ที่ TRUE-SEC 013/2562
วันที่ 30 เมษายน 2562
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
2. รายละเอียดของมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ กู ้
3. รายละเอียดของมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 17 (เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อของกรรมการ) และ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ
และจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
4. รายละเอียดของมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 31 (เรื่อง ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว)

ตามที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารทรูทาวเวอร์
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
1. รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
2. อนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี

สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. อนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย

จานวน 341,167,710.17 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี 2561 และ
การจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิประจาปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.09 บาท คิดเป็ นเงินปั นผล
ทั้งสิ้ นจานวน 3,003,137,577.09 บาท ทั้งนี้ เงินปั นผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
โดยวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผล คือ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (Record Date)
และ กาหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

4. แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เข้าเป็ นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อทดแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระ

โดยลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล
(1) ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉา่ เฉลิม
(2) ดร. ฮาราลด์
ลิงค์
(3) นายอารุง
สรรพสิทธิ์วงศ์
(4) ศ.ดร. วรภัทร
โตธนะเกษม
(5) นายวิเชาวน์
รักพงษ์ไพโรจน์
(6) นายอติรุฒม์
โตทวีแสนสุข

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายตาแหน่ ง ซึ่งเป็ นอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้

ประจาปี 2561 ได้เคยมีมติอนุ มตั ิไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน
ประธานกรรมการ
300,000 บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
200,000 บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ
150,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ
100,000 บาทต่อเดือน
(ไม่วา่ จะเป็ นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอิสระ)
กรรมการอิสระที่เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
200,000 บาทต่อเดือน
(ไม่วา่ จะเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)
กรรมการอิสระที่เป็ นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
300,000 บาทต่อเดือน
(ไม่วา่ จะเป็ นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)
หากกรรมการท่านใดเป็ นลูกจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นส่วนเพิ่มเติม
จากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน
6. แต่งตั้งนายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4298 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชี

รับอนุ ญาตเลขที่ 4095 และ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5339
จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2562
โดยให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งมีอานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และในกรณีที่ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูม้ ีอานาจแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตรายอื่น
ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนได้ โดยกาหนด
ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 รวมทั้งสิ้ นเป็ นเงิน 5.5 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการ
เป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนื อจากการสอบบัญชี
ประจาปี ตามปกติ เป็ นกรณีๆ ไป
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7. อนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู ้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
8. อนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อกรรมการ)

และ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทน
บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
9. อนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 (เรื่อง ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ น

การครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางรังสินี สุจริตสัญชัย)
เลขานุ การบริษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น

25,334,213,585 หุน้

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,334,172,760 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
40,825 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
24,250,522 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
300 เสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิประจาปี 2561
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น

25,357,969,107 หุน้

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,283,661,963 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
74,307,144 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
544,794 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
วาระที่ 4

99.9998
0.0002

99.7070
0.2930

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
1) ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉา่ เฉลิม (กรรมการอิสระ)
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น

25,361,276,370 หุน้

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,252,321,359 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
108,955,011 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
1,846,198 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
300 เสียง

99.5704
0.4296

2) ดร. ฮาราลด์ ลิงค์

(กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น

25,267,483,288 หุน้

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 23,462,185,239 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
1,805,298,049 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
95,656,682 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
3) นายอารุง สรรพสิทธิ์วงศ์

92.8553
7.1447

(กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น

25,275,413,860 หุน้

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,183,197,660 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
92,216,200 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
92,326,415 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง

99.6352
0.3648

4) ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม (กรรมการ)
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น

25,275,408,598 หุน้

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,203,272,280 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
72,136,318 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
92,332,692 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
5) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์

99.7146
0.2854

(กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น

25,275,501,805 หุน้

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,200,671,396 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
74,830,409 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
92,239,485 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง

99.7039
0.2961
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6) นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข

(กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น

25,275,213,113 หุน้

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,204,772,580 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
70,440,533 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
92,528,177 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
วาระที่ 5

99.7213
0.2787

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมรวมทั้งสิ้ น

25,367,754,470 หุน้

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
ดังนี้
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
วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น

25,367,174,263 หุน้

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,362,509,630 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
4,664,633 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
661,698 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง

99.9816
0.0184
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทฯ
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 25,367,926,848 หุน้
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ ไม่มีสิทธิออกเสียง จานวน
0 เสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 17 (เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อของกรรมการ)
และ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 25,367,926,848 หุน้
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,367,344,024 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9976
ไม่เห็นด้วย
จานวน
3,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0001
งดออกเสียง
จานวน
579,824 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0023
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ ไม่มีสิทธิออกเสียง จานวน
0 เสียง

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 (เรื่องข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะ
เป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว)
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 25,368,086,425 หุน้
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,367,466,513 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9975
ไม่เห็นด้วย
จานวน
41,403 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0002
งดออกเสียง
จานวน
578,509 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0023
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ ไม่มีสิทธิออกเสียง จานวน
0 เสียง
4

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
รายละเอียดของมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ กู ้
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ได้มีมติอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทหุน้ กู:้

