บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
วันที 19 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชันที 21 อาคารทรู ทาวเวอร์
เลขที 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เนื องจากประธานกรรมการติดภารกิจ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ จึงทําหน้าที
เป็ นประธานในทีประชุมแทน
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ของบริษัทฯ
นางรังสินี สุจริตสัญชัย เลขานุ การทีประชุมแจ้งว่า มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทังด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
รวมทังสิน 419 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 25,130,579,167 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 75.31 ของจํานวนหุน้
ทีจําหน่ ายแล้วทังหมดของบริษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เลขานุ การฯ กล่าวแนะนํา
กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผูส้ อบบัญชี ทีปรึกษากฎหมาย และผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียง
ทีมาเข้าร่วมประชุม ดังนี
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง:
1. ดร. อาชว์

เตาลานนท์

2. ดร. โกศล

เพ็ชร์สุวรรณ์

3. นายโชติ

โภควนิ ช

4. นางปรีเปรม
5. นายอํารุง

เสรีวงษ์
สรรพสิทธิวงศ์

6. นายวิเชาวน์
7. นายอติรุฒม์

รักพงษ์ไพโรจน์
โตทวีแสนสุข

รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ
กรรมการ และ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ และ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
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8. นายอาณัติ
9. นายสฤษดิ
10. นางสาวยุภา
11. นางรักษอร

เมฆไพบูลย์วฒ
ั นา
จิณสิทธิ
ลีวงศ์เจริญ
ตันติเวสส

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ร่วม)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ร่วม)
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน
รองหัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน

1. นายพิสิฐ
2. นางสาวนันทิกา

ทางธนกุล
ลิมวิริยะเลิศ

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

ผูส้ อบบัญชี:

ทีปรึกษากฎหมายผูท้ าํ หน้าทีดูแลการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และ
ผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียง:
นางกุลกนิ ษฐ

คําศิริวชั รา

บริษัท สํานักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จํากัด

จากนัน ประธานฯ ขอให้เลขานุ การทีประชุมชีแจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน
เลขานุ การฯ ชีแจงต่อทีประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง 1 หุน้ สามัญมี 1 เสียง สําหรับการ
ลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผูถ้ ือหุน้ ทีเห็นด้วย ไม่ตอ้ งกาเครืองหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน ส่วนผูถ้ ือหุน้
ทีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกาเครืองหมายถูก [] ลงในบัตรลงคะแนนเสียง
ในช่องทีประสงค์ พร้อมทังลงลายมือชือในบัตรและชูมือขึน และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าทีของบริษัทฯ
เพือนําไปตรวจนับ ทังนี ยกเว้นสําหรับผูร้ บั มอบฉันทะ ซึงผูม้ อบฉันทะมีคาํ สังระบุการลงคะแนนเสียงมา
ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผูร้ บั มอบฉันทะดังกล่าว ไม่ตอ้ งลงคะแนนในบัตรอีก เนื องจากบริษัทฯ ได้บนั ทึก
คะแนนเสียงตามทีระบุในหนังสือมอบฉันทะตังแต่เวลาทีผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สําหรับ
การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหกั คะแนนเสียงทีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจํานวนเสียงทังหมด
ผลลัพธ์คือคะแนนเสียงทีเห็นด้วย ทังนี ในกรณีทีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดจะกลับก่อนการปิ ดประชุม ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที
ทีหน้าห้องประชุม เพือเจ้าหน้าทีจะได้หกั คะแนนของผูถ้ ือหุน้ ท่านดังกล่าวออกจากระบบก่อน ในกรณีทีผูถ้ ือหุน้
หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมภายหลังวาระทีมีการลงมติเรียบร้อยแล้ว ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ดังกล่าวจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียงในวาระถัดไป ทียังมิได้ปิดระบบนับผลคะแนนเท่านัน และเมือ
ปิ ดระบบนับผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลใดๆ ในระบบได้อีก
ทังนี เพือความโปร่งใสและเป็ นธรรม
นอกจากนี เพือความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สํานักกฎหมาย
สากลสยามพรีเมียร์ จํากัด มาเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียง และเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย
เมือชีแจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ทีประชุมพิจารณา
เรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี
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วาระที 1

