
 

 

ท่ี TRUE-SEC 013/2562 

      

 วนัท่ี 30 เมษายน 2562 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เรื่อง แจง้มตทิี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2562  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

 2.  รายละเอียดของมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

 3. รายละเอียดของมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 เก่ียวกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั 

  ของบริษัทฯ ขอ้ 17 (เก่ียวกบัการลงลายมือช่ือของกรรมการ) และ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือ 

  และจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 

 4. รายละเอียดของมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 เก่ียวกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั 

  ของบริษัทฯ ขอ้ 31 (เร่ือง ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว)  

ตามท่ีบริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 21 อาคารทรทูาวเวอร ์

เลขท่ี 18 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ท่ีประชุมไดม้ีมติท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

1. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

2. อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ประจ าปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

3. อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

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

 การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท คิดเป็นเงินปันผล 

 ทั้งส้ินจ านวน 3,003,137,577.09 บาท  ทั้งน้ี เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย

 ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 

 โดยวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล คือ วนัท่ี 15 มีนาคม 2562 (Record Date)  

 และ ก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562  
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4. แต่งตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ี เขา้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือทดแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

 โดยลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล  

(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) นายอติรุฒม ์ โตทวีแสนสุข   กรรมการ 

5. อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายต าแหน่ง ซ่ึงเป็นอตัราเดิมตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2561 ไดเ้คยมีมติอนุมติัไว ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

กรรมการไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 

ประธานกรรมการ       300,000   บาทต่อเดือน 

ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ        200,000   บาทต่อเดือน 

รองประธานกรรมการ                 150,000   บาทต่อเดือน 

กรรมการ        100,000   บาทต่อเดือน 

(ไมว่า่จะเป็นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอิสระ) 

กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 200,000  บาทต่อเดือน  

(ไมว่า่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยคณะเดียวหรือหลายคณะ) 

กรรมการอิสระท่ีเป็นประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ย 300,000 บาทต่อเดือน  

(ไมว่า่จะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ยคณะเดียวหรือหลายคณะ) 

หากกรรมการท่านใดเป็นลกูจา้งของบริษัทฯ ก็ใหค้่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนเพ่ิมเติม

จากค่าจา้งปกติของลกูจา้งแต่ละท่าน 

6. แต่งตั้งนายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4298 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชี 

รบัอนุญาตเลขท่ี 4095 และ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5339 

จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตตามรายนามขา้งตน้ ไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ใหบ้ริษัท  

ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูม้ีอ านาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอ่ืน

ของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้โดยก าหนด 

ค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 5.5 ลา้นบาท พรอ้มทั้งมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ

เป็นผูม้ีอ านาจพิจารณาก าหนดค่าใชจ้่ายพิเศษ หากมีงานสอบบญัชีนอกเหนือจากการสอบบญัชี

ประจ าปีตามปกติ เป็นกรณีๆ ไป 



 

3 

 

7. อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

8. อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 17 (เก่ียวกบัการลงลายมือช่ือกรรมการ) 

และ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทน

บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3  

9. อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 31 (เร่ือง ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็น

การครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว) โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4  

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

 ขอแสดงความนับถือ 

     

 

 

 (นางรงัสินี สุจริตสญัชยั)  

 เลขานุการบริษัท 



 

รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2562  

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ  าปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  25,334,213,585 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 25,334,172,760 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9998 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 40,825 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง 
บตัรเสีย  

จ านวน 
จ านวน 

24,250,522 
300 

เสียง 
เสียง 

  

วาระท่ี 3     พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ  าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ  

การจา่ยเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ  าปี 2561 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  25,357,969,107 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 25,283,661,963 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7070 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 74,307,144 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.2930 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 544,794 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

วาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

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 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 108,955,011 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.4296 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 1,846,198 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 300 เสียง   

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 
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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 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 1,805,298,049 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 7.1447 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 95,656,682 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

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 
ไม่เห็นดว้ย 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 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน 72,136,318 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.2854 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 92,332,692 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

