บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562
วันที่ 30 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้นที่ 21 อำคำรทรูทำวเวอร์
เลขที่18 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร

เนื่ องจากประธานกรรมการติดภารกิจ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ จึงทาหน้าที่
เป็ นประธานในที่ประชุมแทน
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ของบริษัทฯ
นางรังสินี สุจริตสัญชัย เลขานุ การที่ประชุมแจ้งว่า มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
รวมทั้งสิ้ น 2,381 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 25,282,506,350 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 75.77ของจานวนหุน้
ที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เลขานุ การฯ กล่าวแนะนากรรมการ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียงที่มาเข้า
ร่วมประชุมดังนี้
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง:
1. ดร. อาชว์

เตาลานนท์

2. ดร. โกศล

เพ็ชร์สุวรรณ์

3. นายโชติ

โภควนิ ช

4. ศ.(พิเศษ) เรวัต ฉา่ เฉลิม
5. ดร. ฮาราลด์
ลิงค์
6. นายอารุง

สรรพสิทธิ์วงศ์

รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายศุภชัย
นายวิเชาวน์
ดร. กิตติณฐั
นายศิริพจน์
นายวิลเลี่ยม
นางสาวยุภา
นางรักษอร

เจียรวนนท์
รักพงษ์ไพโรจน์
ทีคะวรรณ
คุณากรพันธุ ์
แฮริส
ลีวงศ์เจริญ
ตันติเวสส

กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ และ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ร่วม)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ร่วม)
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน (ร่วม)
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน (ร่วม)
ผูอ้ านวยการด้านบัญชี

ลิ้ มวิริยะเลิศ

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

ผูส้ อบบัญชี:
นางสาวนันทิกา

ที่ปรึกษากฎหมายผูท้ าหน้าที่ดแู ลการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และ
ผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียง:
นางสาวพรพิไล โกศลประภา

บริษัท สานักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จากัด

จากนั้น ประธานฯ ขอให้เลขานุ การที่ประชุมชี้ แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน
เลขานุ การฯ ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง 1 หุน้ สามัญมี 1 เสียง สาหรับการ
ลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผูถ้ ือหุน้ ที่เห็นด้วย ไม่ตอ้ งกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน ส่วนผูถ้ ือหุน้
ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่อง
ที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและชูมือขึ้ น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนาไปตรวจนับ
ทั้งนี้ ยกเว้นสาหรับผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งผูม้ อบฉันทะมีคาสัง่ ระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
ผูร้ บั มอบฉันทะดังกล่าว ไม่ตอ้ งลงคะแนนในบัตรอีก เนื่ องจากบริษัทฯ ได้บนั ทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุใน
หนังสือมอบฉันทะตั้งแต่เวลาที่ผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สาหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะ
ใช้วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจานวนเสียงทั้งหมด ผลลัพธ์คือคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดจะกลับก่อนการปิ ดประชุม ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม
เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้หกั คะแนนของผูถ้ ือหุน้ ท่านดังกล่าวออกจากระบบก่อน
นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สานักกฎหมาย
สากลสยามพรีเมียร์ จากัด มาเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียง และเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย
เมื่อชี้ แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วำระที่ 1

รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ในรอบปี 2561

ประธานฯ เชิญนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
รายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
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นายศุภชัย เจียรวนนท์ นาเสนอรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
ต่อที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วำระที่ 2

พิจำรณำอนุมตั งิ บแสดงฐำนะกำรเงิน และ งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีประจำปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
ปรากฏตามสาเนางบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ที่ได้จดั ส่งให้ผูถ้ ือหุน้ แล้ว สรุปได้
ดังต่อไปนี้
สินทรัพย์รวม
หนี้ สินรวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิ ส่วนที่เป็ นของบริษัทฯ

240,037
68,587
13,916
6,823

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า จากงบการเงินของบริษัทฯ รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์และบริการอื่น
เพิ่มขึ้ นเพียงร้อยละ 2 จากปี 2560 แต่กาไรสุทธิเพิ่มขึ้ นจาก 545 ล้านบาท เป็ น 6,957 ล้านบาท ซึ่งหาก
พิจารณาจากงบการเงินแล้ว ปั จจัยในการผลักดันให้กาไรสุทธิสงู ขึ้ นนั้น มาจากรายได้จากการขายสินค้า
ซึ่งเพิ่มขึ้ นประมาณร้อยละ 84 จากปี 2560 หากพิจารณาต้นทุนขายซึ่งเพิ่มขึ้ นเพียงเล็กน้อยประมาณ
ร้อยละ 14.5 ตนอยากทราบว่า เหตุใดกาไรเบื้ องต้น (Margin) จึงสูงขึ้ นในปริมาณที่สงู
ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า การเติบโตของรายได้โดยรวมเพิ่มขึ้ นในปริมาณที่น้อย
เนื่ องจากสัญญาสัมปทานโทรศัพท์พื้นฐานระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (TOT)
สิ้ นสุดลงในปี พ.ศ. 2560 และมีการคืนระบบโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานให้แก่ TOT ทาให้ในปี 2561
มีการปรับตัวของรายได้ที่ลดลง แต่รายได้ส่วนอื่น เช่น รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ ตความเร็วสูง ยังคงเติบโตได้ดี ทาให้รายได้โดยรวมยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง
นอกจากนี้ ยังมีรายได้ที่มาจากการขายทรัพย์สินเข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้ นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF)
ซึ่งมีส่วนทาให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้ น เนื่ องจากทรัพย์สินมีมลู ค่าสูง แต่เนื่ องจากบริษัทฯ มีขาดทุนทางบัญชี
ในหลายรายการในปี ที่ผ่านมา ทาให้กาไรจากการขายทรัพย์สินเข้า DIF ลดลงไปบางส่วน อย่างไรก็ตาม
กาไรโดยรวมของบริษัทฯ ยังคงอยูท่ ี่ประมาณเกือบ 7,000 ล้านบาท
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้ นจากประมาณ 2,000 ล้านบาท เป็ นประมาณ
16,900 ล้านบาท นั้น เป็ นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้ นจากอะไร
3/22

หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้ แจงว่า บริษัทฯ มีการพิจารณามูลค่าทางบัญชีและ
ตั้งการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในอนาคตตามมูลค่าทางบัญชี ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้ นจากประมาณ 47,703 ล้านบาท
เป็ นประมาณ 64,467 ล้านบาท ในงบดุลของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้มีการตั้งสารองหนี้ สูญจากลูกหนี้
เหล่านี้ ไว้แล้วหรือไม่
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้ แจงว่า แม้วา่ ลูกหนี้ การค้าจะเพิ่มขึ้ น แต่เจ้าหนี้ การค้า
ก็เพิ่มขึ้ นเช่นกัน ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเจราจาและบรรลุขอ้ ตกลงกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน) (กสท) ในข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ Domestic Roaming ซึ่งทั้งบริษัทฯ และ กสท ต้องมี
การชาระหนี้ ให้แก่กนั จึงทาให้ลกู หนี้ การค้าและเจ้าหนี้ การค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้ นในจานวนที่ใกล้เคียงกัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการตั้งสารองหนี้ สูญในส่วนนี้ ไว้ เนื่ องจากเป็ นการชาระหนี้ ระหว่างกันที่ปรากฎอยูใ่ น
งบการเงินของบริษัทฯ และไม่กระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ แต่การบรรลุขอ้ ตกลงในครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ
สามารถลดความเสี่ยงจากมูลฟ้ องของคดีพิพาทกับ กสท ได้เป็ นมูลค่าประมาณ 75,000 ล้านบาท
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ มีการตั้งสารองหนี้ สูญในข้อพิพาทใดที่เกิดขึ้ นหรือไม่
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้ แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีการตั้งสารองหนี้ สูญในส่วน
ของข้อพิพาททางคดี เนื่ องจากขัน้ ตอนการพิจารณาของอนุ ญาโตตุลาการ และศาลปกครอง ใช้เวลานาน
และไม่สามารถคาดการณ์ผลของคาพิพากษาได้ แต่ท้งั นี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิ ดเผยทุกข้อพิพาทที่เกิดขึ้ นใน
งบการเงินของบริษัทฯ แล้ว
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ข้อพิพาทที่จะสิ้ นสุดหรือมีคาพิพากษาที่ชดั เจนในปี 2562 นั้น
มีขอ้ พิพาทใดบ้าง และส่วนใหญ่ต่อสูอ้ ยูท่ ี่ศาลใด
ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ กับ กสท ใกล้จะสิ้ นสุด
เกือบทั้งหมดแล้ว ในส่วนของข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ TOT ยังคงเหลืออยู่ และข้อพิพาทส่วนใหญ่มี
ข้อตกลงให้ยุติที่อนุ ญาโตตุลาการ แต่ค่คู วามมักนาเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองเป็ นลาดับต่อไป
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ในงบการเงินของบริษัทฯ มีการระบุวา่ “ปรับปรุงใหม่” สาหรับตัวเลข
ในปี 2560 ตนอยากทราบว่า เป็ นการปรับปรุงใหม่จากสาเหตุใด
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้ แจงว่ารายละเอียดของงบการเงินที่ปรับปรุงใหม่
มีการเปิ ดเผยอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ซึ่งสาเหตุของการปรับปรุงงบการเงินนี้ ส่วนหนึ่ ง
มาจากการที่บริษัทฯ มีการบรรลุขอ้ ตกลงกับ กสท เพื่อยุติขอ้ พิพาทเรื่ องกรรมสิทธิในเสาโทรคมนาคม
ซึ่งมีขอ้ ตกลงว่าบริษัทฯ จะสามารถใช้เสาโทรคมนาคมจานวนกว่า 5,800 ต้น ในอีก 30 ปี ข้างหน้าได้ ทั้งนี้
บริษัทฯ ต้องไม่ใช้สิทธิเรียกร้องค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที่ กสท ค้างจ่ายบริษัทฯ อยูใ่ นอดีต ทาให้บริษัทฯ
ต้องมีการปรับปรุงงบการเงินใหม่เนื่ องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีการรับรูร้ ายได้ค่าเช่าเสาจาก กสท ไว้แล้ว
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จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีแล้ว
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 25,334,213,585 หุน้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
25,334,172,760 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9998
ไม่เห็นด้วย
จานวน
40,825 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0002
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
24,250,522 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
300 เสียง
วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และ
อนุมตั กิ ำรจ่ำยปั นผลจำกกำไรสุทธิ ประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และ การจ่ายปั นผลจากกาไรสุทธิ ประจาปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2561 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจากผลการดาเนิ นงานและ
ไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกาไรสุทธิไว้เป็ นทุน
สารองในจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน
341,167,710.17 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี 2561 และ พิจารณาอนุ มตั ิการจ่าย
ปั นผลจากกาไรสุทธิของบริษัทฯ ประจาปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.09 บาท คิดเป็ นปั นผลทั้งสิ้ น
3,003,137,577.09 บาท โดยจ่ายปั นผลเป็ นเงินสด ทั้งนี้ เงินปั นผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด โดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผลในครั้งนี้ คือ ผูถ้ ือหุน้ ที่ ปรากฏชื่อในทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และ กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ผูถ้ ือหุน้ แสดงความเห็นว่า ตนไม่ขดั ข้องเรื่องการจ่ายเงินปั นผล แต่อยากทราบว่าเงินที่นามา
จ่ายปั นผลนั้นมาจากส่วนใด
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้ แจงว่า การจ่ายเงินปั นผลในครั้งนี้ เป็ นการจ่าย
จากกาไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2561 ซึ่ง บริษัทฯ มีกาไรต่อเนื่ องมาเป็ นเวลา 2 ปี และไม่มีขาดทุนสะสม
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายปั นผลจากกาไรสุทธิของบริษัทฯประจาปี 2561
ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
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ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 25,357,969,107 หุน้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
และอนุ มตั ิการจ่ายปั นผลจากกาไรสุทธิ ประจาปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,283,661,963 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.7070
ไม่เห็นด้วย
จานวน
74,307,144 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.2930
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
544,794 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
วำระที่ 4

พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่งตำมวำระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการที่อยูใ่ น
ตาแหน่ งนานที่สุดจะเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ งเป็ นจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 นี้ มีกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ 6 ท่าน คือ
1. ศ. (พิเศษ) เรวัต
2. ดร. ฮาราลด์
3. นายอารุง
4. ศ.ดร. วรภัทร
5. นายวิเชาวน์
6. ศ. (พิเศษ) อธึก

