพาทใดบา้ง และส่วนใหญ่ต่อสูอ้ยูท่ี่ศาลใด 

ประธานคณะกรรมการบริหาร ช้ีแจงวา่ ขอ้พิพาทระหวา่งบริษัทฯ กบั กสท ใกลจ้ะส้ินสุด

เกือบทั้งหมดแลว้ ในส่วนของขอ้พิพาทระหวา่งบริษัทฯ และ TOT ยงัคงเหลืออยู ่และขอ้พิพาทส่วนใหญ่มี

ขอ้ตกลงใหยุ้ติท่ีอนุญาโตตุลาการ แต่คู่ความมกัน าเขา้สู่การพิจารณาของศาลปกครองเป็นล าดบัต่อไป 

ผูถื้อหุน้สอบถามว่า ในงบการเงินของบริษัทฯ มีการระบุวา่ “ปรบัปรุงใหม”่ ส าหรบัตวัเลข 

ในปี 2560 ตนอยากทราบวา่ เป็นการปรบัปรุงใหมจ่ากสาเหตุใด  

หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน (ร่วม) ช้ีแจงวา่รายละเอียดของงบการเงินท่ีปรบัปรุงใหม่ 

มีการเปิดเผยอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 ซ่ึงสาเหตุของการปรบัปรุงงบการเงินน้ี ส่วนหน่ึง 

มาจากการท่ีบริษัทฯ มีการบรรลุขอ้ตกลงกบั กสท เพ่ือยุติขอ้พิพาทเร่ืองกรรมสิทธิในเสาโทรคมนาคม 

ซ่ึงมีขอ้ตกลงวา่บริษัทฯ จะสามารถใชเ้สาโทรคมนาคมจ านวนกวา่ 5,800 ตน้ ในอีก 30 ปีขา้งหนา้ได ้ทั้งน้ี 

บริษัทฯ ตอ้งไมใ่ชสิ้ทธิเรียกรอ้งค่าเช่าเสาโทรคมนาคมท่ี กสท คา้งจ่ายบริษัทฯ อยูใ่นอดีต ท าใหบ้ริษัทฯ 

ตอ้งมีการปรบัปรุงงบการเงินใหมเ่น่ืองจากในปี 2560 บริษัทฯ มีการรบัรูร้ายไดค้่าเช่าเสาจาก กสท ไวแ้ลว้ 
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จากน้ัน ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชีแลว้ 

 ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 25,334,213,585 หุน้ 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบั

รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2561 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

เห็นดว้ย จ านวน 25,334,172,760 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9998 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 40,825 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง 
บตัรเสีย  

จ านวน 
จ านวน 

24,250,522 

300 

เสียง 

เสียง 

  

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรสุทธิประจ  ำปี 2561 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และ

อนุมตักิำรจำ่ยปันผลจำกก ำไรสุทธิ ประจ ำปี 2561 

 ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 

เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ การจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 ใหท่ี้ประชุมทราบ 

 เลขานุการฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ในปี 2561 บริษัทฯ มกี าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานและ

ไมม่ียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ดงัน้ัน บริษัทฯ มีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิไวเ้ป็นทุน

ส ารองในจ านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 

341,167,710.17 บาท ซ่ึงคิดเป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2561 และ พิจารณาอนุมติัการจ่าย

ปันผลจากก าไรสุทธิของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท คิดเป็นปันผลทั้งส้ิน 

3,003,137,577.09 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ทั้งน้ี เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  

ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด โดยผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในครั้งน้ี คือ ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียน

ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 และ ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 

 ผูถื้อหุน้แสดงความเห็นวา่ ตนไม่ขดัขอ้งเร่ืองการจ่ายเงินปันผล แต่อยากทราบวา่เงินท่ีน ามา

จ่ายปันผลน้ันมาจากส่วนใด  

 หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน (ร่วม) ช้ีแจงวา่ การจ่ายเงินปันผลในครั้งน้ีเป็นการจ่าย

จากก าไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2561 ซ่ึง บริษัทฯ มีก าไรต่อเน่ืองมาเป็นเวลา 2 ปี และไมม่ีขาดทุนสะสม 

  จากน้ัน ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561  

เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิของบริษัทฯประจ าปี 2561 

ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 
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  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 25,357,969,107 หุน้ 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

และอนุมติัการจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 25,283,661,963 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7070 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 74,307,144 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.2930 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 544,794 เสียง   

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

วำระที่ 4 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 

  ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ 

ท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระใหท่ี้ประชุมทราบ 

  เลขานุการฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ กรรมการท่ีอยูใ่น

ต าแหน่งนานท่ีสุดจะเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด  ในการประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 น้ี มีกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ 6 ท่าน คือ 

1. ศ. (พิเศษ) เรวตั  ฉ า่เฉลิม  กรรมการอิสระ 

2. ดร. ฮาราลด ์  ลิงค ์ กรรมการอิสระ 

3. นายอ ารุง   สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ 

4. ศ.ดร. วรภทัร   โตธนะเกษม  กรรมการ 

5. นายวิเชาวน์   รกัพงษ์ไพโรจน์   กรรมการ 

6. ศ. (พิเศษ) อธึก  อศัวานันท ์ กรรมการ  

เลขานุการฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระ กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งสามารถไดร้บัการเลือกตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งตามเดิมไดอี้ก

และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือ 

เขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้ โดยประกาศหลกัเกณฑผ่์าน

เว็บไซตข์องบริษัทฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ ส าหรบัการประชุม 

ในครั้งน้ี ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลมายงับริษัทฯ และเน่ืองจาก ศ. (พิเศษ) อธึก อศัวานันท ์มีความประสงค์

ไมต่่อวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเสนอช่ือ นายอติรุฒม ์โตทวีแสนสุข เขา้รบัการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการท่านใหม่แทน ศ. (พิเศษ) อธึก อศัวานันท ์ 

นอกจากน้ี ส าหรบั ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉ า่เฉลิม แมว้า่ท่านจะเป็นกรรมการของ 

บริษัท ล็อกซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบธุรกิจหลกัส่วนหน่ึงดา้นเทคโนโลยี อนัอาจมีลกัษณะ 

การท าธุรกิจท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนักบัธุรกิจบางส่วนของบริษัทฯ ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบญัญติั

บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแลว้ ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉ า่เฉลิม มีสถานะ 
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เป็นกรรมการอิสระของทั้งสองบริษัท มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การใหค้ าแนะน า และ  

ไมม่ีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ แต่อยา่งใด จึงยงัคงมีคุณสมบติัเหมาะสมในการเป็น

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัน้ัน ท่ีประชุมคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