5) นายวเิชาวน์  รกัพงษ์ไพโรจน์  (กรรมการ) 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  25,275,501,805 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 25,200,671,396 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7039 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 74,830,409 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.2961 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 92,239,485 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   
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6) นายอติรุฒม ์ โตทวแีสนสุข  (กรรมการ) 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  25,275,213,113 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 25,204,772,580 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7213 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 70,440,533 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.2787 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 92,528,177 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมรวมทั้งส้ิน  25,367,754,470 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

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

ไม่เห็นดว้ย จ านวน 435,008 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0017 
งดออกเสียง จ านวน 512,515 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0020 
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 8,036,123 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0317 

บตัรเสีย   จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  

วาระท่ี 6 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ  าปี 2562 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน  25,367,174,263 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 25,362,509,630 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9816 
ไม่เห็นดว้ย 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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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทฯ 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 25,367,926,848 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 25,272,688,416 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.6245 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 94,611,322 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.3730 
งดออกเสียง จ านวน 627,110 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0025 
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียง  จ านวน  0 เสียง    
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 (เก่ียวกบัการลงลายมือช่ือของกรรมการ) 

และ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือและจ  านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 25,367,926,848 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 25,367,344,024 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9976 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 3,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
งดออกเสียง จ านวน 579,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0023 
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียง  จ านวน  0 เสียง    
 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 31 (เรื่องขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะ

เป็นการครอบง ากิจการโดยคนตา่งดา้ว) 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 25,368,086,425 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 25,367,466,513 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9975 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 41,403 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002 
งดออกเสียง จ านวน 578,509 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0023 
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียง  จ านวน  0 เสียง    
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รายละเอียดของมตทิี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2562 

เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ของ บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ไดม้ีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทหุน้กู:้ หุน้กูทุ้กชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียงหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อหุน้กู ้

หรือหุน้กูไ้มร่ะบุช่ือผูถื้อ มีหรือไม่มีหลกัประกนั และหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือหุน้กู ้

ไมด่อ้ยสิทธิ โดยมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ตามความเหมาะสม 

ขึ้ นอยูก่บัสภาวะตลาดหรือปัจจยัอ่ืนๆ ในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั้ง 

วงเงิน: จ านวนเงินตน้เพ่ิมเติมของหุน้กู ้(ตามมลูค่าท่ีตราไว)้ ท่ีขออนุมติัในครั้งน้ี 

ไมเ่กิน 30,000 ลา้นบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) โดยวงเงิน

ท่ีขออนุมติัในครั้งน้ีเป็นส่วนท่ีเพ่ิมเติมจากวงเงินท่ีไดร้บัอนุมติัโดยท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ในครั้งก่อนๆ จ านวนไมเ่กิน 60,000 ลา้นบาท (หรือ

จ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) และเมื่อค านวณรวมกบัหุน้กูข้องบริษัทฯ 

(ตามมลูค่าท่ีตราไว)้ ท่ียงัไมไ่ดไ้ถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหน่ึง ตอ้งมี

จ านวนรวมกนัไมเ่กิน 90,000 ลา้นบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) 

ทั้งน้ี วงเงินของหุน้กูท่ี้ไถ่ถอนแลว้และท่ีบริษัทฯ ไดท้ าการซ้ือคืน ไมว่า่ดว้ย

กรณีใดๆ จะน ามานับเป็นวงเงินของหุน้กูท่ี้บริษัทฯ สามารถท าการออกและ

เสนอขายได ้(Revolving Principle Basis) 

ในกรณีการออกหุน้กูเ้พ่ือการ Refinancing หุน้กูเ้ดิม (การออกหุน้กูใ้หมเ่พ่ือ

ช าระหน้ีตาม หรือทดแทนหุน้กูเ้ดิม) จ านวนเงินตน้ของหุน้กูเ้ดิมซ่ึงจะถูก 

ไถ่ถอนในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้หมเ่พ่ือการ Refinancing 