ฉา่ เฉลิม
ลิงค์
สรรพสิทธิ์วงศ์
โตธนะเกษม
รักพงษ์ไพโรจน์
อัศวานันท์

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เลขานุ การฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จาก
ตาแหน่ งตามวาระ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งสามารถได้รบั การเลือกตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่ งตามเดิมได้อีก
และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้า โดยประกาศหลักเกณฑ์ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ สาหรับการประชุม
ในครั้งนี้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ และเนื่ องจาก ศ. (พิเศษ) อธึก อัศวานันท์ มีความประสงค์
ไม่ต่อวาระการเป็ นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเสนอชื่อ นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข เข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการท่านใหม่แทน ศ. (พิเศษ) อธึก อัศวานันท์
นอกจากนี้ สาหรับ ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉา่ เฉลิม แม้วา่ ท่านจะเป็ นกรรมการของ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักส่วนหนึ่ งด้านเทคโนโลยี อันอาจมีลกั ษณะ
การทาธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับธุรกิจบางส่วนของบริษัทฯ ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉา่ เฉลิม มีสถานะ
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เป็ นกรรมการอิสระของทั้งสองบริษัท มีความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การให้คาแนะนา และ
ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด จึงยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็ น
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
แต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระท่านที่ 1-5 ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึ่ ง และเสนอชื่อ นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อเป็ นกรรมการท่านใหม่
แทน ศ. (พิเศษ) อธึก อัศวานันท์
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระ
ท่านที่ 1-5 ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ ง และเสนอชื่อ นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อเป็ นกรรมการท่านใหม่แทน ศ. (พิเศษ) อธึก อัศวานันท์ โดยขอให้ผูถ้ ือหุน้
ลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็ นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อทดแทนกรรมการที่
พ้นจากตาแหน่ งตามวาระในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดังนี้
1) ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉา่ เฉลิม

(กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น
25,361,276,370 หุน้
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,252,321,359 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.5704
ไม่เห็นด้วย
จานวน
108,955,011 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.4296
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
1,846,198 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
300 เสียง
2) ดร. ฮาราลด์ ลิงค์

(กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น
25,267,483,288 หุน้
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 23,462,185,239 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 92.8553
ไม่เห็นด้วย
จานวน 1,805,298,049 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
7.1447
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
95,656,682 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
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3) นายอารุง สรรพสิทธิ์วงศ์

(กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น
25,275,413,860 หุน้
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,183,197,660 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.6352
ไม่เห็นด้วย
จานวน
92,216,200 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.3648
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
92,326,415 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
4) ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม

(กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น
25,275,408,598 หุน้
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,203,272,280 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.7146
ไม่เห็นด้วย
จานวน
72,136,318 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.2854
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
92,332,692 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
5) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์

(กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น
25,275,501,805 หุน้
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,200,671,396 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.7039
ไม่เห็นด้วย
จานวน
74,830,409 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.2961
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
92,239,485 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
6) นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข

(กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น
25,275,213,113 หุน้
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,204,772,580 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.7213
ไม่เห็นด้วย
จานวน
70,440,533 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.2787
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
92,528,177 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
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วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมตั คิ ่ำตอบแทนกรรมกำร
ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ที่

ประชุมทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามอัตราเดิม ซึ่ง
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ได้เคยมีมติอนุ มตั ิไว้ และเป็ นอัตราเดิมที่มิได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2545
โดยกาหนดไว้เป็ นรายตาแหน่ งและมีผลใช้บงั คับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเป็ นประการอื่น
ในปี นี้ คณะกรรมการมิได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว
ยังไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องลงมติ แต่เพื่อการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียด ดังนี้
กรรมการได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
(ไม่ว่าจะเป็ นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอิสระ)

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

บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน

กรรมการอิสระที่เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
200,000
(ไม่ว่าจะเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)

บาทต่อเดือน

กรรมการอิสระที่เป็ นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
300,000
(ไม่ว่าจะเป็ นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)

บาทต่อเดือน

หากกรรมการท่านใดเป็ นลูกจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้าง
แต่ละท่านและ ให้มีผลใช้บงั คับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเป็ นประการอื่น

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้น
โดยกรรมการท่านใดที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง
ในวาระนี้
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมรวมทั้งสิ้ น 25,367,754,470 หุน้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,358,770,824 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9646
ไม่เห็นด้วย
จานวน
435,008 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0017
งดออกเสียง
จานวน
512,515 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0020
ไม่มีสิทธิออกเสียง จานวน
8,036,123 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0317
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
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วำระที่ 6

พิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนด
ค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยผูส้ อบบัญชีในสังกัดของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส
เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อเนื่ องมาตั้งแต่ปี 2543 โดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คเู ปอร์สฯ ได้ทาการเปลี่ยนแปลงบุคคลผูท้ าหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทอย่างสมา่ เสมอ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควรที่จะต้องเปลี่ยนสานักงานสอบบัญชีแต่อย่างใด
คณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้แต่งตั้ง นายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4298 นายพิสิฐ ทางธนกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4095 และ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5339 จาก
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2562 โดยให้ผูส้ อบบัญชี
คนใดคนหนึ่ งมีอานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
เป็ นผูม้ ีอานาจแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตรายอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนได้ โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 เป็ นเงินจานวน 5.5 ล้านบาท ซึ่งเป็ น
จานวนที่เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2561 ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนื อจากการสอบบัญชีประจาปี ตามปกติ
คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณามอบอานาจให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนด
ค่าใช้จ่ายพิเศษเป็ นกรณีๆ ไป
ทั้งนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์สเอบีเอเอส จากัด และผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ
มานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ผูถ้ ือหุน้ ขอให้ผูส้ อบบัญชีแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit
Matters) ในปี 2561
ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (PwC) ชี้ แจงว่า Key Audit
Matters ของปี 2561 มี 4 เรื่องได้แก่
1) การพิจารณามูลค่าการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ซึ่งเป็ นค่าความนิ ยมที่กลุ่มบริษัทมีอยู่
โดยพิจารณาจาก Projected cash flow และ discount rate ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการพิจารณาไม่พบการด้อยค่าใน
ค่าความนิ ยมแต่อย่างใด
2) การรับรูร้ ายได้ เนื่ องจากการรับรูร้ ายได้ของธุรกิจโทรคมนาคมค่อนข้างซับซ้อน เนื่ องจาก
รอบการชาระเงินไม่ตรงกับรอบบิล อีกทั้งยังมีผใู้ ช้บริการเป็ นจานวนมาก จึงอาจต้องแบ่งรอบการชาระเงิน
ออกเป็ นหลายรอบ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาถึงการรับรูร้ ายได้ และการตัดรอบการขาระเงินที่ถูกต้อง
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3) เนื่ องจากในปี 2561 มีธุรกรรมใหญ่ คือการขายสินทรัพย์เข้า DIF และมีการเช่าสินทรัพย์
บางส่วนจาก DIF กลับคืนมา ซึ่งเป็ นธุรกรรมที่มีความซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ จึงต้องพิจารณาว่าธุรกรรมนี้ มี
การบันทึกบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานและมีการเปิ ดเผยครบถ้วนแล้วหรือไม่
4) ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีขอ้ พิพาท ซึ่งเป็ นไปตามธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
โดยในปี ที่ผ่านมา มีความคืบหน้าหรือมีขอ้ พิพาทที่เกิดขึ้ นใหม่ เพิ่มขึ้ น 2-3 ข้อพิพาท ดังนั้น จึงต้องมีการ
พิจารณาเป็ นพิเศษเพราะเป็ นข้อพิพาทที่มีมลู ค่าสูง จึงต้องพิจารณาอย่างถี่ถว้ นว่าข้อพิพาทมีความคืบหน้า
อย่างไร จะส่งผลต่อการรับรูใ้ นงบการเงินหรือไม่ หรือจะต้องเปิ ดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า หากตัดรายได้ที่เกิดจากการขายสินทรัพย์เข้า DIF ออกจากงบการเงิน
ปี 2561แล้ว ผลการดาเนิ นงานปี 2561จะเป็ นอย่างไร
ผูส้ อบบัญชีจาก PwC ชี้ แจงว่า ธุรกรรมการขายสินทรัพย์เข้า DIF มีการเปิ ดเผยไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินปี 2561 ในข้อ 41 ซึ่งรายการดังกล่าว ทาให้บริษัทฯ มีการรับรูร้ ายได้ประมาณ
32,000 ล้านบาท โดยหากพิจารณาจากงบกาไรขาดทุนแล้ว รายได้ดงั กล่าวจะถูกบันทึกบัญชีโดยแบ่งเป็ น
2 ส่วนคือรายได้จากการขายและรายได้อื่น ซึ่งหากเปรียบเทียบรายได้ท้งั สองส่วนนี้ กับปี 2560 จะเห็นได้
ว่ามีมลู ค่าที่สูงขึ้ น
จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2562
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 25,367,174,263 หุน้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
พร้อมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนดค่าใช้จ่ายพิเศษหากมีงานสอบบัญชี
นอกเหนื อจากการสอบบัญชีประจาปี ตามปกติเป็ นกรณีๆ ไป ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,362,509,630 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
4,664,633 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
661,698 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
วำระที่ 7

99.9816
0.0184

พิจำรณำอนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ
ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ

เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2553 และ ปี 2556
ได้มีมติอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูโ้ ดยบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขว่ามูลค่ารวมของหุน้ กูท้ ี่ออกทั้งหมด
(ตามมูลค่าที่ตราไว้) ในการเสนอขายแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่าหุน้ กูข้ องบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้)
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ที่ยงั มิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง จะต้องมีจานวนรวมไม่เกิน 60,000 ล้านบาท
(หรือจานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ซึ่งในทางปฏิบตั ิ การออกหุน้ กูใ้ หม่เพื่อชาระคืนหุน้ กูเ้ ดิมจะมีช่วงเวลา
ที่บริษัทฯ ต้องได้รบั เงินจากการขายหุน้ กูใ้ หม่ก่อนที่จะสามารถไถ่ถอนหุน้ กูเ้ ดิม (Double Debt Period)
อยูช่ ่วงระยะเวลาหนึ่ ง โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะมียอดรวมของหนี้ หุน้ กูส้ งู เกินกว่าปกติ
ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุน้ กูใ้ หม่สาหรับการชาระหนี้ เดิม โดยคานึ งถึงช่วง Double Debt Period
และเพื่อสนับสนุ นการลงทุนในอนาคต การขยายธุรกิจ ตลอดจนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทฯ
จึงมีความประสงค์ที่จะระดมเงินโดยการออกและเสนอขายหุน้ กู ้ ในวงเงินเพิ่มเติมอีกจานวนไม่เกิน
30,000 ล้านบาท (หรือจานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ เมื่อคานวณรวมกับหุน้ กูข้ องบริษัทฯ ที่ยงั
ไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิน 90,000 ล้านบาท
(หรือจานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2562 พิจารณาอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู ้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทหุน้ กู:้

หุน้ กูท้ ุกชนิ ดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงหุน้ กูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ กู ้
หรือหุน้ กูไ้ ม่ระบุชื่อผูถ้ ือ มีหรือไม่มีหลักประกัน และหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ
หรือหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ โดยมีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูห้ รือไม่มีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู ้ ตามความ
เหมาะสม ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะตลาดหรือปั จจัยอื่นๆ ในขณะออกและเสนอขายหุน้ กู ้
ในแต่ละครั้ง

วงเงิน:

จานวนเงินต้นเพิ่มเติมของหุน้ กู ้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุ มตั ิในครั้งนี้
ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (หรือจานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) โดยวงเงินที่
ขออนุ มตั ิในครั้งนี้ เป็ นส่วนที่เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รบั อนุ มตั ิโดยที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในครั้งก่อนๆ จานวนไม่เกิน 60,000 ล้านบาท
(หรือจานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) และเมื่อคานวณรวมกับหุน้ กูข้ องบริษัทฯ
(ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง ต้องมี
จานวนรวมกันไม่เกิน 90,000 ล้านบาท (หรือจานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น)
ทั้งนี้ วงเงินของหุน้ กูท้ ี่ไถ่ถอนแล้วและที่บริษัทฯ ได้ทาการซื้ อคืน ไม่วา่ ด้วยกรณีใดๆ
จะนามานับเป็ นวงเงินของหุน้ กูท้ ี่บริษัทฯ สามารถทาการออกและเสนอขายได้
(Revolving Principle Basis)
ในกรณีการออกหุน้ กูเ้ พื่อการ Refinancing หุน้ กูเ้ ดิม (การออกหุน้ กูใ้ หม่เพื่อ
ชาระหนี้ ตาม หรือทดแทนหุน้ กูเ้ ดิม) จานวนเงินต้นของหุน้ กูเ้ ดิมซึ่งจะถูก
ไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ หม่เพื่อการ Refinancing
หุน้ กูเ้ ดิมนั้น จะไม่นับเป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุน้ กูท้ ี่ยงั มิได้
ไถ่ถอนในการคานวณวงเงินของหุน้ กูท้ ี่บริษัทฯ สามารถทาการออกและ
เสนอขายได้