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2562

ประธานฯ เชิญ นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วฒ
ั นา กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ร่วม) รายงาน
ผลการดําเนิ นงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ต่อทีประชุม
นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วฒ
ั นา นําเสนอรายงานผลการดําเนิ นงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
ต่อทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า จากการรายงานของสือมวลชน ภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ
ยังสูงอยู่ และบริษัทฯ กูเ้ งินเพิมสูงขึนเรือยๆ จึงอยากทราบว่า บริษัทฯ มีแนวทางอย่างไรทีจะบริหารจัดการ
ให้ภาระต้นทุนทางการเงินลดลง
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน ชีแจงว่า ประเด็นแรก เนื องจากธุ รกิจโทรคมนาคม
เป็ นธุ รกิจทีต้องใช้เงินลงทุนสูง เพือขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมทัวประเทศและมีความจุทีเพียงพอเพือรองรับ
การใช้งานของผูใ้ ช้บริการ เงินลงทุนทีใช้ในการวางโครงข่ายและอุปกรณ์จึงค่อนข้างสูง ประเด็นทีสองคือ
คลืนความถีทีต้องมีอย่างพอเพียงและเหมาะสม ทังคลืนความถีตําเพือให้สามารถครอบคลุมพืนทีกว้างใหญ่
คลืนความถีปานกลาง และคลืนความถีสูงเพือคุณภาพของการสือสาร ซึงไม่ว่าจะเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่
หรือรายเล็ก จะมีตน้ ทุนดังกล่าวในระดับทีใกล้เคียงกัน นอกจากนี โดยลักษณะของธุรกิจโทรคมนาคม
บริษัทฯ มีความจําเป็ นต้องลงทุนสูง เพือเพิมส่วนแบ่งตลาดหรือจํานวนผูใ้ ช้บริการให้ถึงจุดหนึ ง จึงจะสามารถ
ทํากําไรได้ โดยในอดีตทีผ่านมา กลุ่มบริษัททรูมีการเพิมส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างต่อเนื อง จนเป็ น
ร้อยละ 33 ในปั จจุบนั ซึงการทีส่วนแบ่งตลาดเพิมขึน จะเป็ นการเพิมกระแสเงินสดและลดภาระหนี สิน
ทีเคยลงทุนในอดีต อีกทังกระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานทีเพิมขึนดังกล่าว จะช่วยลดภาระทางการเงิน
ของบริษัทฯ ในอนาคตด้วย โดยคณะผูบ้ ริหารได้พยายามบริหารต้นทุนทางการเงิน เพือทําให้กระแสเงินสด
จากการดําเนิ นงานเพิมขึน และให้ความเชือมันว่า คณะผูบ้ ริหารจะทําให้กระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานดีขึน
ซึงจะส่งผลให้ลดภาระต้นทุนทางการเงินได้มากขึน โดยทีผ่านมากลุ่มบริษัททรูอาศัยกระแสเงินสดจาก
แหล่งเงินทุนในประเทศเป็ นหลัก ซึงหุน้ กูใ้ นประเทศถือเป็ นทางเลือกทีมีตน้ ทุนทางการเงินทีเหมาะสม
มีความคล่องตัว และมีความยืดหยุน่ สูง เมือเทียบกับการกูเ้ งินจากธนาคาร อีกทังได้รบั การตอบรับจากนักลงทุน
ทังรายเล็กและรายใหญ่ค่อนข้างดี ซึงแสดงถึงความเชือมันของนักลงทุนทีเห็นพัฒนาการของกลุ่มบริษัททรู
ทังนี นอกจากการออกหุน้ กู ้ บริษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนอืนๆ ซึงมาหล่อเลียงกลุ่มบริษัททรูอีกด้วย
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน ชีแจงเพิมเติมว่า นอกจากแหล่งเงินทุนทีกล่าวข้างต้นแล้ว
บริษัทฯ ยังได้รบั ความช่วยเหลือจาก China Mobile International Holdings Limited (“China Mobile”)
ซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ในการเจรจากับคู่คา้ ของบริษัทฯ ทีเป็ นผูจ้ ดั หาอุปกรณ์โครงข่าย ให้มีระยะเวลา
และเงือนไขการชําระเงินทีเหมาะสมกับกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัททรู ซึงปั จจัยเหล่านี จะส่งผลให้ภาระ
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทลดลงในอนาคต
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ผูถ้ ือหุน้ ชืนชมบริษัทฯ ในเรืองต่างๆ ดังต่อไปนี
1. บริษัทฯ ได้รบั การประเมินตามโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
(CGR) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้รบั คะแนน
อยูใ่ นระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว)
2. บริษัทฯ ถือเป็ นบริษัททีมีคุณค่า เนื องจากมีกระแสเงินสดทีได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ทีเป็ นบวก และถือเป็ นบริษัททีมีการเติบโต เนื องจากมีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุน
ทีลดลง เมือผนวกสองปั จจัยนี เข้าด้วยกัน บริษัทฯ จึงเป็ นบริษัททีมีอนาคตสดใส
และน่ าสนใจ ซึงหาได้ไม่มากนักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสะสมทีได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงานทีเป็ นบวกสูงขึน จึงถือเป็ น
บริษัททีมีการจัดการด้านกระแสเงินสดทีดีทีสุดบริษัทหนึ ง
4. บริษัทฯ มีวงจรเงินสดติดลบตํากว่า 79.81 วัน จึงถือเป็ นบริษัทฯ ทีสามารถพึงพาตนเองได้
5. ชืนชม ดร. อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ
นอกจากนี ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามว่า บริษัทฯ สามารถ Refinance ให้มีระยะเวลาชําระหนี ยาวขึน
ได้หรือไม่ เช่น เงินกูร้ ะยะยาวแบบหมุนเวียนหรือแบบต่อเนื อง เนื องจาก ณ เวลานี อตั ราดอกเบียธุรกรรม
ซือคืนพันธบัตรระยะเวลา 1 วัน (1-Day REPO Rate) ในประเทศไทย ตํามากทีสุดในอาเซียน บริษัทฯ
น่ าจะหาเงินกูร้ ะยะยาวทีมีอตั ราดอกเบียตําเช่นในเวลานี แบบคงทีไปนานๆ ถ้าบริษัทฯ สามารถทําได้
หนี ทีจะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จะลดน้อยลง และอัตราดอกเบียก็จะตําลง ซึงจะลดภาระของทังกลุ่ม
บริษัททรูลงด้วย
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน กล่าวขอบคุณสําหรับคําแนะนําของผูถ้ ือหุน้ และชีแจงว่า
บริษัทฯ พยายามขยายเวลาชําระหนี ให้ยาวขึนด้วยการออกหุน้ กูใ้ ห้มเี วลาครบกําหนดชําระยาวขึน โดยใน
ปั จจุบนั หุน้ กูข้ องบริษัทฯ ทีกําหนดชําระยาวทีสุดคือ 5 ปี 6 เดือน ซึงได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชือถือ
โดยบริษัท ทริสเรทติง จํากัด ที BBB+ ทังนี หากกระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานดีขนึ อันดับความน่ าเชือถือ
ก็จะดีขึนตามไปด้วย ดังนัน โอกาสทีบริษัทฯ จะออกหุน้ กูท้ ีมีระยะเวลาครบกําหนดยาวขึนก็จะเป็ นไปได้มากขึน
ในอัตราดอกเบียทีเหมาะสม อย่างไรก็ดี หุน้ กูป้ ระเภทไถ่ถอนเมือเลิกบริษัทแล้ว (Perpetual Debentures)
มีอตั ราดอกเบียทีแพงกว่า ซึงบริษัทฯ ได้มีการศึกษาข้อมูลแล้ว และเห็นว่า หุน้ กูอ้ ายุ 5 ปี 6 เดือน
ซึงมีตน้ ทุนดอกเบียประมาณร้อยละ 4 มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปั จจุบนั
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า มีทางเป็ นไปได้หรือไม่ ทีบริษัทฯ จะทําให้อตั ราการเติบโตของรายได้
สูงกว่าอัตราการเติบโตของต้นทุนในการดําเนิ นงาน โดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี (ก) มีการประกันความเสียง
(Credit Insurance) สําหรับการขายสินค้าทีมีมลู ค่าสูง (ข) ทําให้ค่าใช้จ่ายผันแปรตามยอดขายมากขึน
แทนทีจะเป็ นค่าใช้จ่ายคงที และ (ค) อาจบันทึกค่าใช้จ่ายบางรายการเป็ นต้นทุน และรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่าย
ในทางบัญชีมากกว่า 1 ปี ได้ (Capitalization)
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หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน ชีแจงว่า สําหรับข้อ (ข) บริษัทฯ ได้เริมดําเนิ นการ
ปรับเปลียนรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนทีเกียวข้องโดยตรงกับงานขายแล้ว โดยปรับผลตอบแทนให้ผนั แปร
กับยอดขายมากขึน กล่าวคือ เงินเดือนทีเป็ นอัตราแน่ นอนจะลดลง ค่าตอบแทนจะขึนอยูก่ บั การดูแลพืนที
ดังนัน ทีมงานทีดูแลรับผิดชอบพืนทีหรือรับผิ ดชอบการขาย ทีสามารถขายสินค้าหรือบริการได้และทําให้
ยอดขายเติบโตได้ดี จึงจะได้ผลตอบแทนมากขึน ส่งผลให้ความเสียงของบริษัทฯ ลดลง เนื องจากบริษัทฯ
จะจ่ายค่าตอบแทนเมือทีมงานสร้างยอดขายได้ ส่วนข้อ (ก) และ (ค) หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน
กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ สําหรับข้อเสนอแนะอันมีประโยชน์ดงั กล่าว และน้อมรับไว้พิจารณา
ทีประชุมรับทราบ
วาระที 2

พิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชีแจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ให้ทีประชุมทราบ
เลขานุ การฯ ชีแจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
ปรากฏตามสําเนางบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทีได้จดั ส่งให้ผูถ้ ือหุน้ แล้ว สรุปได้
ดังต่อไปนี
สินทรัพย์รวม
หนี สินรวม
รายได้รวม
กําไรสุทธิ ส่วนทีเป็ นของบริษัทฯ

263,674
89,232
12,315
6,180

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า จากงบการเงินของบริษัทฯ หน้า 62 ทีระบุวา่ บริษัทฯ ได้ซือหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF) จาก บริษัท เรียล มูฟ จํากัด (RMV) จํานวน
5,046.52 ล้านบาท ทําให้สว่ นได้เสียเพิมขึนร้อยละ 0.01 จึงอยากทราบว่า ราคาเฉลียต่อหน่ วยลงทุน DIF ทีซือ
เป็ นเท่าใด
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน ชีแจงว่า เนื องจาก RMV เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
การซือขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวจึงนํามารวมคํานวณในงบการเงินรวม และเพือให้เป็ นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี และข้อกําหนดของกรมสรรพากร บริษัทฯ จึงต้องซือหน่ วยลงทุน DIF จาก RMV โดยอ้างอิง
ราคาตลาด และเนื องจากหน่ วยลงทุน DIF เป็ นหน่ วยลงทุนทีซือขายอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึงราคาซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะนัน คือประมาณหน่ วยละ 14 บาท
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จากนัน ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีแล้ว
ในวาระนี มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 25,114,411,826 หุน้
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สินสุด ณ วันที 31ธันวาคม 2562 ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี
เห็นด้วย
จํานวน
25,114,411,626 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
200 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จํานวน
19,876,635 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
วาระที 3

99.9999
0.0001

พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และ
รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จากกําไรสุทธิประจําปี 2562

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชีแจงรายละเอียดเกียวกับการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562
เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และ การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จากกําไรสุทธิประจําปี 2562 ให้ทีประชุมทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อทีประชุมว่า ในปี 2562 บริษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิจากผลการดําเนิ นงาน
และไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ดังนัน บริษัทฯ มีหน้าทีตามกฎหมายทีจะต้องจัดสรรกําไรสุทธิไว้เป็ น
ทุนสํารองในจํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้
ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562 เพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 309,012,061.06 บาท ซึงคิดเป็ นร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี 2562 นอกจากนี คณะกรรมการ
ขอรายงานว่า คณะกรรมการได้มีมติอนุ มตั ิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จากกําไรสุทธิประจําปี 2562
ในอัตราหุน้ ละ 0.09 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลทังสินจํานวน 3,003,137,577.09 บาท ซึงเป็ นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ โดยได้จ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ แล้ว เมือวันที 27 เมษายน 2563 ทังนี เพือมิให้
กระทบสิทธิในการรับเงินปั นผลของผูถ้ ือหุน้ จากการทีบริษัทฯ เลือนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนหน้านี
จากนัน ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562
เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
ในวาระนี มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 25,134,110,620 หุน้
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มติทีประชุม ทีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จากกําไรสุทธิประจําปี 2562
และ มีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี
เห็นด้วย
จํานวน 25,134,050,062 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
60,558 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จํานวน
276,577 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
วาระที 4

99.9998
0.0002

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และแต่งตัง
กรรมการใหม่แทนกรรมการทีลาออก

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชีแจงรายละเอียดเกียวกับการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการ
ทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระให้ทีประชุมทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อทีประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการทีอยูใ่ น
ตําแหน่ งนานทีสุดจะเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมด ในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 นี มีกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ 6 ท่าน คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายฉวี
ดร. อาชว์
ดร. หลี
นายชัชวาลย์
นายณรงค์
ดร. หลี