หุน้กูเ้ดิมน้ัน จะไม่นับเป็นส่วนหน่ึงของมลูค่ารวมของเงินตน้ของหุน้กูท่ี้ยงัมิได้

ไถ่ถอนในการค านวณวงเงินของหุน้กูท่ี้บริษัทฯ สามารถท าการออกและเสนอขายได ้

สกุลเงิน:  เสนอขายในสกุลบาทและสกุลเงินอ่ืน 

อตัราดอกเบ้ีย: อตัราท่ีจะก าหนดตามความเหมาะสม ขึ้ นอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออก

และเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั้ง 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 2 
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อายุ: เวน้แต่กรณีการออกหุน้กูป้ระเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแลว้ (Perpetual 

Debentures) หุน้กูท่ี้ออกโดยบริษัทฯ จะตอ้งมีอายุไมเ่กิน 20 ปี นับจาก 

วนัออกหุน้กูท่ี้เก่ียวขอ้ง ส าหรบักรณีการออกหุน้กูป้ระเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทฯ 

การก าหนดอายุและวนัครบก าหนดไถ่ถอนของหุน้กูจ้ะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด

ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และ

หน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด: บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

ท่ีเก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุน้กูอ้าจมีหรือไมม่ีสิทธิเรียกรอ้งใหบ้ริษัทท าการไถ่ถอน

หุน้กูก้่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน ทั้งน้ี ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของ

หุน้กูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

การเสนอขาย: บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้กูท้ั้งหมดหรือบางส่วน ไมว่่าทั้ง

ภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยท าการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 

หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูล้งทุนสถาบนั 

หรือบุคคลและผูล้งทุนใดๆ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

รวมถึงขอ้ก าหนดและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

คณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ส านักงาน ก.ล.ต. 

และหน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีมี 

ผลบงัคบัใชใ้นขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั้ง ทั้งน้ี อาจออกและ

เสนอขายหุน้กูใ้นครั้งเดียวเต็มจ านวนวงเงิน หรือหลายครั้งเป็นคราวๆ ไป 

และในชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได ้และอาจออกและเสนอขายหุน้กูเ้พ่ือทดแทน

หุน้กูท่ี้เคยออกและเสนอขายไปแลว้ 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 หรือ 

เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย หรือเพ่ือการขยายธุรกิจ

ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย หรือเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น  ๆตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 

เห็นสมควร 
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ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ เป็นผูม้ีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็น

และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎหมายและ

ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียงการก าหนดและเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้ตกลง รายละเอียด และ

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ของหุน้กู ้(เช่น ช่ือหุน้กู ้มลูค่าเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุน้กู ้อายุหุน้กู ้

วนัท่ีออกหุน้กู ้วนัครบก าหนดไถ่ถอน มลูค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบ้ีย การช าระคืนเงินตน้ 

การช าระดอกเบ้ีย การไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด วิธีการจดัสรร รายละเอียดการ

เสนอขาย เป็นตน้) การจดัเตรียม เตรียมการ เขา้ท า เจรจา แกไ้ข รบัรอง ลงนาม และลงลายมือช่ือบนสญัญา 

เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึงรวมถึงแบบค าขอ แบบแสดงรายการขอ้มลู หนังสือช้ีชวน 

เอกสารส าหรบัการเสนอขาย สญัญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่าย และสญัญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและ

เสนอขายหุน้กู)้ ตลอดจนการแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้สถาบนัจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ ผูป้ระเมินราคา ท่ีปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุน้กู ้ตวัแทนช าระเงิน ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

หรือท่ีปรึกษาอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้รวมถึงการจดทะเบียนหุน้กู ้

กบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรือตลาดหลกัทรพัยใ์ดๆ หรือตลาดรองใดๆ และการขออนุญาต  

ขอผ่อนผัน ขอหนังสือยินยอม ติดต่อ ให ้เปิดเผย ตกลง จดัหาให ้และยื่นขอ้มลู เอกสารและหลกัฐานใดๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก

และเสนอขายหุน้กูแ้ละการจดทะเบียนหุน้กู ้ ทั้งน้ี ใหม้ีอ านาจในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผูร้บัมอบอ านาจ 

ผูแ้ทน หรือตวัแทนเพ่ือด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 
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รายละเอียดของมตทิี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2562 

เก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 (เก่ียวกบัการลงลายมือช่ือของกรรมการ) 

และ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ของ บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ไดม้มีติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 17 (เก่ียวกบัการลงลายมือช่ือของกรรมการ) และ การ

แกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ  โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

1. การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 เก่ียวกบั การลงลายมือช่ือของกรรมการ 

ปัจจุบนั 

“ขอ้ 17 ใหก้รรมการสองท่านเป็นผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือพรอ้มทั้งประทบัตราส าคญัของบริษัท 

ในกรณีท่ีลงนามในงบการเงิน หนังสือรบัรองงบการเงิน และ เอกสารประกอบงบการเงิน ใหก้รรมการ

ท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือพรอ้มทั้งประทบัตราส าคญัของบริษัท 

คณะกรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท พรอ้ม

ประทบัตราส าคญัของบริษัท” 

แกไ้ขเป็น 

“ขอ้ 17  ใหก้รรมการสองท่านเป็นผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือพรอ้มทั้งประทบัตราส าคญัของบริษัท  

 ในกรณีท่ีลงลายมือช่ือในงบการเงิน หนังสือรบัรองงบการเงินและเอกสารประกอบ

งบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์หรือ 

เอกสารใดๆ เพ่ือการน าส่งต่อหน่วยงานราชการ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ใหก้รรมการ

ท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือพรอ้มทั้งประทบัตราส าคญัของบริษัท 

คณะกรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัท  

พรอ้มประทบัตราส าคญัของบริษัท” 

2. การแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือและจ านวนกรรมการ ซ่ึงมีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ  

ปัจจุบนั 

“นายสุภกิต เจียรวนนท ์นายศุภชยั เจียรวนนท์ นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์นายอธึก อศัวานันท ์

นายวิเชาวน์ รกัพงษ์ไพโรจน์ กรรมการสองในหา้คนลงลายมือช่ือร่วมกนั และ ประทบัตราส าคญัของบริษัท 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3 
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ในกรณีท่ีลงนามในงบการเงิน หนังสือรบัรองงบการเงิน และเอกสารประกอบงบการเงิน ใหก้รรมการ 

คนใดคนหน่ึงในหา้คนดงักล่าวขา้งตน้ ลงนามและประทบัตราส าคญัของบริษัท” 

แกไ้ขเป็น 

“นายสุภกิต เจียรวนนท ์นายศุภชยั เจียรวนนท ์นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์นายวิเชาวน์ รกัพงษ์ไพโรจน์ 

นายอติรุฒม ์โตทวีแสนสุข กรรมการสองในหา้คนลงลายมือช่ือร่วมกนั และ ประทบัตราส าคญัของบริษัท  

ในกรณีท่ีลงลายมือช่ือในงบการเงิน หนังสือรบัรองงบการเงินและเอกสารประกอบงบการเงิน 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์หรือ เอกสารใดๆ 

เพ่ือการน าส่งต่อหน่วยงานราชการ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ใหก้รรมการ

คนใดคนหน่ึงในหา้คนดงักล่าวขา้งตน้ ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัท” 

ทั้งน้ี ใหก้รรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูม้ีอ านาจ

ของบริษัทฯ มีอ านาจแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ความใดๆ ตามค าแนะน า ความเห็น หรือ ค าสัง่ ของนายทะเบียนหรือ

หน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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รายละเอียดของมตทิี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2562 

เก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 31 

เรื่อง ขอ้หา้มการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนตา่งดา้ว 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ของ บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

ไดม้มีติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 31 เร่ือง ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการ

โดยคนต่างดา้ว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(ก) แกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 31 วรรคสอง 