สกุลเงิน:

เสนอขายในสกุลบาทและสกุลเงินอื่น
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อัตราดอกเบี้ ย:

อัตราที่จะกาหนดตามความเหมาะสม ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครั้ง

อายุ:

เว้นแต่กรณีการออกหุน้ กูป้ ระเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแล้ว (Perpetual
Debentures) หุน้ กูท้ ี่ออกโดยบริษัทฯ จะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับจากวันออก
หุน้ กูท้ ี่เกี่ยวข้อง สาหรับกรณีการออกหุน้ กูป้ ระเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทฯ การ
กาหนดอายุและวันครบกาหนดไถ่ถอนของหุน้ กูจ้ ะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และหน่ วยงาน
ราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การไถ่ถอนก่อนกาหนด: บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้ ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู ้
ที่เกี่ยวข้อง และผูถ้ ือหุน้ กูอ้ าจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัททาการไถ่ถอน
หุน้ กูก้ ่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ข้อกาหนดและเงื่อนไขของหุน้ กู ้
ที่เกี่ยวข้อง
การเสนอขาย:

บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ้งั หมดหรือบางส่วน ไม่ว่าทั้ง
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยทาการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป หรือ
ผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูล้ งทุนสถาบัน หรือบุคคล
และผูล้ งทุนใดๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงข้อกาหนด
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ
กากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงาน ก.ล.ต. และหน่ วยงาน
ราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออก
และเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครั้ง ทั้งนี้ อาจออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นครั้งเดียวเต็ม
จานวนวงเงิน หรือหลายครั้งเป็ นคราวๆ ไป และในชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได้
และอาจออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อทดแทนหุน้ กูท้ ี่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว
ตามความจาเป็ นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลพินิจของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์:

จานวนเงินต้นทั้งหมดของหุน้ กู ้ รวมถึงวงเงินเพิ่มเติมที่ขออนุ มตั ิในครั้งนี้
จานวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (รวมเป็ นจานวนเงินต้นทั้งหมดไม่เกิน
90,000 ล้านบาท) เพื่อใช้สาหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ ง หรือ
หลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทัว่ ไปของบริษัทฯ
หรือชาระคืนเงินกู ้ หรือใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อการขยายธุรกิจของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร
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ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ เป็ นผูม้ ีอานาจในการ
ดาเนิ นการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู ้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนดและเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อตกลง รายละเอียด และข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุน้ กู ้ (เช่น ชื่อหุน้ กู ้ มูลค่าเสนอขายในแต่ละครั้ง
ประเภทหุน้ กู ้ อายุหุน้ กู ้ วันที่ออกหุน้ กู ้ วันครบกาหนดไถ่ถอน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ ย
การชาระคืนเงินต้น การชาระดอกเบี้ ย การไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนด วิธีการจัดสรร
รายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้น) การจัดเตรียม เตรียมการ เข้าทา เจรจา แก้ไข รับรอง ลงนาม และ
ลงลายมือชื่อบนสัญญา เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแบบคาขอ แบบแสดงรายการข้อมูล
หนังสือชี้ ชวน เอกสารสาหรับการเสนอขาย สัญญาแต่งตั้งผูจ้ ดั จาหน่ าย และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหุน้ กู)้ ตลอดจนการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายหุน้ กู ้ สถาบันจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือ ผูป้ ระเมินราคา ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุน้ กู ้ ตัวแทนชาระเงิน ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู ้
หรือ ที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู ้ รวมถึงการจดทะเบียนหุน้ กูก้ บั
สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ใดๆ หรือตลาดรองใดๆ และการขออนุ ญาตขอผ่อนผัน
ขอหนังสือยินยอม ติดต่อ ให้ เปิ ดเผย ตกลง จัดหาให้ และยื่นข้อมูล เอกสารและหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม
ตลาดตราสารหนี้ ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่ วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ
ขายหุน้ กูแ้ ละการจดทะเบียนหุน้ กู ้ ทั้งนี้ ให้มีอานาจในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็ นผูร้ บั มอบอานาจ ผูแ้ ทน
หรือตัวแทนเพื่อดาเนิ นการดังกล่าวข้างต้นด้วย
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ปั จจุบนั เป็ นเท่าใด
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้ แจงว่า อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
ปี 2561 อยูท่ ี่ 1:1
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า จะมีโอกาสที่บริษัทฯ จะขายหุน้ กูใ้ ห้กบั ผูถ้ ือหุน้ สามัญบ้างหรือไม่
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้ แจงว่า บริษัทฯ ออกหุน้ กูป้ ระเภท Public offering
ซึ่งเป็ นการเสนอขายหุน้ กูใ้ ห้กบั ประชาชนทัว่ ไป โดยท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านสามารถจองซื้ อผ่านธนาคารที่ระบุ
ไว้ได้ในวันที่กาหนด ทั้งนี้ เนื่ องจากเป็ นการเสนอขายให้กบั สาธารณชน บริษัทฯ จึงไม่สามารถให้สิทธิพิเศษ
โดยเฉพาะเจาะจงแก่ผูถ้ ือหุน้ สามัญได้
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า อัตราดอกเบี้ ยของหุน้ กูอ้ ายุ 3 ปี เป็ นเท่าใด
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้ แจงว่า อัตราดอกเบี้ ยของหุน้ กูอ้ ายุ 3 ปี 3 เดือน
ยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณา โดยจะอยู่ระหว่าง 4-4.15 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ความต้องการของตลาด

14/22

ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ก่อนหน้านี้ ผลประกอบการของบริษัทฯ ประสบผลขาดทุนมาโดยตลอด
แต่ในปั จจุบนั ผลประกอบการไม่ขาดทุนแล้ว ตนได้ขอ้ มูลมาว่า บริษัทฯ มีการโอนหุน้ เพื่อตัดขาดทุน จึงขอ
ความรูว้ ่า การโอนหุน้ เพื่อตัดขาดทุนมีวิธีการอย่างไร
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้ แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีการโอนหุน้ เพื่อหักขาดทุน
เพราะบริษัทฯ มีกาไรมาตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่ องมาจนถึงปี 2561 โดยมีกาไรสะสมถึงสิ้ นปี 2561
ประมาณ 10,000 ล้านบาท และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามกฎหมาย บริษัททัว่ ไปที่ประสบผลขาดทุนสะสม
สามารถดาเนิ นการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมได้ ซึ่งเป็ นวิธีการทัว่ ไปที่สามารถทาได้ตามกฎหมาย
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทฯ
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 25,367,926,848 หุน้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ละการมอบอานาจตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
25,272,688,416 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.6245
ไม่เห็นด้วย
จานวน
94,611,322 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.3730
งดออกเสียง
จานวน
627,110 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0025
627,1100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย
จานวน
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ ไม่มีสิทธิออกเสียง จานวน
0 เสียง
วำระที่ 8

พิจำรณำอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (เกี่ยวกับกำรลงลำยมือชื่อ
ของกรรมกำร) และ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมกำรซึ่งมีอำนำจลงลำยมือ
ชื่อแทนบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 17 (เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อของกรรมการ) และ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมี
อานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการลงนามในเอกสารที่มีความ
จาเป็ นต้องยื่นต่อหน่ วยงานราชการและหน่ วยงานกากับดูแลให้ทนั การณ์ และสอดคล้องกับการที่บริษัทฯ
เสนอชื่อบุคคลใหม่เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการที่จะทดแทนกรรมการซึ่งจะพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ในปี 2562 บริษัทฯ จึงมีความจาเป็ นต้องทาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และแก้ไข
เปลี่ยนแปลงชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดังต่อไปนี้
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1. กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 17 เกี่ยวกับ กำรลงลำยมือชื่อของกรรมกำร
ปั จจุบนั
“ข้อ 17 ให้กรรมการสองท่านเป็ นผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสาคัญของ
บริษัท ในกรณีที่ลงนามในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงิน และ เอกสารประกอบงบการเงิน ให้
กรรมการท่านใดท่านหนึ่ งเป็ นผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสาคัญของบริษัท
คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท”
แก้ไขเป็ น
“ข้อ 17 ให้กรรมการสองท่านเป็ นผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสาคัญ
ของบริษัท
ในกรณีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงินและเอกสาร
ประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
หรือ เอกสารใดๆ เพื่อการนาส่งต่อหน่ วยงานราชการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่ งเป็ นผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสาคัญของบริษัท
คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท”
2. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมกำร ซึ่งมีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษทั ฯ
ปั จจุบนั
“นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ นายอธึก
อัศวานันท์ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสาคัญ
ของบริษัท ในกรณีที่ลงนามในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงิน และเอกสารประกอบงบการเงิน ให้
กรรมการคนใดคนหนึ่ งในห้าคนดังกล่าวข้างต้น ลงนามและประทับตราสาคัญของบริษัท”
แก้ไขเป็ น
“นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ นายวิเชาวน์
รักพงษ์ไพโรจน์ นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตรา
สาคัญของบริษัท
ในกรณีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงินและเอกสารประกอบ
งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
เอกสารใดๆ เพื่อการนาส่งต่อหน่ วยงานราชการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ให้กรรมการคนใด
คนหนึ่ งในห้าคนดังกล่าวข้างต้น ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท”
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คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 17 และ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
ตามที่เสนอ พร้อมทั้งมอบอานาจให้กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจาก
กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ มีอานาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคาแนะนา ความเห็น หรือ คาสัง่
ของนายทะเบียนหรือหน่ วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 17 เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อของกรรมการ และ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 25,367,926,848 หุน้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 เกี่ยวกับ
การลงลายมือชื่อของกรรมการ และ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัทฯ ตามที่เสนอ พร้อมทั้งมอบอานาจให้กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รบั
มอบหมายจากกรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ มีอานาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคาแนะนา ความเห็น
หรือ คาสัง่ ของนายทะเบียนหรือหน่ วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
25,367,344,024 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
3,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
จานวน
579,824 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
627,1100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
จานวน
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ ไม่มีสิทธิออกเสียง จานวน
0 เสียง
วำระที่ 9

99.9976
0.0001
0.0023
0.0000

พิจำรณำอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 (เรื่องข้อห้ำมกำรกระทำที่
มีลกั ษณะเป็ นกำรครอบงำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำว)

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 31 เรื่องข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว ให้ที่ประชุมรับทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่ องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เรื่อง ข้อห้ามการ
กระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว ได้กล่าวถึง การที่บริษัทฯ เป็ นผูร้ ่วมการงานและ
ร่วมลงทุนกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ปั จจุบนั คือ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)) ซึ่งในปั จจุบนั
สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนที่บริษัทฯ ทากับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้น
เพื่อให้ขอ้ บังคับของบริษัทฯ มีเนื้ อหาตรงกับข้อเท็จจริงในปั จจุบนั บริษัทฯ จึงมีความจาเป็ นต้องทาการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1. แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 31 วรรคสอง
จากเดิม
ข้อ 31 ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
เนื่ องด้วย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 และลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม 2555 โดยมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 24 กรกฎาคม 2555 ได้กาหนดหน้าที่ให้ผูร้ บั ใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม กาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
และโดยเหตุที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็ นผูร้ ่วมการงานและร่วมลงทุนกับ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ปั จจุบนั คือบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)) ในการจัดหา ติดตั้ง ควบคุม
ตลอดจนบารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบเพื่อโอนและส่งมอบให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยดาเนิ นการให้บริการ
แก่ประชาชนด้วยตนเอง บริษัทฯ จึงเข้าใจว่าบริษัทฯ มิได้เป็ นผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคม ตามความใน
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และมิได้เป็ นผูร้ บั ใบอนุ ญาตตามความใน
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (“ประกาศ
กสทช.ฯ”) ซึ่งจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขตามที่ประกาศ กสทช.ฯ กาหนด อย่างไรก็ตาม
เนื่ องจากบริษัทฯ เป็ นบริษัทมหาชนซึ่งได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อแสดงว่า
บริษัทฯ มิได้ถูกครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้กาหนดขึ้ น บริษัทฯ จึงใช้มาตรฐานตามประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าวในการแสดงตน
และกาหนด “ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว” เพื่อเป็ นการรับรองว่า
บริษัทฯ จะไม่ถูกครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวตามลักษณะพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงตามที่ประกาศ กสทช.ฯ
กาหนด บริษัทฯ จึงกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวไว้ ดังต่อไปนี้
แก้ไขเป็ น
ข้อ 31 ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
เนื่ องด้วย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการ
โดยคนต่างด้าว (“ประกาศ กสทชฯ”) ได้กาหนดหน้าที่ให้ผูร้ บั ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
กาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว เนื่ องจากบริษัท ทรู คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็ นบริษัทมหาชนซึ่งได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และมีบริษัทในเครือเป็ นผูร้ บั ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งอยูภ่ ายใต้บงั คับของ
ประกาศ กสทชฯ ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อแสดงว่าบริษัทฯ มิได้ถูกครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวตาม
มาตรฐานที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้
กาหนดขึ้ น บริษัทฯ จึงใช้มาตรฐานตามประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าวในการแสดงตน และกาหนด “ข้อห้าม
การกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว” เพื่อเป็ นการรับรองว่าบริษัทฯ จะไม่ถูก
ครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวตามลักษณะพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงตามที่ประกาศ กสทช.ฯ กาหนด
บริษัทฯ จึงกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวไว้ ดังต่อไปนี้
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2. แก้ไขคำนิยำม ของประกำศ กสทช.ฯ” “
จากเดิม
“ประกาศ กสทช.ฯ” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะ
เป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555
แก้ไขเป็ น
“ประกาศ กสทช.ฯ” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะ
เป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
ส่วนข้อความในวรรคอื่นๆ ของข้อบังคับ ข้อ 31 นี้ ให้คงไว้เช่นเดิม
ในการนี้ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เรื่องข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
ตามที่เสนอ พร้อมทั้งมอบอานาจให้กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจาก
กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ มีอานาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคาแนะนา ความเห็น หรือ คาสัง่
ของนายทะเบียนหรือหน่ วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 31 เรื่องข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 25,368,086,425 หุน้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เรื่อง
ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวตามที่เสนอ พร้อมทั้งมอบอานาจให้
กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ ตามที่เสนอ หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากกรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ
มีอานาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคาแนะนา ความเห็น หรือ คาสัง่ ของนายทะเบียนหรือหน่ วยงาน
ราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จานวน
25,367,466,513 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9975
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
จานวน
41,403 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0002
งดออกเสียง
จานวน
578,509 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0023
627,1100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย
จานวน
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ ไม่มีสิทธิออกเสียง จานวน
0 เสียง
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ภำยหลังเสร็จสิ้ น
กำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ
ตำมระเบียบวำระ
กำรประชุม