แต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระท่านท่ี 1-5 ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีก

วาระหน่ึง และเสนอช่ือ นายอติรุฒม ์โตทวีแสนสุข เขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเพ่ือเป็นกรรมการท่านใหม่

แทน ศ. (พิเศษ) อธึก อศัวานันท ์

จากน้ัน ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

ท่านท่ี 1-5 ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง และเสนอช่ือ นายอติรุฒม ์โตทวีแสนสุข 

เขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเพ่ือเป็นกรรมการท่านใหม่แทน ศ. (พิเศษ) อธึก อศัวานันท ์โดยขอใหผู้ถื้อหุน้

ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือทดแทนกรรมการท่ี

พน้จากต าแหน่งตามวาระในครั้งน้ี ดว้ยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดงัน้ี 

1) ศ. (พิเศษ) เรวตั  ฉ า่เฉลิม (กรรมการอิสระ) 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  25,361,276,370 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 25,252,321,359 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.5704 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน      108,955,011 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.4296 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 1,846,198 เสียง   

บตัรเสีย จ านวน 300 เสียง   

 2) ดร. ฮาราลด ์ ลิงค ์ (กรรมการอิสระ) 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  25,267,483,288 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 23,462,185,239 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 92.8553 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 1,805,298,049 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 7.1447 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 95,656,682 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง  
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 3) นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ (กรรมการ) 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  25,275,413,860  หุน้ 
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 25,183,197,660 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.6352 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 92,216,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.3648 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 92,326,415 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

  4) ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม  (กรรมการ) 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  25,275,408,598 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 25,203,272,280 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7146 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 72,136,318 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.2854 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 92,332,692 เสียง   

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

5) นายวิเชาวน์ รกัพงษ์ไพโรจน์ (กรรมการ) 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  25,275,501,805 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 25,200,671,396 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7039 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 74,830,409 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.2961 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 92,239,485 เสียง   

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

6) นายอติรุฒม ์โตทวีแสนสุข  (กรรมการ) 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  25,275,213,113 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 25,204,772,580 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7213 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 70,440,533 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.2787 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 92,528,177 เสียง   

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง  
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วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำร  

  ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหท่ี้

ประชุมทราบ 

 เลขานุการฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการตามอตัราเดิม ซ่ึง 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ไดเ้คยมีมติอนุมติัไว ้และเป็นอตัราเดิมท่ีมิไดเ้ปล่ียนแปลงตั้งแต่ปี 2545 

โดยก าหนดไวเ้ป็นรายต าแหน่งและมีผลใชบ้งัคบัตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเป็นประการอ่ืน  

ในปีน้ี คณะกรรมการมิไดเ้สนอขอเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อยา่งใด ซ่ึงในทางกฎหมายแลว้  

ยงัไมม่ีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลงมติ แต่เพ่ือการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการจึงเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 จากน้ันประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

โดยกรรมการท่านใดท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และไดล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมในครั้งน้ี ไมม่ีสิทธิลงคะแนนเสียง

ในวาระน้ี 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมรวมทั้งส้ิน 25,367,754,470 หุน้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง 

ไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

เห็นดว้ย จ านวน 25,358,770,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9646 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 435,008 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0017 

งดออกเสียง จ านวน 512,515 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0020 

ไมม่ีสิทธิออกเสียง จ านวน 8,036,123 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0317 

บตัรเสีย   จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  

กรรมการไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 

 ประธานกรรมการ   300,000 บาทต่อเดือน 

 ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ  200,000 บาทต่อเดือน 

 รองประธานกรรมการ  150,000 บาทต่อเดือน 

 กรรมการ  100,000 บาทต่อเดือน 

 (ไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอสิระ) 

 กรรมการอสิระท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 200,000 บาทต่อเดือน 

 (ไม่ว่าจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยคณะเดียวหรือหลายคณะ) 

 กรรมการอสิระท่ีเป็นประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ย 300,000 บาทต่อเดือน 

 (ไม่ว่าจะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ยคณะเดียวหรือหลายคณะ) 

หากกรรมการท่านใดเป็นลกูจา้งของบริษัทฯ ก็ใหค้่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจา้งปกติของลกูจา้ง 

แต่ละท่านและ ใหม้ีผลใชบ้งัคบัตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเป็นประการอื่น 
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วำระที่ 6 พิจำรณำแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ  ำปี 2562 

 ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 ใหท่ี้ประชุมทราบ 

 เลขานุการฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ดว้ยผูส้อบบญัชีในสงักดัของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 

เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2543 โดยบริษัท ไพรซ้วอเตอร์

เฮาสค์เูปอรส์ฯ ไดท้ าการเปล่ียนแปลงบุคคลผูท้ าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทอย่างสม า่เสมอ ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควรท่ีจะตอ้งเปล่ียนส านักงานสอบบญัชีแต่อย่างใด 

คณะกรรมการจึงมีมติเสนอใหแ้ต่งตั้ง นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4298 นายพิสิฐ ทางธนกุล 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4095 และ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5339 จาก

บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยใหผู้ส้อบบญัชี

คนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตตามรายนามขา้งตน้ ไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

เป็นผูม้ีอ านาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอ่ืนของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

เป็นผูป้ฏิบติัหน้าท่ีแทนได ้โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวน 5.5 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น

จ านวนท่ีเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2561 ทั้งน้ี หากมีงานสอบบญัชีนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ 

คณะกรรมการขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณามอบอ านาจใหค้ณะกรรมการเป็นผูม้ีอ านาจพิจารณาก าหนด

ค่าใชจ้่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

ทั้งน้ี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์เอบีเอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชีตามรายชื่อท่ีเสนอ

มาน้ัน ไมม่ีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแต่อยา่งใด  

ผูถื้อหุน้ ขอใหผู้ส้อบบญัชีแสดงความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit 

Matters) ในปี 2561 

ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) ช้ีแจงว่า Key Audit 

Matters ของปี 2561 มี 4 เร่ืองไดแ้ก่ 

1) การพิจารณามลูค่าการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ซ่ึงเป็นค่าความนิยมท่ีกลุ่มบริษัทมีอยู ่ 

โดยพิจารณาจาก Projected cash flow และ discount rate ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผลการพิจารณาไมพ่บการดอ้ยค่าใน 

ค่าความนิยมแต่อย่างใด 

2) การรบัรูร้ายได ้เน่ืองจากการรบัรูร้ายไดข้องธุรกิจโทรคมนาคมค่อนขา้งซบัซอ้น เน่ืองจาก

รอบการช าระเงินไม่ตรงกบัรอบบิล อีกทั้งยงัมีผูใ้ชบ้ริการเป็นจ านวนมาก จึงอาจตอ้งแบ่งรอบการช าระเงิน