เกิงโหล่ว
เตาลานนท์
เฝิ ง
เจียรวนนท์
เจียรวนนท์
เจิงเม่า

กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เลขานุ การฯ แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ในการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจาก
ตําแหน่ งตามวาระ กรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งสามารถได้รบั การเลือกตังกลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งตามเดิม
ได้อีกและเพือให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชือบุคคล
เพือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้า โดยประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2562 จนถึง วันที 31 ธันวาคม 2562 และ สําหรับการประชุมในครังนี
ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอชือบุคคลมายังบริษัทฯ และเนื องจาก ดร. หลี เจิงเม่า ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการ
ของบริษัทฯ ดังนัน ทีประชุมคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกกรรมการ
รายเดิมทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระท่านที 1-5 ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ ง
และเสนอชือ นายเกา ถงชิง เข้ารับการพิจารณาแต่งตังเพือเป็ นกรรมการท่านใหม่แทน ดร. หลี เจิงเม่า
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จากนัน ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
ท่านที 1-5 ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ ง และเสนอชือ นายเกา ถงชิง เข้ารับ
การพิจารณาแต่งตังเพือเป็ นกรรมการท่านใหม่แทน ดร. หลี เจิงเม่า โดยขอให้ผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียง
เป็ นรายบุคคล
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้
ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตังบุคคลดังต่อไปนี เป็ นกรรมการของบริษัทฯ เพือทดแทน
กรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระในครังนี ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดังนี
1) นายฉวี เกิงโหล่ว

(กรรมการอิสระ)

ในวาระนี มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน
25,134,063,844 หุน้
ทีประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
จํานวน 23,817,832,858 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 94.7632
ไม่เห็นด้วย
จํานวน 1,316,230,986 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
5.2368
ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จํานวน
323,353 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
2) ดร. อาชว์ เตาลานนท์

(กรรมการ)

ในวาระนี มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน
25,134,070,414 หุน้
ทีประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
จํานวน 25,039,909,287 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.6254
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
94,161,127 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.3746
ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จํานวน
316,783 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
3) ดร. หลี เฝิ ง

(กรรมการ)

ในวาระนี มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน
25,134,104,147 หุน้
ทีประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
จํานวน 24,491,798,056 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 97.4445
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
642,306,091 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
2.5555
ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จํานวน
283,050 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
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4) นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ (กรรมการ)
ในวาระนี มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน
25,134,308,100 หุน้
ทีประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
จํานวน 25,014,916,769 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.5250
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
119,391,331 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.4750
ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จํานวน
79,097 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
5) นายณรงค์ เจียรวนนท์

(กรรมการ)

ในวาระนี มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน
25,134,052,047 หุน้
ทีประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
จํานวน 25,036,238,039 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.6108
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
97,814,008 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.3892
ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จํานวน
335,150 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
6) นายเกา ถงชิง

(กรรมการ)

ในวาระนี มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน
25,134,052,047 หุน้
ทีประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
จํานวน 24,959,188,955 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.3043
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
174,863,092 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.6957
ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จํานวน
335,150 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
วาระที 5

พิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชีแจงรายละเอียดเกียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ให้ทีประชุมทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อทีประชุมว่า บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามอัตราเดิม
ซึงทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ได้เคยมีมติอนุ มตั ิไว้ และเป็ นอัตราเดิมทีมิได้เปลียนแปลงตังแต่
ปี 2545 โดยกําหนดไว้เป็ นรายตําแหน่ งและมีผลใช้บงั คับตลอดไปจนกว่าทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติ
เป็ นประการอืน ในปี นี คณะกรรมการมิได้เสนอขอเปลียนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด
ซึงในทางกฎหมายแล้ว ยังไม่มีความจําเป็ นทีจะต้องลงมติ แต่เพือการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
และเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียด ดังนี
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กรรมการได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
(ไม่ว่าจะเป็ นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอิสระ)

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

บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน

กรรมการอิสระทีเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
200,000
(ไม่ว่าจะเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)

บาทต่อเดือน

กรรมการอิสระทีเป็ นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
300,000
(ไม่ว่าจะเป็ นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)

บาทต่อเดือน

หากกรรมการท่านใดเป็ นลูกจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี เป็ นส่วนเพิมเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้าง
แต่ละท่าน และให้มีผลใช้บงั คับตลอดไปจนกว่าทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเป็ นประการอืน

จากนัน ประธานฯ ขอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามทีเสนอข้างต้น
โดยกรรมการท่านใดทีเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครังนี ไม่มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงในวาระนี
ในวาระนี มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมรวมทังสิน 25,134,387,197 หุน้
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี
เห็นด้วย
จํานวน 25,130,101,810
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
387,380
งดออกเสียง
จํานวน
39,655
ไม่มีสิทธิออกเสียง จํานวน
3,858,352
บัตรเสีย
จํานวน
0
ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุม
วาระที 6

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.9829
คิดเป็ นร้อยละ 0.0015
คิดเป็ นร้อยละ 0.0002
คิดเป็ นร้อยละ 0.0154
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000

พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชีแจงรายละเอียดเกียวกับการแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนด
ค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 ให้ทีประชุมทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อทีประชุมว่า ด้วยผูส้ อบบัญชีในสังกัดของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อเนื องมาตังแต่ปี 2543 โดยบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สฯ ได้ทาํ การเปลียนแปลงบุคคลผูท้ าํ หน้าทีเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทอย่างสมําเสมอ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควรทีจะต้องเปลียนสํานักงานสอบบัญชี
แต่อย่างใด คณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้แต่งตัง นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที 4095
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นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที 3445 นายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขที 4298 และ นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที 7358 จากบริษัท ไพร้ซ
วอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2563 โดยให้ผูส้ อบบัญชี
คนใดคนหนึ งมีอาํ นาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีทีผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจแต่งตังผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตรายอืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีแทนได้ โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 เป็ นเงินจํานวน 5.5 ล้านบาท ซึงเป็ น
จํานวนทีเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2562 ทังนี หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนื อจากการสอบบัญชีประจําปี
ตามปกติ คณะกรรมการขอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณามอบอํานาจให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอาํ นาจพิจารณา
กําหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็ นกรณีๆ ไป
ทังนี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และผูส้ อบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานัน
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะทีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีของทังกลุ่มบริษัทฯ ทีจ่ายให้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด มีจาํ นวนเท่าใด
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน ชีแจงว่า ค่าสอบบัญชีของทังกลุ่มบริษัทฯ ทีจ่ายให้แก่
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ในปี 2562 มีจาํ นวนประมาณ 30 ล้านบาท
จากนัน ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2563
ในวาระนี มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 25,134,052,475 หุน้
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติอนุ มตั ิการแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563
พร้อมทังมอบอํานาจให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอาํ นาจพิจารณากําหนดค่าใช้จ่ายพิเศษหากมีงานสอบบัญชี
นอกเหนื อจากการสอบบัญชีประจําปี ตามปกติเป็ นกรณีๆ ไป ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี
เห็นด้วย
จํานวน 25,118,254,641 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
15,797,834 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จํานวน
334,722 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง

99.9371
0.0629
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วาระที 7

พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทฯ
ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชีแจงรายละเอียดให้ทีประชุมรับทราบ

เลขานุ การฯ แจ้งต่อทีประชุมว่า ตามที ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ได้มีมติอนุ มตั ิ
ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุน้ กู ้ ภายใต้เงือนไขว่ามูลค่ารวมของหุน้ กูท้ ีออกทังหมด (ตามมูลค่าทีตราไว้)
ในการเสนอขายแต่ละครัง เมือนับรวมกับมูลค่าหุน้ กูข้ องบริษัทฯ (ตามมูลค่าทีตราไว้) ทียังมิได้ไถ่ถอน
ทังหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ ง จะต้องมีจาํ นวนรวมไม่เกิน 90,000 ล้านบาท (หรือจํานวนเทียบเท่า
ในสกุลเงินอืน) นัน ในปี 2563 เพือให้บริษัทฯ สามารถออกหุน้ กูใ้ หม่เพือใช้ในการสนับสนุ นการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ และการลงทุน การขยายธุรกิจ การชําระคืนหนี สินเดิม (Refinance) ตลอดจนเพือเป็ นเงินทุน
หมุนเวียน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ทีจะระดมเงินโดยการออกและเสนอขายหุน้ กู ้ ในวงเงินเพิมเติม
อีกจํานวนไม่เกิน 60,000 ล้านบาท (หรือจํานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอืน) ทังนี เมือคํานวณรวมกับหุน้ กู ้
ของบริษัทฯ ทียังไม่ได้ไถ่ถอนทังหมด (ตามมูลค่าทีตราไว้) ณ ขณะใดขณะหนึ ง ต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่เกิน
150,000 ล้านบาท (หรือจํานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอืน) คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบกับข้อเสนอ
ของคณะกรรมการด้านการเงิน และเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 พิจารณา
อนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู ้ โดยมีรายละเอียดดังนี
ประเภทหุน้ กู:้

หุน้ กูท้ ุกชนิ ดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงหุน้ กูช้ นิ ดระบุชือผูถ้ ือหุน้ กู ้
หรือหุน้ กูไ้ ม่ระบุชือผูถ้ ือ มีหรือไม่มีหลักประกัน และหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิหรือหุน้ กู ้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ โดยมีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูห้ รือไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู ้ ตามความเหมาะสม
ขึนอยูก่ บั สภาวะตลาดหรือปั จจัยอืนๆ ในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง

วงเงิน:

จํานวนเงินต้นเพิมเติมของหุน้ กู ้ (ตามมูลค่าทีตราไว้) ทีขออนุ มตั ิในครังนี
ไม่เกิน 60,000 ล้านบาท (หรือจํานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอืน) โดยวงเงิน
ทีขออนุ มตั ิในครังนี เป็ นส่วนทีเพิมเติมจากวงเงินทีได้รบั การอนุ มตั ิโดยทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในครังก่อนจํานวนไม่เกิน 90,000 ล้านบาท (หรือจํานวน
เทียบเท่าในสกุลเงินอืน) และเมือคํานวณรวมกับหุน้ กูข้ องบริษัทฯ (ตามมูลค่า
ทีตราไว้) ทียังไม่ได้ไถ่ถอนทังหมด ณ ขณะใดขณะหนึ ง ต้องมีจาํ นวนรวมกัน
ไม่เกิน 150,000 ล้านบาท (หรือจํานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอืน) ทังนี วงเงิน
ของหุน้ กูท้ ีไถ่ถอนแล้วและทีบริษัทฯ ได้ทาํ การซือคืน ไม่วา่ ด้วยกรณีใดๆ
จะนํามานับเป็ นวงเงินของหุน้ กูท้ ีบริษัทฯ สามารถทําการออกและเสนอขายได้
(Revolving Principle Basis)
ในกรณีการออกหุน้ กูเ้ พือการ Refinancing หุน้ กูเ้ ดิม (การออกหุน้ กูใ้ หม่
เพือชําระหนี ตาม หรือทดแทนหุน้ กูเ้ ดิม) จํานวนเงินต้นของหุน้ กูเ้ ดิมซึงจะถูกไถ่ถอน
ในวันเดียวกันกับวันทีออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ หม่เพือการ Refinancing หุน้ กูเ้ ดิมนัน
จะไม่นับเป็ นส่วนหนึ งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุน้ กูท้ ียังมิได้ไถ่ถอนในการ
คํานวณวงเงินของหุน้ กูท้ ีบริษัทฯ สามารถทําการออกและเสนอขายได้
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วัตถุประสงค์:

เพือใช้สาํ หรับวัตถุ ประสงค์อย่างใดอย่างหนึ ง หรือ หลายอย่างรวมกัน
ดังต่อไปนี เพือใช้ในการประกอบธุรกิจทัวไป การลงทุน การขยายธุรกิจ
การชําระคืนหนี สินเดิม (Refinance) ตลอดจนเพือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย หรือเพือวัตถุประสงค์อืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