จากเดิม  

 ขอ้ 31  ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว 

เน่ืองดว้ย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการ

โดยคนต่างดา้ว พ.ศ. 2555 ซ่ึงประกาศ ณ วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2555 และลงประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2555 โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2555 

ไดก้ าหนดหนา้ท่ีใหผู้ร้บัใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะ

เป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว และโดยเหตุท่ีบริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) ซ่ึงเป็นผูร้่วมการงานและร่วมลงทุนกบัองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย (ปัจจุบนั

คือบริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน)) ในการจดัหา ติดตั้ง ควบคุม ตลอดจนบ ารุงรกัษาอุปกรณใ์นระบบ

เพ่ือโอนและส่งมอบใหอ้งคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยด าเนินการใหบ้ริการแก่ประชาชน 

ดว้ยตนเอง บริษัทฯ จึงเขา้ใจวา่บริษัทฯ มิไดเ้ป็นผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม ตามความใน

พระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และมิไดเ้ป็นผูร้บัใบอนุญาตตาม

ความในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เร่ือง การก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว 

พ.ศ. 2555 (“ประกาศ กสทช.ฯ”) ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีประกาศ 

กสทช.ฯ ก าหนด อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และเพ่ือแสดงว่าบริษัทฯ มิไดถู้กครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้วตามมาตรฐานท่ี

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไดก้ าหนดขึ้ น 

บริษัทฯ จึงใชม้าตรฐานตามประกาศ กสทช.ฯ ดงักล่าวในการแสดงตน และก าหนด “ขอ้หา้ม

การกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว” เพ่ือเป็นการรบัรองว่าบริษัทฯ 

จะไมถู่กครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้วตามลกัษณะพฤติการณห์รือขอ้เท็จจริงตามท่ีประกาศ 

กสทช.ฯ ก าหนด บริษัทฯ จึงก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการ 

โดยคนต่างดา้วไว ้ดงัต่อไปน้ี 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 4 
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 แกไ้ขเป็น 

 ขอ้ 31 ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว 

เน่ืองดว้ย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ วา่ดว้ย การก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง า

กิจการโดยคนต่างดา้ว (“ประกาศ กสทชฯ”) ไดก้ าหนดหนา้ท่ีใหผู้ร้บัใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว 

เน่ืองจากบริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงได ้

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมีบริษัทในเครือเป็นผูร้บัใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศ กสทชฯ ดงักล่าว ดงัน้ัน เพ่ือ

แสดงวา่บริษัทฯ มิไดถู้กครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้วตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไดก้ าหนดขึ้ น บริษัทฯ จึงใช้

มาตรฐานตามประกาศ กสทช.ฯ ดงักล่าวในการแสดงตน และก าหนด “ขอ้หา้มการกระท าท่ีมี

ลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว” เพ่ือเป็นการรบัรองวา่บริษัทฯ จะไม่ถูกครอบง า

กิจการโดยคนต่างดา้วตามลกัษณะพฤติการณห์รือขอ้เท็จจริงตามท่ีประกาศ กสทช.ฯ ก าหนด 

บริษัทฯ จึงก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้วไว ้

ดงัต่อไปน้ี 

(ข) แกไ้ขค านิยาม ของประกาศ กสทช.ฯ” “ 

จากเดิม 

         “ประกาศ กสทช.ฯ” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะ 

เป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว พ.ศ. 2555 

แกไ้ขเป็น 

          “ประกาศ กสทช.ฯ” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ วา่ดว้ย การก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะ

เป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว 

ส่วนขอ้ความในวรรคอ่ืนๆ ของขอ้บงัคบั ขอ้ 31 น้ี ใหค้งไวเ้ช่นเดิม  

 

ทั้งน้ี ใหก้รรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูม้ีอ านาจ

ของบริษัทฯ มีอ านาจแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ความใดๆ ตามค าแนะน า ความเห็น หรือ ค าสัง่  

ของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 