ออกเป็นหลายรอบ ดงัน้ัน จึงตอ้งพิจารณาถึงการรบัรูร้ายได ้และการตดัรอบการข าระเงินท่ีถูกตอ้ง  
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3) เน่ืองจากในปี 2561 มีธุรกรรมใหญ่ คือการขายสินทรพัยเ์ขา้ DIF และมีการเช่าสินทรพัย์

บางส่วนจาก DIF กลบัคืนมา ซ่ึงเป็นธุรกรรมท่ีมีความซบัซอ้นและมีขนาดใหญ่ จึงตอ้งพิจารณาว่าธุรกรรมน้ีมี

การบนัทึกบญัชีถูกตอ้งตามมาตรฐานและมีการเปิดเผยครบถว้นแลว้หรือไม ่ 

4) ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีขอ้พิพาท ซ่ึงเป็นไปตามธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  

โดยในปีท่ีผ่านมา มีความคืบหน้าหรือมีขอ้พิพาทท่ีเกิดขึ้ นใหม่ เพ่ิมขึ้ น 2-3 ขอ้พิพาท ดงัน้ัน จึงตอ้งมีการ

พิจารณาเป็นพิเศษเพราะเป็นขอ้พิพาทท่ีมีมลูค่าสูง จึงตอ้งพิจารณาอยา่งถ่ีถว้นว่าขอ้พิพาทมีความคืบหน้า

อย่างไร จะส่งผลต่อการรบัรูใ้นงบการเงินหรือไม ่หรือจะตอ้งเปิดเผยรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ผูถื้อหุน้สอบถามว่า หากตดัรายไดท่ี้เกิดจากการขายสินทรพัยเ์ขา้ DIF ออกจากงบการเงิน 

ปี 2561แลว้ ผลการด าเนินงานปี 2561จะเป็นอยา่งไร 

ผูส้อบบญัชีจาก PwC ช้ีแจงวา่ ธุรกรรมการขายสินทรพัยเ์ขา้ DIF มีการเปิดเผยไวใ้นหมาย

เหตุประกอบงบการเงินปี 2561 ในขอ้ 41 ซ่ึงรายการดงักล่าว ท าใหบ้ริษัทฯ มีการรบัรูร้ายไดป้ระมาณ 

32,000 ลา้นบาท โดยหากพิจารณาจากงบก าไรขาดทุนแลว้ รายไดด้งักล่าวจะถูกบนัทึกบญัชีโดยแบ่งเป็น 

2 ส่วนคือรายไดจ้ากการขายและรายไดอ่ื้น ซ่ึงหากเปรียบเทียบรายไดท้ั้งสองส่วนน้ีกบัปี 2560 จะเห็นได้

วา่มีมลูค่าท่ีสูงข้ึน 

จากน้ันประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี

ประจ าปี 2562 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 25,367,174,263 หุน้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562

พรอ้มทั้งมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการเป็นผูม้ีอ านาจพิจารณาก าหนดค่าใชจ้่ายพิเศษหากมีงานสอบบญัชี

นอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติเป็นกรณีๆ ไป ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 

 

 

 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตัิกำรออกและเสนอขำยหุน้กูข้องบริษทัฯ 

 ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดใหท่ี้ประชุมรบัทราบ 

เลขานุการฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ี ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2553 และ ปี 2556 

ไดม้ีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูโ้ดยบริษัทฯ ภายใตเ้ง่ือนไขวา่มลูค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออกทั้งหมด 

(ตามมลูค่าท่ีตราไว)้ ในการเสนอขายแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกบัมลูค่าหุน้กูข้องบริษัทฯ (ตามมลูค่าท่ีตราไว)้ 

เห็นดว้ย จ านวน 25,362,509,630 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9816 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 4,664,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0184 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 661,698 เสียง   

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   
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ท่ียงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหน่ึง จะตอ้งมีจ านวนรวมไมเ่กิน 60,000 ลา้นบาท 

(หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) ซ่ึงในทางปฏิบติั การออกหุน้กูใ้หมเ่พ่ือช าระคืนหุน้กูเ้ดิมจะมีช่วงเวลา

ท่ีบริษัทฯ ตอ้งไดร้บัเงินจากการขายหุน้กูใ้หมก่่อนท่ีจะสามารถไถ่ถอนหุน้กูเ้ดิม (Double Debt Period)  

อยูช่่วงระยะเวลาหน่ึง โดยในช่วงระยะเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะมียอดรวมของหน้ีหุน้กูส้งูเกินกวา่ปกติ  

ดงัน้ัน เพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถออกหุน้กูใ้หมส่ าหรบัการช าระหน้ีเดิม โดยค านึงถึงช่วง Double Debt Period 

และเพ่ือสนับสนุนการลงทุนในอนาคต การขยายธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทฯ 

จึงมีความประสงคท่ี์จะระดมเงินโดยการออกและเสนอขายหุน้กู ้ในวงเงินเพ่ิมเติมอีกจ านวนไมเ่กิน 

30,000 ลา้นบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน)  ทั้งน้ี เมื่อค านวณรวมกบัหุน้กูข้องบริษัทฯ ท่ียงั

ไมไ่ดไ้ถ่ถอนทั้งหมด (ตามมลูค่าท่ีตราไว)้ ณ ขณะใดขณะหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่เกิน 90,000 ลา้นบาท  

(หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทหุน้กู:้ หุน้กูทุ้กชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียงหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อหุน้กู ้

หรือหุน้กูไ้มร่ะบุช่ือผูถื้อ มีหรือไม่มีหลกัประกนั และหุน้กูด้อ้ยสิทธิ 

หรือหุน้กูไ้มด่อ้ยสิทธิ โดยมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ตามความ

เหมาะสม ขึ้ นอยูก่บัสภาวะตลาดหรือปัจจยัอ่ืนๆ ในขณะออกและเสนอขายหุน้กู ้

ในแต่ละครั้ง 

วงเงิน: จ านวนเงินตน้เพ่ิมเติมของหุน้กู ้(ตามมลูค่าท่ีตราไว)้ ท่ีขออนุมติัในครั้งน้ี  

ไมเ่กิน 30,000 ลา้นบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) โดยวงเงินท่ี

ขออนุมติัในครั้งน้ีเป็นส่วนท่ีเพ่ิมเติมจากวงเงินท่ีไดร้บัอนุมติัโดยท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ในครั้งก่อนๆ จ านวนไมเ่กิน 60,000 ลา้นบาท  

(หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) และเมื่อค านวณรวมกบัหุน้กูข้องบริษัทฯ  