สกุลเงิน:

เสนอขายในสกุลบาทและสกุลเงินอืน

อัตราดอกเบีย:

อัตราทีจะกําหนดตามความเหมาะสม ขึนอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะทีออก
และเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง

อายุ:

เว้นแต่กรณีการออกหุน้ กูป้ ระเภทไถ่ถอนเมือเลิกบริษัทแล้ว (Perpetual
Debentures) หุน้ กูท้ ีออกโดยบริษัทฯ จะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับจาก
วันออกหุน้ กูท้ ีเกียวข้อง สําหรับกรณีการออกหุน้ กูป้ ระเภทไถ่ถอนเมือเลิกบริษัทฯ
การกําหนดอายุและวันครบกําหนดไถ่ถอนของหุน้ กูจ้ ะต้องเป็ นไปตามข้อกําหนด
ทีเกียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และหน่ วยงานราชการ
อืนใดทีเกียวข้อง

การไถ่ถอนก่อนกําหนด: บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้ ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้ กู ้
ทีเกียวข้อง และผูถ้ ือหุน้ กูอ้ าจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ ทําการไถ่ถอน
หุน้ กูก้ ่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน ทังนี ขึนอยูก่ บั ข้อกําหนดและเงือนไขของหุน้ กู ้
ทีเกียวข้อง
การเสนอขาย:

บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้ กูท้ งหมดหรื
ั
อบางส่วน ไม่วา่ ทังภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ โดยทําการเสนอขายต่อประชาชนทัวไป หรือผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง
หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูล้ งทุนสถาบัน หรือบุคคลและผูล้ งทุนใดๆ
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (ตามทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) รวมถึงข้อกําหนดและกฎเกณฑ์
ทีเกียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงาน ก.ล.ต. และหน่ วยงานราชการอืนใดทีเกียวข้อง
ตลอดจนหลักเกณฑ์อืนใดทีมีผลบังคับใช้ในขณะทีออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง
ทังนี อาจออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นครังเดียวเต็มจํานวนวงเงิน หรือหลายครัง
เป็ นคราวๆ ไป และในชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได้ และอาจออกและเสนอขายหุน้ กู ้
เพือทดแทนหุน้ กูท้ ีเคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจําเป็ นในการใช้เงิน
ของบริษัทฯ โดยขึนอยูก่ บั ดุลพินิจของบริษัทฯ

