บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564
วันที่ 28 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้นที่ 21 อำคำรทรู ทำวเวอร์
เลขที่ 18 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร

เนื่ องจากประธานกรรมการติดภารกิจ นายอารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ รองประธานกรรมการ
จึงทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมแทน
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ของบริษัทฯ
นางรังสินี สุจริตสัญชัย เลขานุ การที่ประชุมแจ้งว่า มีผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
รวมทั้งสิ้ น 306 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 25,062,585,298 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 75.16 ของจานวนหุน้
ที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เลขานุ การฯ กล่าวแนะนา
กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียง
ที่มาเข้าร่วมประชุม ทั้งด้วยตนเองและผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง:
1. นายอารุง

สรรพสิทธิ์วงศ์

2. ดร. อาชว์

เตาลานนท์

3. นายโชติ

โภควนิ ช

4. ดร. โกศล

เพ็ชร์สุวรรณ์

รองประธานกรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
(เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์)
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
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5. ดร. ฮาราลด์

ลิงค์

กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
(เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์)
6. นางปรีเปรม
เสรีวงษ์
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
7. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉา่ เฉลิม
กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์)
8. ศ.ดร. วรภัทร
โตธนะเกษม
กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ
ด้านการเงิน และกรรมการในคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
(เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์)
9. นายอติรุฒม์
โตทวีแสนสุข
กรรมการ และ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
10. นายอาณัติ
เมฆไพบูลย์วฒ
ั นา รองประธานคณะกรรมการบริหาร
11. นายมนัสส์
มานะวุฒิเวช
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ร่วม)
(เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์)
12. นายณัฐวุฒิ
อมรวิวฒ
ั น์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ร่วม)
(เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์)
13. ดร. ธีรเดช
ดารงค์พลาสิทธิ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ร่วม)
(เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์)
14. นางสาวยุภา
ลีวงศ์เจริญ
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน

1. นายพิสิฐ

ทางธนกุล

ผูส้ อบบัญชี:

2. นางสาวนันทิกา ลิ้ มวิริยะเลิศ

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
(เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์)
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
(เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์)

ที่ปรึกษากฎหมายผูท้ าหน้าที่ดูแลการประชุมผูถ้ ื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 [] ลงในบัตรลงคะแนนเสียง
ในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและชูมือขึ้ น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
เพื่อนาไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้นสาหรับผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งผูม้ อบฉันทะมีคาสัง่ ระบุการลงคะแนนเสียง
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มาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผูร้ บั มอบฉันทะดังกล่าว ไม่ตอ้ งลงคะแนนในบัตรอีก เนื่ องจากบริษัทฯ
ได้บนั ทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่เวลาที่ผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
สาหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจานวนเสียง
ทั้งหมด ผลลัพธ์คือคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดจะกลับก่อนการปิ ดประชุม ขอให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้หกั คะแนนของผูถ้ ือหุน้ ท่านดังกล่าวออกจากระบบก่อน ในกรณีที่
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมภายหลังวาระที่มีการลงมติเรียบร้อยแล้ว ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะดังกล่าวจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียงในวาระถัดไป ที่ยงั มิได้ปิดระบบนับผลคะแนนเท่านั้น
และเมื่อปิ ดระบบนับผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลใดๆ ในระบบได้อีก
ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็ นธรรม
นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สานักกฎหมาย
สากลสยามพรีเมียร์ จากัด มาเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียง และเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย
เมื่อชี้ แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วำระที่ 1

รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ในรอบปี 2563

ประธานฯ เชิญ นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วฒ
ั นา รองประธานคณะกรรมการบริหาร รายงาน
ผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุม
นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วฒ
ั นา นาเสนอรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
ต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่ยงั ค้างอยูอ่ ีกกี่เรื่อง และคาดว่า
จะสิ้ นสุดลงเมื่อใด แต่ละเรื่องมีมูลค่าการฟ้ องร้องจานวนเท่าใด และคาดว่ามีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน ชี้ แจงว่า ข้อพิพาทระหว่างกลุ่มบริษัททรูและคู่กรณี
ซึ่งส่วนใหญ่คือหน่ วยงานของรัฐที่ให้สมั ปทานแก่กลุ่มบริษัท ไม่วา่ จะเป็ น บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (ปั จจุบนั คือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน))
โดยตลอด 2-3 ปี ที่ผ่านมา คณะผูบ้ ริหารได้พยายามเจรจายุติขอ้ พิพาทต่างๆ กับหน่ วยงานดังกล่าว
ซึ่งบริษัทฯ และหน่ วยงานของรัฐสามารถเจรจายุติขอ้ พิพาทต่างๆ อันเป็ นผลดีกบั ทั้งสองฝ่ าย กล่าวคือ
เมื่อมีการฟ้ องร้องกันไปมา มูลค่าการฟ้ องร้องที่กล่าวอ้างจะสูงเกินความเป็ นจริง แต่ภายหลังจากการเจรจา
ก็สามารถยุติขอ้ พิพาทต่างๆ ที่มีมลู ค่าหลายหมื่นล้านบาทได้ โดยบริษัทฯ ตั้งใจว่า จะเจรจากับหน่ วยงาน
ของรัฐต่อไป เพื่อให้ได้ขอ้ ยุติที่เป็ นประโยชน์ท้งั ต่อบริษัทฯ และหน่ วยงานของรัฐด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้เปิ ดเผยรายละเอียดของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทต่างๆ ของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 41 ซึ่งจะระบุกรณีการฟ้ องร้อง และมูลค่าการฟ้ องร้องทุกกรณีไว้ ทั้งคดีฟ้องร้อง
ที่คา้ งอยูท่ ี่ศาลปกครอง และ ข้อพิพาทที่ยงั คงค้างอยูท่ ี่สถาบันอนุ ญาโตตุลาการ
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ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่า ที่หวั หน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงินได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ สามารถ
ลดภาระจากข้อพิพาทได้เป็ นจานวนมากนั้น บริษัทฯ ได้มีการรวบรวมหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการโต้แย้ง
ทางกฎหมายถึงความสมเหตุสมผลหรือไม่ และ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ต้องตั้งสารองเต็มตามจานวนที่ถูกเรียกร้อง
จากกรณีดงั กล่าวใช่หรือไม่
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน ชี้ แจงว่า บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมหลักฐาน เพื่อใช้
ประกอบการโต้แย้งหรือการต่อสูค้ ดีในชั้นศาล โดยคณะผูบ้ ริหารได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อพิทกั ษ์ผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทฯ ดาเนิ นธุรกิจโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะขัดหรือแย้งกับสัญญา
สัมปทาน หรือสัญญาอื่นใดที่ทากับหน่ วยงานของรัฐ กรณีพิพาทต่างๆ ที่ผ่านมา เป็ นกรณีพิพาท
ที่เกิดขึ้ นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภาพรวม ไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะบริษัทฯ เท่านั้นที่มีกรณีพิพาทกับ
หน่ วยงานของรัฐหรือผูใ้ ห้สมั ปทาน ผูใ้ ห้บริการรายอื่นก็มีขอ้ พิพาทกับหน่ วยงานของรัฐในลักษณะเดียวกัน
และมูลค่าฟ้ องร้องก็สูงเช่นเดียวกัน เนื่ องจากในช่วงเปลี่ยนผ่านจากรูปแบบของการให้สมั ปทานโดย
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) มาเป็ นรูปแบบการให้
ใบอนุ ญาตโดยสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มีความไม่ชดั เจนทางด้านการกากับดูแลอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ส่งผลให้หน่ วยงานของรัฐและบริษัทฯ
มีมุมมองที่แตกต่างกัน จึงเกิดข้อพิพาทขึ้ น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้านสัญญาและ
หลักฐานต่างๆ เพื่อต่อสูค้ ดีอย่างเต็มที่ ส่วนในเรื่องการตั้งสารอง เนื่ องจากทุกกรณีที่มีขอ้ พิพาท บริษัทฯ
เห็นว่าคดียงั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล ผลของคดียงั ไม่ถึงที่สุด จึงยังไม่สามารถนามาพิจารณาได้วา่