(ตามมลูค่าท่ีตราไว)้ ท่ียงัไมไ่ดไ้ถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหน่ึง ตอ้งมี

จ านวนรวมกนัไมเ่กิน 90,000 ลา้นบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) 

ทั้งน้ี วงเงินของหุน้กูท่ี้ไถ่ถอนแลว้และท่ีบริษัทฯ ไดท้ าการซ้ือคืน ไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ 

จะน ามานับเป็นวงเงินของหุน้กูท่ี้บริษัทฯ สามารถท าการออกและเสนอขายได ้

(Revolving Principle Basis) 

ในกรณีการออกหุน้กูเ้พ่ือการ Refinancing หุน้กูเ้ดิม (การออกหุน้กูใ้หมเ่พ่ือ

ช าระหน้ีตาม หรือทดแทนหุน้กูเ้ดิม) จ านวนเงินตน้ของหุน้กูเ้ดิมซ่ึงจะถูก 

ไถ่ถอนในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้หมเ่พ่ือการ Refinancing 

หุน้กูเ้ดิมน้ัน จะไม่นับเป็นส่วนหน่ึงของมลูค่ารวมของเงินตน้ของหุน้กูท่ี้ยงัมิได้

ไถ่ถอนในการค านวณวงเงินของหุน้กูท่ี้บริษัทฯ สามารถท าการออกและ 

เสนอขายได ้

สกุลเงิน:  เสนอขายในสกุลบาทและสกุลเงินอ่ืน 
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อตัราดอกเบ้ีย: อตัราท่ีจะก าหนดตามความเหมาะสม ขึ้ นอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและ

เสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั้ง 

อายุ: เวน้แต่กรณีการออกหุน้กูป้ระเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแลว้ (Perpetual 

Debentures) หุน้กูท่ี้ออกโดยบริษัทฯ จะตอ้งมีอายุไมเ่กิน 20 ปี นับจากวนัออก

หุน้กูท่ี้เก่ียวขอ้ง ส าหรบักรณีการออกหุน้กูป้ระเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทฯ การ

ก าหนดอายุและวนัครบก าหนดไถ่ถอนของหุน้กูจ้ะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ี

เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบั

ตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงาน

ราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด: บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

ท่ีเก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุน้กูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกรอ้งใหบ้ริษัทท าการไถ่ถอน

หุน้กูก้่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน ทั้งน้ี ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กู ้

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การเสนอขาย: บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้กูท้ั้งหมดหรือบางส่วน ไมว่่าทั้ง

ภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยท าการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป หรือ 

ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูล้งทุนสถาบนั หรือบุคคล

และผูล้งทุนใดๆ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) รวมถึงขอ้ก าหนด

และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการ

ก ากบัตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ส านักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงาน

ราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นขณะท่ีออก

และเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั้ง ทั้งน้ี อาจออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครั้งเดียวเต็ม

จ านวนวงเงิน หรือหลายครั้งเป็นคราวๆ ไป และในชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได ้

และอาจออกและเสนอขายหุน้กูเ้พ่ือทดแทนหุน้กูท่ี้เคยออกและเสนอขายไปแลว้ 

ตามความจ าเป็นในการใชเ้งินของบริษัทฯ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลพินิจของบริษัทฯ    

วตัถุประสงค:์ จ านวนเงินตน้ทั้งหมดของหุน้กู ้รวมถึงวงเงินเพ่ิมเติมท่ีขออนุมติัในครั้งน้ี 

จ านวนไมเ่กิน 30,000 ลา้นบาท (รวมเป็นจ านวนเงินตน้ทั้งหมดไมเ่กิน 

90,000 ลา้นบาท) เพ่ือใชส้ าหรบัวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือ 

หลายอยา่งรวมกนั ดงัต่อไปน้ี เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจทัว่ไปของบริษัทฯ 

หรือช าระคืนเงินกู ้หรือใชใ้นการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย หรือเป็น

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย หรือเพ่ือการขยายธุรกิจของ

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย หรือเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร 
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ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ เป็นผูม้ีอ านาจในการ

ด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์

ก าหนดไวใ้นกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียงการก าหนดและเปล่ียนแปลงแกไ้ข

ขอ้ตกลง รายละเอียด และขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ของหุน้กู ้(เช่น ช่ือหุน้กู ้มลูค่าเสนอขายในแต่ละครั้ง 

ประเภทหุน้กู ้อายุหุน้กู ้วนัท่ีออกหุน้กู ้วนัครบก าหนดไถ่ถอน มลูค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบ้ีย 

การช าระคืนเงินตน้ การช าระดอกเบ้ีย การไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด วิธีการจดัสรร 

รายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้) การจดัเตรียม เตรียมการ เขา้ท า เจรจา แกไ้ข รบัรอง ลงนาม และ 

ลงลายมือช่ือบนสญัญา เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึงรวมถึงแบบค าขอ แบบแสดงรายการขอ้มลู 

หนังสือช้ีชวน เอกสารส าหรบัการเสนอขาย สญัญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่าย และสญัญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก

และเสนอขายหุน้กู)้ ตลอดจนการแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้สถาบนัจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือ ผูป้ระเมินราคา ท่ีปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุน้กู ้ตวัแทนช าระเงิน ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

หรือ ท่ีปรึกษาอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้รวมถึงการจดทะเบียนหุน้กูก้บั

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรือตลาดหลกัทรพัยใ์ดๆ หรือตลาดรองใดๆ และการขออนุญาตขอผ่อนผัน 

ขอหนังสือยินยอม ติดต่อ ให ้เปิดเผย ตกลง จดัหาให ้และยื่นขอ้มลู เอกสารและหลกัฐานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์สมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอ

ขายหุน้กูแ้ละการจดทะเบียนหุน้กู ้ ทั้งน้ี ใหม้ีอ านาจในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผูร้บัมอบอ านาจ ผูแ้ทน 

หรือตวัแทนเพ่ือด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 

ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ปัจจุบนัเป็นเท่าใด  

หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน (ร่วม) ช้ีแจงวา่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

ปี 2561 อยูท่ี่ 1:1 

ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ จะมีโอกาสท่ีบริษัทฯ จะขายหุน้กูใ้หก้บัผูถื้อหุน้สามญับา้งหรือไม่ 

หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน (ร่วม) ช้ีแจงวา่ บริษัทฯ ออกหุน้กูป้ระเภท Public offering 

ซ่ึงเป็นการเสนอขายหุน้กูใ้หก้บัประชาชนทัว่ไป โดยท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านสามารถจองซ้ือผ่านธนาคารท่ีระบุ