ทังนี ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลทีได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการ
ดําเนิ นการใดๆ อันจําเป็ นและเกียวเนื องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู ้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีกําหนดไว้ในกฎหมายและประกาศทีเกียวข้อง ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการกําหนดและเปลียนแปลง
แก้ไขข้อตกลง รายละเอียด และข้อกําหนดและเงือนไขต่างๆ ของหุน้ กู ้ (เช่น ชือหุน้ กู ้ มูลค่าเสนอขาย
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ในแต่ละครัง ประเภทหุน้ กู ้ อายุหุน้ กู ้ วันทีออกหุน้ กู ้ วันครบกําหนดไถ่ถอน มูลค่าทีตราไว้ ราคาเสนอขาย
อัตราดอกเบีย การชําระคืนเงินต้น การชําระดอกเบีย การไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกําหนด
วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้น) การจัดเตรียม เตรียมการ เข้าทํา เจรจา แก้ไข รับรอง
ลงนาม และลงลายมือชือบนสัญญา เอกสารและหลักฐานต่างๆ ทีเกียวข้อง (ซึงรวมถึงแบบคําขอ แบบแสดง
รายการข้อมูล หนังสือชีชวน เอกสารสําหรับการเสนอขาย สัญญาแต่งตังผูจ้ ดั จําหน่ าย และสัญญาอืนๆ
ทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู)้ ตลอดจนการแต่งตังทีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ ดั การ
การจัดจําหน่ ายหุน้ กู ้ สถาบันจัดอันดับความน่ าเชือถือ ผูป้ ระเมินราคา ทีปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุน้ กู ้
ตัวแทนชําระเงิน ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู ้ หรือทีปรึกษาอืน หรือบุคคลอืนใดทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู ้
รวมถึงการจดทะเบียนหุน้ กูก้ บั สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ใดๆ หรือตลาดรองใดๆ
และการขออนุ ญาต ขอผ่อนผัน ขอหนังสือยินยอม ติดต่อ ให้ เปิ ดเผย ตกลง จัดหาให้ และยืนข้อมูล เอกสาร
และหลักฐานใดๆ ทีเกียวข้องต่อหน่ วยงานราชการทีเกียวข้อง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่ วยงานอืนใด
ทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ละการจดทะเบียนหุน้ กู ้ ทังนี ให้มีอาํ นาจในการแต่งตังบุคคลใดๆ
เป็ นผูร้ บั มอบอํานาจ ผูแ้ ทน หรือตัวแทนเพือดําเนิ นการดังกล่าวข้างต้นด้วย
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า หุน้ กูท้ ีบริษัทฯ ได้ออกไปแล้ว มียอดคงค้าง ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
จํานวนเท่าใด ทังในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน ชีแจงว่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงค้างหุน้ กู ้
ในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีจาํ นวน 82,000 ล้านบาท และในงบการเงินรวม มีจาํ นวน 212,000 ล้านบาท
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า หุน้ กูท้ ีบริษัทฯ ได้ออกไว้เดิม ทีจะครบกําหนดไถ่ถอน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
มีจาํ นวนเท่าใด ทังในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน ชีแจงว่า หุน้ กูท้ ีบริษัทฯ ได้ออกไว้เดิม ทีจะครบกําหนดไถ่ถอน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีจาํ นวนประมาณ 12,000 ล้านบาท และ
ในงบการเงินรวม มีจาํ นวนประมาณ 32,000 ล้านบาท
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ คาดว่าจะออกหุน้ กูใ้ หม่ในปี 2563 อีกจํานวนเท่าใด คาดว่า
อัตราดอกเบียเป็ นเท่าใด เป็ นแบบคงทีหรือลอยตัว ระยะเวลาไถ่ถอนกีปี ทังในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
และงบการเงินรวม
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน ชีแจงว่า เนื องจากในปี นี บริษัทฯ มีความจําเป็ นต้องนําเงินสด
มาใช้ในการดําเนิ นกิจการ และต้องชําระคืนหนี ทีเกิดขึนจากการลงทุนโครงข่ายต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการประมูลคลืนความถี จึงคาดว่าจําเป็ นต้องออกหุน้ กูเ้ พิมขึนอีกประมาณ 20,000 ล้านบาท รวมกับ
การออกหุน้ กูใ้ หม่เพือทดแทนหุน้ กูเ้ ดิมทีถึงกําหนดชําระ (Rollover) ประมาณ 31,000 ล้านบาท รวมทังสิน
ประมาณ 50,000 ล้านบาท ทังนี ขึนอยูก่ บั ความจําเป็ นภายหลังจากนี วา่ ภาระการลงทุนมีมากน้อยเพียงใด
เนื องจากปั จจุบนั การลงทุนในโครงข่าย 5G ของบริษัทฯ จะมีแนวทางทีแตกต่างจากในอดีต กล่าวคือ จะเป็ น
การลงทุนในพืนทีทีมีผใู้ ช้บริการจํานวนมาก มีการใช้งานโครงข่ายหนาแน่ น เนื องจากปั จจุบนั โครงข่าย
ของบริษัทฯ ครอบคลุมทัวประเทศแล้ว
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หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน ชีแจงเพิมเติมว่า อัตราดอกเบียหุน้ กูจ้ ะเป็ นแบบคงที
โดยอัตราดอกเบียจะขึนอยูก่ บั สภาวะของตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่ละครัง ส่วนเรือง
ระยะเวลาไถ่ถอน บริษัทฯ อาจพิจารณาออกหุน้ กูท้ งประเภทครบกํ
ั
าหนดไถ่ถอนยาวและสัน เพือตอบสนอง
ความต้องการของผูล้ งทุนในแต่ละกลุ่ม อย่างไรก็ดี ในแง่ของบริษัทฯ ประสงค์จะได้แบบครบกําหนดไถ่ถอน
ค่อนข้างยาว
ผูถ้ ือหุน้ ขอให้อธิบายเกณฑ์ทีใช้ในการพิจารณาขอขยายวงเงินรวมของมูลค่าหุน้ กูจ้ ากเดิม
90,000 ล้านบาท เป็ น 150,000 ล้านบาท ว่ามีปัจจัยทีกระทบอย่างไร และมีอะไรบ้าง
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน ชีแจงว่า (1) บริษัทฯ ออกหุน้ กูเ้ พือให้ บริษัท ทรู มูฟ เอช
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ เคชัน จํากัด (TUC) ซึงเป็ นบริษัทหลัก (Flagship) นําไปชําระคืนหนี หุน้ กูข้ อง TUC
ทีจะถึงกําหนดชําระ และต่อไปจะเน้นให้บริษัทฯ เป็ นผูอ้ อกหุน้ กู ้ เพือลดมูลค่าคงค้างของหุน้ กูท้ ี TUC ลง
ทังนี เมือพิจารณาภาพรวมของทังกลุ่มทรูแล้ว จะไม่มีความแตกต่าง (2) ในอดีต บริษัทฯ มีการลงทุน
ทางด้านโครงข่ายเป็ นจํานวนเงินทีสูง โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระต้องชําระค่าคลืนความถี
900 MHz จํานวน 24,000 ล้านบาท ซึงถือเป็ นจํานวนทีสูงทีสุด และแม้วา่ คลืนความถี 2600 MHz ที TUC
ประมูลได้มา จะมีช่วงเวลาปลอดชําระค่าคลืนความถี (Grace period) 5 ปี ก็ตาม แต่เมือผนวกกับการลงทุน
โครงข่ายในอดีตทีเริมมีภาระทางการเงินทีสูงขึนในปี ทีผ่านมา บริษัทฯ จึงมีความจําเป็ นต้องออกหุน้ กู ้
ประมาณ 20,000 – 25,000 ล้านบาท ส่วนอีก 10,000 ล้านบาท เป็ นจํานวนทีบริษัทฯ สํารองไว้
เผือมีความจําเป็ นต้องใช้เร่งด่วนในอนาคต ดังนัน โดยภาพรวมจะมิได้เสนอขายหุน้ กูท้ งจํ
ั านวน 60,000 ล้านบาท
ทีเพิมขึนมาในคราวเดียวแต่อย่างใด
จากนัน ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทฯ
ในวาระนี มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 25,134,387,197 หุน้
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูด้ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี
เห็นด้วย
จํานวน
25,038,357,506 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
95,944,793 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
จํานวน
84,898 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
627,1100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
จํานวน
ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ ไม่มีสิทธิออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.6180
0.3817
0.0003
0.0000
0.0000
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ภายหลังเสร็จสิน
การพิจารณาเรืองต่างๆ
ตามระเบียบวาระ
การประชุม

ช่วงเวลาเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามเพิมเติม
เพือให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี บริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรืองอืน
ทีไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่มีการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามเพิมเติมได้
ไม่วา่ จะเป็ นประเด็นทีเกียวข้องหรือไม่เกียวข้องกับวาระการประชุมในครังนี