ช่วงเวลำเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถำมเพิ่มเติม
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่มีการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติมได้
ไม่วา่ จะเป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม โดยกรรมการและผูบ้ ริหารได้ตอบข้อซักถาม
และรับฟั งความเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดงั นี้
1. ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ในวาระที่ 9 เรื่องการพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 31 เรื่อง ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวนั้น “คนต่างด้าว”
ที่กล่าวถึงในประกาศ กสทชฯ หมายถึงผูใ้ ด และบริษัทฯ เข้าข่ายครอบงาโดยคนต่างด้าวหรือไม่
เลขานุ การบริษัท ชี้ แจงว่า คานิ ยาม “คนต่างด้าว” ในประกาศ กสทชฯ นั้น เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้มีการนาเสนอให้พิจารณาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคานิ ยามดังกล่าวแต่อย่างใด ในส่วนที่ กสทช กาหนดห้ามสาหรับคนต่างด้าวนั้น คือ การห้ามมิให้
มีการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวผ่านพฤติกรรมบางประการ เช่น การถือหุน้ กึ่งหนึ่ ง การมีอานาจควบคุม
การครอบงากิจการผ่านนิ ติสมั พันธ์บางประการที่ กสทช กาหนด ซึ่งสาหรับบริษัทฯ นั้น ไม่เข้าข่ายถูกครอบงา
โดยคนต่างด้าว เนื่ องจากมีผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ คือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็ นบริษัทสัญชาติไทย ถือหุน้ รวมทั้งสิ้ น
ประมาณร้อยละ 50 ส่วน China Mobile ถือหุน้ ร้อยละ 18 ซึ่งเมื่อรวมกับผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติอื่นๆ แล้ว มีสดั ส่วน
รวมกันทั้งหมดไม่ถึงกึ่งหนึ่ งของจานวนหุน้ ทั้งหมดของบริษัทฯ
2. ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 มีจานวนที่สงู
ผูบ้ ริหารมีแผนการลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ อย่างไร
รองประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า ตั้งแต่ปี 2561 เป็ นต้นมา บริษัทฯ มีการ
ตั้งเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่ อง และประสบผลสาเร็จด้วยดีมาโดยตลอด พิจารณาได้จากการที่
EBITDA ของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง และ บริษัทฯ ยังปรับลดการให้ส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์
เคลื่อนที่ (subsidy) ลงด้วย ซึ่งตนเล็งเห็นว่า แผนการลดค่าใช้จ่ายจะได้รบั ผลที่ดีขึ้นเรื่อยๆ
3. ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ในงบการเงินของบริษัทฯ หน้า 11 เรื่องการแบ่งปั นกาไรสาหรับปี
“ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่” (owner of the parent) มูลค่า 7,034 ล้านบาท หมายถึงอะไร และเหตุใด
“ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่” จึงมีมลู ค่าสูงขึ้ นจากปี 2560 อย่างมีนัยสาคัญ
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้ แจงว่า กาไรส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่จานวน
7,034 ล้านบาทนั้น มาจากกาไรทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ จานวน 6,958 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงบริษัทที่มี
ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยที่ไม่มีอานาจควบคุม (บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทในกลุ่มทรู) เป็ นผูถ้ ือหุน้ รวมอยูด่ ว้ ย ซึ่งส่วนแบ่ง
กาไรที่กลุ่มบริษัทฯ แบ่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยนั้น ปรากฏอยู่ใน “ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม” จานวนลบ
76 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อหักส่วนแบ่งของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยแล้ว กาไรส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ จะมีมลู ค่า
7,034 ล้านบาท ในส่วนของการเพิ่มขึ้ นอย่างมีนัยสาคัญของ “ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่” นั้น ส่วนหนึ่ งมาจาก
การที่บริษัทฯ ขายทรัพย์สินเข้า DIF
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4. ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ผูบ้ ริหารมีแนวทางอย่างไรในการบริหารจัดการข้อพิพาทต่างๆ ที่คา้ งอยู่
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทั้งบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้
ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า ข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้ น ถือเป็ นความกังวลและ
ความเสี่ยงทางธุรกิจของอุตสาหกรรมโทรมคมนาคมโดยรวม มูลค่าการฟ้ องร้องในแต่ละคดีอาจจะดูเป็ นมูลค่า
ที่สงู แต่ส่วนใหญ่ค่าเสียหายที่มีการฟ้ องร้องกันมักมีมลู ค่าที่สูงเกินจริง มูลค่าที่แท้จริงจะขึ้ นอยูก่ บั คาพิพากษา
ของศาลหรือการเจรจาของคู่ความ อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้มีการวางแผนการเจรจา
อย่างต่อเนื่ องกับ TOT เพื่อให้ยุติที่การเจรจา แทนที่จะให้ขอ้ พิพาทขึ้ นไปสู่การพิจารณาพิพากษาของศาล
5. ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า จากการที่คณะรักษาความสงบเห่งชาติ (คสช) ใช้อานาจตามมาตรา 44