ไวไ้ดใ้นวนัท่ีก าหนด ทั้งน้ี เน่ืองจากเป็นการเสนอขายใหก้บัสาธารณชน บริษัทฯ จึงไม่สามารถใหสิ้ทธิพิเศษ 

โดยเฉพาะเจาะจงแก่ผูถื้อหุน้สามญัได ้ 

ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ อตัราดอกเบ้ียของหุน้กูอ้ายุ 3 ปีเป็นเท่าใด 

หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน (ร่วม) ช้ีแจงวา่ อตัราดอกเบ้ียของหุน้กูอ้ายุ 3 ปี 3 เดือน 

ยงัอยูร่ะหว่างการพิจารณา โดยจะอยู่ระหว่าง 4-4.15 เปอรเ์ซ็นต ์ต่อปี ทั้งน้ี ขึ้ นอยูก่บัความตอ้งการของตลาด 
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ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ก่อนหนา้น้ีผลประกอบการของบริษัทฯ ประสบผลขาดทุนมาโดยตลอด 

แต่ในปัจจุบนัผลประกอบการไมข่าดทุนแลว้ ตนไดข้อ้มลูมาว่า บริษัทฯ มกีารโอนหุน้เพ่ือตดัขาดทุน จึงขอ

ความรูว้่า การโอนหุน้เพ่ือตดัขาดทุนมีวิธีการอยา่งไร 

หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน (ร่วม) ช้ีแจงวา่ บริษัทฯ ไมม่ีการโอนหุน้เพ่ือหกัขาดทุน 

เพราะบริษัทฯ มีก าไรมาตั้งแต่ปี 2560 ต่อเน่ืองมาจนถึงปี 2561 โดยมีก าไรสะสมถึงส้ินปี 2561 

ประมาณ 10,000 ลา้นบาท และไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่ ตามกฎหมาย บริษัททัว่ไปท่ีประสบผลขาดทุนสะสม

สามารถด าเนินการลดทุนเพ่ือลา้งขาดทุนสะสมได ้ซ่ึงเป็นวิธีการทัว่ไปท่ีสามารถท าไดต้ามกฎหมาย 

จากน้ัน ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทฯ 

 ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 25,367,926,848 หุน้ 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละการมอบอ านาจตามท่ีเสนอ 

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 17 (เก่ียวกบักำรลงลำยมือช่ือ

ของกรรมกำร) และ กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือและจ ำนวนกรรมกำรซ่ึงมีอ ำนำจลงลำยมือ

ช่ือแทนบริษัทฯ  

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ  

ขอ้ 17 (เก่ียวกบัการลงลายมือช่ือของกรรมการ) และ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมี

อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ ใหท่ี้ประชุมรบัทราบ 

เลขานุการฯ  แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการลงนามในเอกสารท่ีมีความ

จ าเป็นตอ้งยื่นต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากบัดแูลใหท้นัการณ ์และสอดคลอ้งกบัการท่ีบริษัทฯ 

เสนอช่ือบุคคลใหมเ่พ่ือเขา้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการท่ีจะทดแทนกรรมการซ่ึงจะพน้จากต าแหน่งตามวาระ

ในปี 2562 บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งท าการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 17 และแกไ้ข

เปล่ียนแปลงช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ดงัต่อไปน้ี 

 

 

เห็นดว้ย จ านวน 25,272,688,416 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.6245 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 94,611,322 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.3730 

งดออกเสียง จ านวน 627,110                

627,110 

เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0025 

บตัรเสีย จ านวน                         0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้ไมม่ีสิทธิออกเสียง  จ านวน 0 เสียง   
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1. กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 เก่ียวกบั กำรลงลำยมือช่ือของกรรมกำร 

 ปัจจุบนั 

 “ขอ้ 17 ใหก้รรมการสองท่านเป็นผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือพรอ้มทั้งประทบัตราส าคญัของ

บริษัท ในกรณีท่ีลงนามในงบการเงิน หนังสือรบัรองงบการเงิน และ เอกสารประกอบงบการเงิน ให้

กรรมการท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือพรอ้มทั้งประทบัตราส าคญัของบริษัท 

คณะกรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท  

พรอ้มประทบัตราส าคญัของบริษัท” 

แกไ้ขเป็น 

“ขอ้ 17  ใหก้รรมการสองท่านเป็นผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือพรอ้มทั้งประทบัตราส าคญั 

ของบริษัท  

  ในกรณีท่ีลงลายมือช่ือในงบการเงิน หนังสือรบัรองงบการเงินและเอกสาร

ประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

หรือ เอกสารใดๆ เพ่ือการน าส่งต่อหน่วยงานราชการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ใหก้รรมการท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือพรอ้มทั้งประทบัตราส าคญัของบริษัท 

คณะกรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัท 

พรอ้มประทบัตราส าคญัของบริษัท” 

2. กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือและจ ำนวนกรรมกำร ซ่ึงมีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทัฯ  

ปัจจุบนั 

“นายสุภกิต เจียรวนนท ์นายศุภชยั เจียรวนนท ์นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์นายอธึก  

อศัวานันท ์นายวิเชาวน์ รกัพงษ์ไพโรจน์ กรรมการสองในหา้คนลงลายมือช่ือร่วมกนั และ ประทบัตราส าคญั

ของบริษัท ในกรณีท่ีลงนามในงบการเงิน หนังสือรบัรองงบการเงิน และเอกสารประกอบงบการเงิน ให้

กรรมการคนใดคนหน่ึงในหา้คนดงักล่าวขา้งตน้ ลงนามและประทบัตราส าคญัของบริษัท” 

แกไ้ขเป็น 

“นายสุภกิต เจียรวนนท ์นายศุภชยั เจียรวนนท ์นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์นายวิเชาวน์  

รกัพงษ์ไพโรจน์ นายอติรุฒม ์โตทวีแสนสุข กรรมการสองในหา้คนลงลายมือช่ือร่วมกนั และ ประทบัตรา

ส าคญัของบริษัท  

ในกรณีท่ีลงลายมือช่ือในงบการเงิน หนังสือรบัรองงบการเงินและเอกสารประกอบ 

งบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์หรือ 

เอกสารใดๆ เพ่ือการน าส่งต่อหน่วยงานราชการ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ใหก้รรมการคนใด

คนหน่ึงในหา้คนดงักล่าวขา้งตน้ ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัท” 
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 คณะกรรมการจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของ

บริษัทฯ ขอ้ 17 และ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 

ตามท่ีเสนอ พรอ้มทั้งมอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

กรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ มีอ านาจแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ความใดๆ ตามค าแนะน า ความเห็น หรือ ค าสัง่ 

ของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง  

จากน้ัน ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ  

ขอ้ 17 เก่ียวกบัการลงลายมือช่ือของกรรมการ และ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจ

ลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ  

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 25,367,926,848 หุน้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 17 เก่ียวกบั

การลงลายมือช่ือของกรรมการ และ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือ

แทนบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ พรอ้มทั้งมอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลท่ีไดร้บั

มอบหมายจากกรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ มีอ านาจแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ความใดๆ ตามค าแนะน า ความเห็น 

หรือ ค าสัง่ของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สามในส่ี

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 

วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 31 (เรื่องขอ้หำ้มกำรกระท ำที่

มีลกัษณะเป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงดำ้ว)  

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ  

ขอ้ 31 เร่ืองขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว ใหท่ี้ประชุมรบัทราบ 

เลขานุการฯ  แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 31 เร่ือง ขอ้หา้มการ

กระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว ไดก้ล่าวถึง การท่ีบริษัทฯ เป็นผูร้่วมการงานและ

ร่วมลงทุนกบัองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย (ปัจจุบนัคือ บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน)) ซ่ึงในปัจจุบนั 

สญัญาร่วมการงานและร่วมลงทุนท่ีบริษัทฯ ท ากบัองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย ไดส้ิ้นสุดลงแลว้ ดงัน้ัน 

เพ่ือใหข้อ้บงัคบัของบริษัทฯ มีเน้ือหาตรงกบัขอ้เท็จจริงในปัจจุบนั บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งท าการ

แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 31 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  

เห็นดว้ย จ านวน 25,367,344,024 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9976 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 3,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 

งดออกเสียง จ านวน 579,824                

627,110 

เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0023 

บตัรเสีย จ านวน                         0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้ไมม่ีสิทธิออกเสียง  จ านวน 0 เสียง   
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1.  แกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 31 วรรคสอง 

จากเดิม  

   ขอ้ 31   ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว 

เน่ืองดว้ย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว 

พ.ศ. 2555 ซ่ึงประกาศ ณ วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2555 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัท่ี 23 

กรกฎาคม 2555 โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2555 ไดก้ าหนดหน้าท่ีใหผู้ร้บัใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว 

และโดยเหตุท่ีบริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซ่ึงเป็นผูร้่วมการงานและร่วมลงทุนกบั

องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย (ปัจจุบนัคือบริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน)) ในการจดัหา ติดตั้ง ควบคุม 

ตลอดจนบ ารุงรกัษาอุปกรณใ์นระบบเพ่ือโอนและส่งมอบใหอ้งคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยด าเนินการใหบ้ริการ

แก่ประชาชนดว้ยตนเอง บริษัทฯ จึงเขา้ใจวา่บริษัทฯ มิไดเ้ป็นผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม ตามความใน

พระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และมิไดเ้ป็นผูร้บัใบอนุญาตตามความใน

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การ

ก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว พ.ศ. 2555 (“ประกาศ 

กสทช.ฯ”) ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีประกาศ กสทช.ฯ ก าหนด อยา่งไรก็ตาม 

เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเพ่ือแสดงวา่

บริษัทฯ มิไดถู้กครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้วตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไดก้ าหนดขึ้ น บริษัทฯ จึงใชม้าตรฐานตามประกาศ กสทช.ฯ ดงักล่าวในการแสดงตน 

และก าหนด “ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว” เพ่ือเป็นการรบัรองวา่

บริษัทฯ จะไมถู่กครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้วตามลกัษณะพฤติการณห์รือขอ้เท็จจริงตามท่ีประกาศ กสทช.ฯ 

ก าหนด บริษัทฯ จึงก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้วไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 แกไ้ขเป็น 

  ขอ้ 31 ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว 

เน่ืองดว้ย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ วา่ดว้ย การก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการ

โดยคนต่างดา้ว (“ประกาศ กสทชฯ”) ไดก้ าหนดหน้าท่ีใหผู้ร้บัใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว เน่ืองจากบริษัท ทร ูคอร์

ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และมีบริษัทในเครือเป็นผูร้บัใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงอยูภ่ายใตบ้งัคบัของ

ประกาศ กสทชฯ ดงักล่าว ดงัน้ัน เพ่ือแสดงวา่บริษัทฯ มิไดถู้กครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้วตาม

มาตรฐานท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้

ก าหนดข้ึน บริษัทฯ จึงใชม้าตรฐานตามประกาศ กสทช.ฯ ดงักล่าวในการแสดงตน และก าหนด “ขอ้หา้ม

การกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว” เพ่ือเป็นการรบัรองว่าบริษัทฯ จะไมถู่ก

ครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้วตามลกัษณะพฤติการณห์รือขอ้เท็จจริงตามท่ีประกาศ กสทช.ฯ ก าหนด 

บริษัทฯ จึงก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้วไว ้ดงัต่อไปน้ี 
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2.  แกไ้ขค ำนิยำม ของประกำศ กสทช.ฯ” “ 

จากเดิม 

 “ประกาศ กสทช.ฯ” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะ 

เป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว พ.ศ. 2555 

แกไ้ขเป็น 

“ประกาศ กสทช.ฯ” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ วา่ดว้ย การก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะ 

เป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว 

ส่วนขอ้ความในวรรคอ่ืนๆ ของขอ้บงัคบั ขอ้ 31 น้ี ใหค้งไวเ้ช่นเดิม 

 ในการน้ี คณะกรรมการจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติม

ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 31 เร่ืองขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว 

ตามท่ีเสนอ พรอ้มทั้งมอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

กรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ มีอ านาจแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ความใดๆ ตามค าแนะน า ความเห็น หรือ ค าสัง่ 

ของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง  

จากน้ัน ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ  

ขอ้ 31 เร่ืองขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว  

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 25,368,086,425 หุน้ 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 31 เร่ือง 

ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้วตามท่ีเสนอ พรอ้มทั้งมอบอ านาจให้

กรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ หรือ บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ 

มีอ านาจแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ความใดๆ ตามค าแนะน า ความเห็น หรือ ค าสัง่ของนายทะเบียนหรือหน่วยงาน

ราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 
จ านวน 25,367,466,513 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9975 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 41,403 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002 

งดออกเสียง จ านวน 578,509                

627,110 

เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0023 

บตัรเสีย จ านวน                         0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้ไมม่ีสิทธิออกเสียง  จ านวน 0 เสียง   



20/22 
 

ภำยหลงัเสร็จสิ้ น ช่วงเวลำเปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้ซกัถำมเพิ่มเตมิ 