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามเพิมเติม โดยกรรมการและผูบ้ ริหารได้ตอบข้อซักถาม
และรับฟั งความเห็นในเรืองต่างๆ ซึงสรุปได้ดงั นี
1. ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า เพราะเหตุใด บริษัทฯ จึงขายหน่ วยลงทุนทีถืออยูใ่ นกองทุนรวม
โครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF) จํานวน 300 ล้านหน่ วย และภายในปี 2563 นี บริษัทฯ
จะขายหน่ วยลงทุน DIF อีกหรือไม่
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน ชีแจงว่า บริษัทฯ ถือเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการก่อตัง
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF) ตังแต่ปี 2556 โดยมีแนวคิดทีจะทําให้ผูป้ ระกอบการ
โทรคมนาคมทุกรายสามารถใช้ทรัพย์สินร่วมกันได้ เพือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า บริษัทฯ จึงขาย
ทรัพย์สินให้ DIF และเช่ากลับเฉพาะพืนทีบนเสาโทรคมนาคมทีต้องการใช้ โดยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพ
ของ DIF จึงซือหน่ วยลงทุน DIF ถึงร้อยละ 30 แม้วา่ บริษัทฯ ไม่มีความจําเป็ นต้องถือหน่ วยลงทุน DIF
ถึงร้อยละ 30 ก็ตาม จึงขอเรียนว่า การลงทุนในหน่ วยลงทุน DIF เหมือนการลงทุนในหุน้ ต่างๆ ทัวไป
หากบริษัทฯ มีความจําเป็ นต้องใช้เงิน ก็จะขายหน่ วยลงทุนหรือหุน้ ดังกล่าว ซึงในคราวนี บริษัทฯ
ขายหน่ วยลงทุน DIF ประมาณ 300 ล้านหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 2.8 ส่งผลให้ปัจจุบนั บริษัทฯ ถือหน่ วยลงทุน DIF
ประมาณร้อยละ 26 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ก็ยงั เป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายหลักของ DIF อยู่
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน ชีแจงเพิมเติมว่า สาเหตุทีบริษัทฯ ขายหน่ วยลงทุน DIF
เนื องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นเวลาทีเหมาะสม อีกทังสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ทีส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจตังแต่ปลายไตรมาสที 1 ทําให้ไม่สามารถคาดการณ์ได้วา่ สภาวะเศรษฐกิจจะเป็ นเช่นไร
แม้วา่ กลุ่มบริษัททรูจะเป็ นผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคม ซึงเป็ นโครงสร้างพืนฐานจะได้รบั ผลกระทบน้อยกว่าธุรกิจอืน
แต่ยงั ไม่สามารถคาดการณ์ได้วา่ เศรษฐกิจจะฟื นตัวเมือไร ทังเรืองการท่องเทียว สภาพการจ้างงานต่างๆ
ดังนัน การทีบริษัทฯ มีเงินสดไว้ยอ่ มเป็ นการดีและปลอดภัยสําหรับบริษัทฯ มากกว่า ส่วนบริษัทฯ จะขาย
หน่ วยลงทุน DIF อีกหรือไม่ในปี 2563 นัน เนื องจากเป็ นข้อมูลภายในและอาจส่งผลต่อราคาหุน้ และหน่ วยลงทุน
จึงยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี
2. ผูถ้ ือหุน้ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี
- เนื องจากบริษัทฯ มีขอ้ มูลของลูกค้า จึงขอให้บริษัทฯ ใช้ Big Data ในการบริหารข้อมูล
ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี
(1) การทํารายการส่งเสริมการขายให้กบั ลูกค้าปั จจุบนั และลูกค้าใหม่ ไม่ควรทํา
ให้เหลือมลํากันหรือกระทบต่อกัน อีกทังรายการส่งเสริมการขายสําหรับ
ลูกค้าทุกกลุ่ม ควรคํานวณจากยอดรวมค่าใช้บริการทีลูกค้าชําระให้แก่กลุ่ม
บริษัทในแต่ละเดือน โดยไม่ควรแยกว่าเป็ นลูกค้าโทรศัพท์เคลือนที หรือ
ลูกค้าอินเทอร์เน็ ต เนื องจากลูกค้าทุกรายอยูภ่ ายใต้แบรนด์ทรูเช่นเดียวกัน
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(2) เมือลูกค้ามีปัญหา และไปติดต่อทีหน้าบ้าน ปั ญหาควรจะจบและให้คาํ ตอบ
ลูกค้าได้ หรือให้ลกู ค้าได้รบั การแก้ไขปั ญหาอย่างเร็วทีสุด ไม่ควรปล่อยให้
ปั ญหายืดเยือจากหน้าบ้านไปจนถึงหลังบ้าน และวนไปมาโดยไม่ได้รบั การแก้ไข
รวมถึงควรลดขันตอนการประสานงานจากหน้าบ้านถึงหลังบ้านให้สนลง
ั
และมีประสิทธิภาพมากขึน ทังนี เพือลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร และมิให้
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายของลูกค้าไปโดยเปล่าประโยชน์
- บริษัทฯ ควรงดการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร หรือลดค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร โบนัส
พนักงานหรือเงินเดือนลง ร้อยละ 30
- ผูถ้ ือหุน้ ได้รบั เงินปั นผลน้อยลง และการลงทุนในโครงข่ายเพิมมากขึน
แต่ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง
ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และน้อมรับความเห็นและข้อเสนอแนะจากผูถ้ ือหุน้ พร้อมทัง
มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดําเนิ นการตามสมควรต่อไป
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ เสนอแนะใดๆ อีก ประธานฯกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทีได้
สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี และ กล่าวปิ ดประชุมเวลา 15.40 น.
อนึ ง หลังจากเริมการประชุม ได้มีผถู้ ือหุน้ ทยอยมาลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชุมเพิมขึน
โดยมีจาํ นวนผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิมขึนจาก ณ เวลาทีเปิ ดประชุม
รวมทังสินเป็ น 462 ราย นับจํานวนหุน้ ทีถือรวมกันได้ทงสิ
ั น 25,134,387,197 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 75.32
ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายแล้วทังหมดของบริษัทฯ
- อาชว์ เตาลานนท์ (ดร. อาชว์ เตาลานนท์)
ประธานทีประชุม
- รังสินี สุจริตสัญชัย (นางรังสินี สุจริตสัญชัย)
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
รับรองสําเนาถูกต้อง

- วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์)
กรรมการ
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