หุน้ กูท้ ุกชนิ ดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงหุน้ กูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ กู ้
หรือหุน้ กูไ้ ม่ระบุชื่อผูถ้ ือ มีหรือไม่มีหลักประกัน และหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิหรือหุน้ กู ้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ โดยมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูห้ รือไม่มีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู ้ ตามความเหมาะสม
ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะตลาดหรือปั จจัยอื่นๆ ในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครั้ง

วงเงิน:

จานวนเงินต้นเพิ่มเติมของหุน้ กู ้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุ มตั ิในครั้งนี้
ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (หรือจานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) โดยวงเงิน
ที่ขออนุ มตั ิในครั้งนี้ เป็ นส่วนที่เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รบั อนุ มตั ิโดยที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในครั้งก่อนๆ จานวนไม่เกิน 60,000 ล้านบาท (หรือ
จานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) และเมื่อคานวณรวมกับหุน้ กูข้ องบริษัทฯ
(ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง ต้องมี
จานวนรวมกันไม่เกิน 90,000 ล้านบาท (หรือจานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น)
ทั้งนี้ วงเงินของหุน้ กูท้ ี่ไถ่ถอนแล้วและที่บริษัทฯ ได้ทาการซื้ อคืน ไม่วา่ ด้วย
กรณีใดๆ จะนามานับเป็ นวงเงินของหุน้ กูท้ ี่บริษัทฯ สามารถทาการออกและ
เสนอขายได้ (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 สามารถทาการออกและเสนอขายได้

สกุลเงิน:

เสนอขายในสกุลบาทและสกุลเงินอื่น

อัตราดอกเบี้ ย:

อัตราที่จะกาหนดตามความเหมาะสม ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออก
และเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครั้ง
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อายุ:

เว้นแต่กรณีการออกหุน้ กูป้ ระเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแล้ว (Perpetual
Debentures) หุน้ กูท้ ี่ออกโดยบริษัทฯ จะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับจาก
วันออกหุน้ กูท้ ี่เกี่ยวข้อง สาหรับกรณีการออกหุน้ กูป้ ระเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทฯ
การกาหนดอายุและวันครบกาหนดไถ่ถอนของหุน้ กูจ้ ะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนด
ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการ
กากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และ
หน่ วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การไถ่ถอนก่อนกาหนด:

บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้ ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู ้
ที่เกี่ยวข้อง และผูถ้ ือหุน้ กูอ้ าจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัททาการไถ่ถอน
หุน้ กูก้ ่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ข้อกาหนดและเงื่อนไขของ
หุน้ กูท้ ี่เกี่ยวข้อง

การเสนอขาย:

บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ้งั หมดหรือบางส่วน ไม่ว่าทั้ง
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยทาการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
หรือผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูล้ งทุนสถาบัน
หรือบุคคลและผูล้ งทุนใดๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
รวมถึงข้อกาหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
คณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงาน ก.ล.ต.
และหน่ วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่มี
ผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครั้ง ทั้งนี้ อาจออกและ
เสนอขายหุน้ กูใ้ นครั้งเดียวเต็มจานวนวงเงิน หรือหลายครั้งเป็ นคราวๆ ไป
และในชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได้ และอาจออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อทดแทน
หุน้ 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 หรือ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อการขยายธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควร
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ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนิ นการใดๆ อันจาเป็ น
และเกี่ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู ้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายและ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนดและเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลง รายละเอียด และ
ข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ 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 รายละเอียดการ
เสนอขาย เป็ นต้น) การจัดเตรียม เตรียมการ เข้าทา เจรจา แก้ไข รับรอง ลงนาม และลงลายมือชื่อบนสัญญา
เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแบบคาขอ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ ชวน
เอกสารสาหรับการเสนอขาย สัญญาแต่งตั้งผูจ้ ดั จาหน่ าย และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุน้ กู)้ ตลอดจนการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายหุน้ กู ้ สถาบันจัดอันดับ
ความน่ าเชื่อถือ ผูป้ ระเมินราคา ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุน้ กู ้ ตัวแทนชาระเงิน ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู ้
หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู ้ รวมถึงการจดทะเบียนหุน้ กู ้
กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ใดๆ หรือตลาดรองใดๆ และการขออนุ ญาต
ขอผ่อนผัน ขอหนังสือยินยอม ติดต่อ ให้ เปิ ดเผย ตกลง จัดหาให้ และยื่นข้อมูล เอกสารและหลักฐานใดๆ
ที่เกี่ยวข้องต่อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่ วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหุน้ กูแ้ ละการจดทะเบียนหุน้ กู ้ ทั้งนี้ ให้มีอานาจในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็ นผูร้ บั มอบอานาจ
ผูแ้ ทน หรือตัวแทนเพื่อดาเนิ นการดังกล่าวข้างต้นด้วย
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
รายละเอียดของมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 17 (เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อของกรรมการ)
และ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ได้มมี ติอนุ มตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อของกรรมการ) และ การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. การแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 17 เกี่ยวกับ การลงลายมือชื่อของกรรมการ
ปั จจุบนั
“ข้อ 17 ให้กรรมการสองท่านเป็ นผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสาคัญของบริษัท
ในกรณีที่ลงนามในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงิน และ เอกสารประกอบงบการเงิน ให้กรรมการ
ท่านใดท่านหนึ่ งเป็ นผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสาคัญของบริษัท
คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อม
ประทับตราสาคัญของบริษัท”
แก้ไขเป็ น
“ข้อ 17 ให้กรรมการสองท่านเป็ นผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสาคัญของบริษัท
ในกรณีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงินและเอกสารประกอบ
งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
เอกสารใดๆ เพื่อการนาส่งต่อหน่ วยงานราชการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ให้กรรมการ
ท่านใดท่านหนึ่ งเป็ นผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสาคัญของบริษัท
คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท”
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจานวนกรรมการ ซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ
ปั จจุบนั
“นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ นายอธึก อัศวานันท์
นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสาคัญของบริษัท
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ในกรณีที่ลงนามในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงิน และเอกสารประกอบงบการเงิน ให้กรรมการ
คนใดคนหนึ่ งในห้าคนดังกล่าวข้างต้น ลงนามและประทับตราสาคัญของบริษัท”
แก้ไขเป็ น
“นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสาคัญของบริษัท
ในกรณีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงินและเอกสารประกอบงบการเงิน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ เอกสารใดๆ
เพื่อการนาส่งต่อหน่ วยงานราชการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ให้กรรมการ
คนใดคนหนึ่ งในห้าคนดังกล่าวข้างต้น ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท”
ทั้งนี้ ให้กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากกรรมการผูม้ ีอานาจ
ของบริษัทฯ มีอานาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคาแนะนา ความเห็น หรือ คาสัง่ ของนายทะเบียนหรือ
หน่ วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4

รายละเอียดของมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 31
เรื่อง ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ได้มมี ติอนุ มตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เรื่อง ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการ
โดยคนต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก)

แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 31 วรรคสอง
จากเดิม
ข้อ 31 ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
เนื่ องด้วย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการ
โดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 และลงประกาศใน
ราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 โดยมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 24 กรกฎาคม 2555
ได้กาหนดหน้าที่ให้ผูร้ บั ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะ
เป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว และโดยเหตุที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็ นผูร้ ่วมการงานและร่วมลงทุนกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ปั จจุบนั
คือบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)) ในการจัดหา ติดตั้ง ควบคุม ตลอดจนบารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ
เพื่อโอนและส่งมอบให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยดาเนิ นการให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยตนเอง บริษัทฯ จึงเข้าใจว่าบริษัทฯ มิได้เป็ นผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคม ตามความใน
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และมิได้เป็ นผูร้ บั ใบอนุ ญาตตาม
ความในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
พ.ศ. 2555 (“ประกาศ กสทช.ฯ”) ซึ่งจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขตามที่ประกาศ
กสทช.ฯ กาหนด อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากบริษัทฯ เป็ นบริษัทมหาชนซึ่งได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเพื่อแสดงว่าบริษัทฯ มิได้ถูกครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้กาหนดขึ้ น
บริษัทฯ จึงใช้มาตรฐานตามประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าวในการแสดงตน และกาหนด “ข้อห้าม
การกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว” เพื่อเป็ นการรับรองว่าบริษัทฯ
จะไม่ถูกครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวตามลักษณะพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงตามที่ประกาศ
กสทช.ฯ กาหนด บริษัทฯ จึงกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการ
โดยคนต่างด้าวไว้ ดังต่อไปนี้

1

แก้ไขเป็ น
ข้อ 31 ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
เนื่ องด้วย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงา
กิจการโดยคนต่างด้าว (“ประกาศ กสทชฯ”) ได้กาหนดหน้าที่ให้ผูร้ บั ใบอนุ ญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม กาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
เนื่ องจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็ นบริษัทมหาชนซึ่งได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีบริษัทในเครือเป็ นผูร้ บั ใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งอยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศ กสทชฯ ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อ
แสดงว่าบริษัทฯ มิได้ถูกครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้กาหนดขึ้ น บริษัทฯ จึงใช้
มาตรฐานตามประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าวในการแสดงตน และกาหนด “ข้อห้ามการกระทาที่มี
ลักษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว” เพื่อเป็ นการรับรองว่าบริษัทฯ จะไม่ถูกครอบงา
กิจการโดยคนต่างด้าวตามลักษณะพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงตามที่ประกาศ กสทช.ฯ กาหนด
บริษัทฯ จึงกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวไว้
ดังต่อไปนี้
(ข)

แก้ไขคานิยาม ของประกาศ กสทช.ฯ” “
จากเดิม
“ประกาศ กสทช.ฯ” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะ
เป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555
แก้ไขเป็ น
“ประกาศ กสทช.ฯ” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะ
เป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
ส่วนข้อความในวรรคอื่นๆ ของข้อบังคับ ข้อ 31 นี้ ให้คงไว้เช่นเดิม
ทั้งนี้ ให้กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากกรรมการผูม้ ีอานาจ
ของบริษัทฯ มีอานาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคาแนะนา ความเห็น หรือ คาสัง่
ของนายทะเบียนหรือหน่ วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
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