กำรพิจำรณำเรื่องตำ่ง  ๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไมม่ีการพิจารณาเร่ืองอ่ืน 

ตำมระเบียบวำระ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม แต่มีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมได ้

กำรประชุม ไมว่า่จะเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งหรือไมเ่ก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมในครั้งน้ี 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม โดยกรรมการและผูบ้ริหารไดต้อบขอ้ซกัถาม

และรบัฟังความเห็นในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ ในวาระท่ี 9 เร่ืองการพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของ

บริษัทฯ ขอ้ 31 เร่ือง ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้วน้ัน “คนต่างดา้ว”  

ท่ีกล่าวถึงในประกาศ กสทชฯ หมายถึงผูใ้ด และบริษัทฯ เขา้ข่ายครอบง าโดยคนต่างดา้วหรือไม่ 

 เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่า ค านิยาม “คนต่างดา้ว” ในประกาศ กสทชฯ น้ัน เป็นไปตาม 

พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 ซ่ึงบริษัทฯ ไมไ่ดม้ีการน าเสนอใหพิ้จารณาแกไ้ข

เปล่ียนแปลงค านิยามดงักล่าวแต่อย่างใด ในส่วนท่ี กสทช ก าหนดหา้มส าหรบัคนต่างดา้วน้ัน คือ การหา้มมิให้

มีการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้วผ่านพฤติกรรมบางประการ เช่น การถือหุน้ก่ึงหน่ึง การมีอ านาจควบคุม 

การครอบง ากิจการผ่านนิติสมัพนัธบ์างประการท่ี กสทช ก าหนด ซ่ึงส าหรบับริษัทฯ น้ัน ไม่เขา้ข่ายถูกครอบง า

โดยคนต่างดา้ว เน่ืองจากมผีูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ เครือเจริญโภคภณัฑ ์ซ่ึงเป็นบริษัทสญัชาติไทย ถือหุน้รวมทั้งส้ิน

ประมาณรอ้ยละ 50 ส่วน China Mobile ถือหุน้รอ้ยละ 18 ซ่ึงเมื่อรวมกบัผูถื้อหุน้ต่างชาติอ่ืนๆ แลว้ มีสดัส่วน

รวมกนัทั้งหมดไมถึ่งก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษัทฯ 

2. ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ ค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการบริหารในปี 2561 มีจ านวนท่ีสงู 

ผูบ้ริหารมีแผนการลดค่าใชจ้่ายในส่วนน้ีอย่างไร  

 รองประธานคณะกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า ตั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้มา บริษัทฯ มีการ

ตั้งเป้าหมายในการลดค่าใชจ้่ายอย่างต่อเน่ือง และประสบผลส าเร็จดว้ยดีมาโดยตลอด พิจารณาไดจ้ากการท่ี 

EBITDA ของบริษัทฯ มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และ บริษัทฯ ยงัปรบัลดการใหส้่วนลดค่าเคร่ืองโทรศพัท ์

เคล่ือนท่ี (subsidy) ลงดว้ย ซ่ึงตนเล็งเห็นว่า แผนการลดค่าใชจ้่ายจะไดร้บัผลท่ีดีขึ้ นเร่ือยๆ 

3. ผูถื้อหุน้สอบถามว่า ในงบการเงินของบริษัทฯ หน้า 11 เร่ืองการแบ่งปันก าไรส าหรบัปี  

“ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่” (owner of the parent) มลูค่า 7,034 ลา้นบาท หมายถึงอะไร และเหตุใด  

“ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่” จึงมีมลูค่าสูงขึ้ นจากปี 2560 อย่างมีนัยส าคญั 

 หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน (ร่วม) ช้ีแจงวา่ ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ านวน

7,034 ลา้นบาทน้ัน มาจากก าไรทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ จ านวน 6,958 ลา้นบาท ซ่ึงรวมถึงบริษัทท่ีมี 

ผูถื้อหุน้ส่วนน้อยท่ีไมม่ีอ านาจควบคุม (บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทในกลุ่มทรู) เป็นผูถื้อหุน้รวมอยูด่ว้ย ซ่ึงส่วนแบ่ง

ก าไรท่ีกลุ่มบริษัทฯ แบ่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส่วนน้อยน้ัน ปรากฏอยู่ใน “ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอ านาจควบคุม” จ านวนลบ 

76 ลา้นบาท ดงัน้ัน เมื่อหกัส่วนแบ่งของผูถื้อหุน้ส่วนน้อยแลว้ ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ จะมีมลูค่า 

7,034 ลา้นบาท ในส่วนของการเพ่ิมขึ้ นอยา่งมีนัยส าคญัของ “ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่” น้ัน ส่วนหน่ึงมาจาก

การท่ีบริษัทฯ ขายทรพัยสิ์นเขา้ DIF 
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4. ผูถื้อหุน้สอบถามว่า ผูบ้ริหารมีแนวทางอยา่งไรในการบริหารจดัการขอ้พิพาทต่างๆ ท่ีคา้งอยู่

เพ่ือไม่ใหส้่งผลกระทบต่อทั้งบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ 

   ประธานคณะกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า ขอ้พิพาทต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ น ถือเป็นความกงัวลและ

ความเส่ียงทางธุรกิจของอุตสาหกรรมโทรมคมนาคมโดยรวม มลูค่าการฟ้องรอ้งในแต่ละคดีอาจจะดเูป็นมลูค่า 

ท่ีสงู แต่ส่วนใหญ่ค่าเสียหายท่ีมีการฟ้องรอ้งกนัมกัมีมลูค่าท่ีสูงเกินจริง มลูค่าท่ีแทจ้ริงจะขึ้ นอยูก่บัค าพิพากษา

ของศาลหรือการเจรจาของคู่ความ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารไมไ่ดน่ิ้งนอนใจ และไดม้ีการวางแผนการเจรจา

อย่างต่อเน่ืองกบั TOT เพ่ือใหยุ้ติท่ีการเจรจา แทนท่ีจะใหข้อ้พิพาทขึ้ นไปสู่การพิจารณาพิพากษาของศาล 

5. ผูถื้อหุน้สอบถามว่า จากการท่ีคณะรกัษาความสงบเห่งชาติ (คสช) ใชอ้ านาจตามมาตรา 44 

ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 2557 เพ่ือช่วยผูป้ระกอบการในการ

ยืดระยะเวลาการช าระค่าประมลูคล่ืนความถ่ี 900 เมกะเฮิรตซ ์จาก 4 งวดเป็น 10 งวด โดยมีเง่ือนไขวา่