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2557 เพื่อช่วยผูป้ ระกอบการในการ
ยืดระยะเวลาการชาระค่าประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ จาก 4 งวดเป็ น 10 งวด โดยมีเงื่อนไขว่า
ผูป้ ระกอบการจะต้องเข้าร่วมประมูลเพื่อจัดสรรคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อใช้สาหรับ 5G ที่กาลังจะ
มีการเปิ ดประมูลในเดือนมิถุนายนนี้ บริษัทฯ มีแผนการดาเนิ นการในเรื่องนี้ อย่างไร
ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า บริษัทฯ มีความจาเป็ นต้องพิจารณาปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน ซึ่งขณะนี้ ฝ่ ายจัดการอยูร่ ะหว่างการพิจารณา
6. ตามที่ บริษัท ทรู อินคิวบ์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าซื้ อหุน้ ร้อยละ 30
ใน บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จากัด นั้น ตนเห็นว่าบริษัทนี้ มีผลขาดทุนเป็ นมูลค่าที่สงู เหตุใดบริษัทฯ
จึงตัดสินใจเข้าลงทุนในบริษัทนี้
ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า บริษัท ทรู อินคิวบ์ จากัด เป็ นบริษัทย่อยที่ใช้เพื่อ
การเข้าลงทุนใน Startup โดยบริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จากัด นั้น เป็ นบริษัทที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับการจองคิว
ซึ่งเป็ นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง ในประเทศไทยมีรา้ นอาหารประมาณ 600,000 ร้าน ดังนั้น การนา
ธุรกิจการสัง่ ซื้ อ และการเข้าคิว เข้ามาสู่แพลตฟอร์มของบริษัทฯ จะทาให้ได้รบั ข้อมูล ซึ่งจะตอบรับกับการเติบโต
ของธุรกิจในยุค 4.0 ซึ่งเป็ นยุคที่ขบั เคลื่อนโดยข้อมูล
7. ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า คลื่น 700 เมกะเฮิรต์ ซ์ ที่จะมีการจัดประมูลในราคาประมาณ
20,000 ล้านบาท นั้น สามารถนามาใช้แทนคลื่น 900 เมกะเฮิรต์ ซ์ ได้หรือไม่
ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า คลื่น 900 เมกะเฮิรต์ ซ์ ที่บริษัทฯ ได้ชนะการ
ประมูลมามีเงื่อนไขการประมูลที่ตอ้ งทาตามในระยะเวลา 15 ปี ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถคืนคลื่น 900
เมกะเฮิรต์ ซ์ ได้ แม้วา่ ในอนาคต บริษัทฯ จะมีคลื่น 700 เมกะเฮิรต์ ซ์ แล้วก็ตาม แต่คลื่น 700 เมกะเฮิรต์ ซ์
สามารถนามาใช้ร่วมกับคลื่น 900 เมกะเฮิรต์ ซ์ ได้ ด้วยศักยภาพของโครงข่ายและโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ๆ
ที่ใช้กบั คลื่นได้หลากหลายและมีช่องสัญญาณที่กว้าง หากบริษัทฯ ประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิรต์ ซ์ ได้
ก็จะนามาใช้กบั เทคโนโลยี 5G ได้ เพราะคลื่น 700 เมกะเฮิรต์ ซ์ เหมาะสาหรับเทคโนโลยี 5G เนื่ องจากมี
ความครอบคลุมสูง ทาให้ประหยัดการลงทุนเสาสัญญาณได้มาก อีกทั้ง ยังมีอานาจทะลุทะลวงสูงกว่าคลื่น
900 เมกะเฮิรต์ ซ์
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8. ผูถ้ ือหุน้ เสนอว่าควรปรับปรุง การนาเสนอข้อมูลในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งหน้า
ประธานคณะกรรมการบริหารกล่าวขอบคุณและน้อมรับคาแนะนาไปปรับปรุง
9. ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า หากบริษัทฯ ประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิรต์ ซ์ มาแล้วจะสามารถโอน
สัมปทานคลื่น 900 เมกะเฮิรต์ ซ์ ที่มีอยูเ่ ดิมให้ผูป้ ระกอบการรายอื่น ขายต่อหรือให้เช่าได้หรือไม่
ประธานคณะกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณสาหรับคาแนะนาที่เป็ นประโยชน์และ
เรียนชี้ แจงว่า ในขณะนี้ ทัว่ โลก มี roaming partner คือผูป้ ระกอบการรายอื่นมาขอเช่าใช้เครือข่ายและ
จ่ายค่าเช่าเป็ นรายลูกค้าหรือเป็ นเมกะบิต และเรียนเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ บริษัทฯ ก็มี Roaming Partner เช่นกัน
เช่น บริการ My ซึ่งเป็ นบริการที่ กสท ใช้ roaming ในเครือข่ายของบริษัทฯ เป็ นการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างกัน
และบริษัทฯ ก็ได้ใช้คลื่น 850 เมกะเฮิรต์ ซ์ของกสท. ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาในเรื่องนี้ ต่อไป
โดยหากทาได้ ก็จะทาให้ตน้ ทุนค่าคลื่นไม่สงู เกินไป เพื่อประหยัดต้นทุนและลดความตึงเครียดในการ
แข่งขันระหว่างผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ เสนอแนะใดๆ อีก ประธานฯกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ได้
สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และ กล่าวปิ ดประชุมเวลา 17.00 น.
อนึ่ ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผถู้ ือหุน้ ทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้ น
โดยมีจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้ นจาก ณ เวลาที่เปิ ดประชุม รวมทั้งสิ้ น
เป็ น 2,705 ราย นับจานวนหุน้ ที่ถือรวมกันได้ท้งั สิ้ น 25,368,086,425 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 76.02 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อาชว์ เตาลานนท์
(ดร. อาชว์ เตาลานนท์)
ประธานที่ประชุม
รังสินี สุจริตสัญชัย
(นางรังสินี สุจริตสัญชัย)
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

รับรองสาเนาถูกต้อง

วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
(นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์)
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