ผูป้ระกอบการจะตอ้งเขา้ร่วมประมลูเพ่ือจดัสรรคล่ืนความถ่ี 700 เมกะเฮิรตซ ์เพ่ือใชส้ าหรบั 5G ท่ีก าลงัจะ

มีการเปิดประมลูในเดือนมิถุนายนน้ี บริษัทฯ มีแผนการด าเนินการในเร่ืองน้ีอยา่งไร 

ประธานคณะกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า บริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

อย่างรอบดา้น ซ่ึงขณะน้ีฝ่ายจดัการอยูร่ะหว่างการพิจารณา 

6. ตามท่ี บริษัท ทร ูอินคิวบ ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้รอ้ยละ 30  

ใน บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จ ากดั น้ัน ตนเห็นว่าบริษัทน้ีมีผลขาดทุนเป็นมลูค่าท่ีสงู เหตุใดบริษัทฯ  

จึงตดัสินใจเขา้ลงทุนในบริษัทน้ี 

  ประธานคณะกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า บริษัท ทรู อินคิวบ ์จ ากดั เป็นบริษัทย่อยท่ีใชเ้พ่ือ

การเขา้ลงทุนใน Startup โดยบริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จ ากดั น้ัน เป็นบริษัทท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัการจองคิว 

ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มการเติบโตสูง ในประเทศไทยมีรา้นอาหารประมาณ 600,000 รา้น ดงัน้ัน การน า

ธุรกิจการสัง่ซ้ือ และการเขา้คิว เขา้มาสู่แพลตฟอรม์ของบริษัทฯ จะท าใหไ้ดร้บัขอ้มลู ซ่ึงจะตอบรบักบัการเติบโต

ของธุรกิจในยุค 4.0 ซ่ึงเป็นยุคท่ีขบัเคล่ือนโดยขอ้มลู   

7. ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า คล่ืน 700 เมกะเฮิรต์ซ ์ท่ีจะมีการจดัประมลูในราคาประมาณ 

20,000 ลา้นบาท น้ัน สามารถน ามาใชแ้ทนคล่ืน 900 เมกะเฮิรต์ซ ์ไดห้รือไม่ 

 ประธานคณะกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า คล่ืน 900 เมกะเฮิรต์ซ ์ท่ีบริษัทฯ ไดช้นะการ

ประมลูมามีเง่ือนไขการประมลูท่ีตอ้งท าตามในระยะเวลา 15 ปี ดงัน้ัน บริษัทฯ ไม่สามารถคืนคล่ืน 900  

เมกะเฮิรต์ซ ์ได ้แมว้า่ในอนาคต บริษัทฯ จะมีคล่ืน 700 เมกะเฮิรต์ซ ์แลว้ก็ตาม แต่คล่ืน 700 เมกะเฮิรต์ซ์

สามารถน ามาใชร้่วมกบัคล่ืน 900 เมกะเฮิรต์ซ ์ได ้ดว้ยศกัยภาพของโครงขา่ยและโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรุ่นใหม่ๆ 

ท่ีใชก้บัคล่ืนไดห้ลากหลายและมีช่องสญัญาณท่ีกวา้ง หากบริษัทฯ ประมลูคล่ืน 700 เมกะเฮิรต์ซ ์ได ้ 

ก็จะน ามาใชก้บัเทคโนโลยี 5G ได ้เพราะคล่ืน 700 เมกะเฮิรต์ซ ์เหมาะส าหรบัเทคโนโลยี 5G เน่ืองจากมี

ความครอบคลุมสูง ท าใหป้ระหยดัการลงทุนเสาสญัญาณไดม้าก อีกทั้ง ยงัมอี านาจทะลุทะลวงสูงกวา่คล่ืน 

900 เมกะเฮิรต์ซ ์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7)_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2557
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7)_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2557
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8. ผูถื้อหุน้ เสนอวา่ควรปรบัปรุง การน าเสนอขอ้มลูในการประชุมผูถื้อหุน้ครั้งหนา้  

 ประธานคณะกรรมการบริหารกล่าวขอบคุณและนอ้มรบัค าแนะน าไปปรบัปรุง 

9. ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า หากบริษัทฯ ประมลูคล่ืน 700 เมกะเฮิรต์ซ ์มาแลว้จะสามารถโอน

สมัปทานคล่ืน 900 เมกะเฮิรต์ซ ์ท่ีมีอยูเ่ดิมใหผู้ป้ระกอบการรายอ่ืน ขายต่อหรือใหเ้ช่าไดห้รือไม่ 

 ประธานคณะกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณส าหรบัค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์และ 

เรียนช้ีแจงวา่ ในขณะน้ีทัว่โลก มี roaming partner คือผูป้ระกอบการรายอ่ืนมาขอเช่าใชเ้ครือขา่ยและ 

จ่ายค่าเช่าเป็นรายลกูคา้หรือเป็นเมกะบิต และเรียนเพ่ิมเติมวา่ ขณะน้ี บริษัทฯ ก็ม ีRoaming Partner เช่นกนั 

เช่น บริการ My ซ่ึงเป็นบริการท่ี กสท ใช ้roaming ในเครือขา่ยของบริษัทฯ เป็นการแบ่งผลประโยชน์ระหวา่งกนั 

และบริษัทฯ ก็ไดใ้ชค้ล่ืน 850 เมกะเฮิรต์ซข์องกสท. ดว้ย ทั้งน้ี บริษัทฯ จะพิจารณาในเร่ืองน้ีต่อไป  

โดยหากท าได ้ก็จะท าใหต้น้ทุนค่าคล่ืนไม่สงูเกินไป เพ่ือประหยดัตน้ทุนและลดความตึงเครียดในการ

แขง่ขนัระหวา่งผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม  

ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะใดๆ อีก ประธานฯกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีได ้

สละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี และ กล่าวปิดประชุมเวลา 17.00 น. 

อน่ึง หลงัจากเร่ิมการประชุม ไดม้ีผูถื้อหุน้ทยอยมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน  

โดยมีจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมขึ้ นจาก ณ เวลาท่ีเปิดประชุม รวมทั้งส้ิน

เป็น 2,705 ราย นับจ านวนหุน้ท่ีถือรวมกนัไดท้ั้งส้ิน 25,368,086,425 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 76.02 ของ

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ 

 

           อาชว ์ เตาลานนท ์

       (ดร. อาชว ์ เตาลานนท)์ 

          ประธานท่ีประชุม   
 

                       รงัสินี  สุจริตสญัชยั 

                   (นางรงัสินี  สุจริตสญัชยั) 

                     ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
      

 
 

รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
 

วิเชาวน์ รกัพงษ์ไพโรจน์ 
 (นายวิเชาวน์ รกัพงษ์ไพโรจน์) 

 กรรมการ 