คดีดงั กล่าวเป็ นผลดีหรือผลเสียกับบริษัทฯ ดังนั้น วิธีปฏิบตั ิของผูป้ ระกอบการทุกรายในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม มิใช่เฉพาะแต่บริษัทฯ คือ หากคดียงั ไม่ถึงที่สุด บริษัทฯ จะไม่มีการตั้งสารองสาหรับมูลค่า
คดีฟ้องร้องหรือข้อพิพาทดังกล่าว
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ มีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระค่าประมูลคลื่นความถี่เป็ นจานวนมาก
จึงอยากทราบว่า ภาระหนี้ ในส่วนนี้ จะมีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ต่อกาไรขาดทุนในปั จจุบนั
และในระยะต่อไปอย่างไรบ้าง และอีกกี่ปีภาระหนี้ ดังกล่าวจึงจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในระดับที่นอ้ ยลง
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน ชี้ แจงว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีภาระที่เกิดขึ้ นจากการประมูล
คลื่นความถี่โทรคมนาคมค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคลื่นความถี่ยา่ น 900 MHz ที่บริษัทฯ ประมูล
ได้มาในราคาที่ค่อนข้างสูง คือประมาณ 76,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ชาระค่าคลื่นความถี่ดงั กล่าวไปแล้ว
ครึ่งหนึ่ งในปี 2563 คือ 38,000 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯ ก็ประมูลคลื่นความถี่ยา่ น 700 MHz และคลื่นความถี่
ที่สาคัญสาหรับการให้บริการ 5G คือคลื่นความถี่ยา่ น 2600 MHz รวมถึงคลื่นความถี่ยา่ น 26 GHz
ซึ่งคลื่นความถี่ท้งั 3 ย่านดังกล่าว เป็ นคลื่นความถี่ที่บริษัทฯ สามารถประมูลได้มาในราคาที่เห็นว่ามีความ
สมเหตุสมผลที่สุด อีกทั้งมีกาหนดเวลาและเงื่อนไขการชาระเงินที่ไม่ได้เป็ นภาระกับบริษัทฯ มากจนเกินไป
กล่าวคือ คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz ที่บริษัทฯ สามารถประมูลมาได้ 9 ช่วงคลื่นความถี่ (slots)
ในราคา 17,800 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ต้องชาระค่าคลื่นความถี่งวดแรกเพียงร้อยละ 10 หลังจากนั้น
มีช่วงเวลาปลอดชาระค่าคลื่นความถี่ (grace period) 5 ปี เมื่อครบปี ที่ 5 จึงค่อยทยอยชาระเป็ นงวดไปอีก 5 ปี
ปี ละเท่าๆ กัน สาหรับคลื่นความถี่ยา่ น 700 MHz ซึ่งเป็ นคลื่นความถี่ตา่ ที่นามาใช้ในการทาให้สญ
ั ญาณ
ครอบคลุมทัว่ ประเทศด้วย 5G การชาระเงินค่าคลื่นความถี่ยา่ น 700 MHz จะชาระเป็ นงวด งวดละเท่าๆ กัน
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เป็ นระยะเวลา 10 ปี ดังนั้น แม้บริษัทฯ มีภาระต้องชาระเงินค่าคลื่นความถี่จานวนมาก แต่ก็สามารถ
ผ่อนชาระได้ในระยะเวลา 10 ปี ส่วนคลื่นความถี่ยา่ น 26 GHz เป็ นคลื่นความถี่ที่ราคาไม่แพง บริษัทฯ
สามารถประมูลมาได้ 8 ช่วงคลื่นความถี่ (slots) ในราคา 3,000 กว่าล้านบาท โดยชาระค่าคลื่นความถี่
ในคราวเดียว ซึ่งบริษัทฯ ชาระเรียบร้อยแล้ว กล่าวโดยสรุปคือ กาหนดเวลาและเงื่อนไขการชาระเงิน
ค่าคลื่นความถี่ที่กาหนด ถือว่าค่อนข้างดี ไม่เป็ นการสร้างภาระให้แก่ผูป้ ระกอบการมากจนเกินไป
แต่แม้บริษัทฯ จะสามารถผ่อนเวลาการชาระเงินออกเป็ น 10 ปี ได้ ภาระการชาระเงินของบริษัทฯ ก็ยงั คงมี
จานวนประมาณปี ละ 10,000 ล้านบาท โดยในปี 2563 เป็ นปี ที่บริษัทฯ ชาระค่าคลื่นความถี่เป็ นจานวน
สูงที่สุด คือคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz หลังจากนั้น ชาระปี ละประมาณ 9,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
การชาระเงินกับผลกระทบต่อกาไรสุทธิ (bottom line) หรืองบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ จะแตกต่างกัน
คือ การชาระเงิน เป็ นภาระที่บริษัทฯ ต้องหาเงินมาชาระ หากบริษัทฯ กูเ้ งินมาเพื่อชาระหนี้ บริษัทฯ
ก็จะเสียดอกเบี้ ยมากขึ้ น แต่ผลกระทบในแง่งบกาไรขาดทุน คือการที่บริษัทฯ จะต้องรับรูค้ ่าใช้จ่ายค่าคลื่นความถี่
ตลอดอายุที่บริษัทฯ ใช้คลื่นความถี่น้ันๆ ซึ่งในปี 2563 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เพิ่มขึ้ น
เกือบ 1,000 ล้านบาท ขณะที่ปี 2564 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะสูงขึ้ น เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายจากคลื่นความถี่
ย่าน 700 MHz และคลื่นความถี่ยา่ น 26 GHz อย่างไรก็ดี การที่บริษัทฯ มีคลื่นความถี่เพิ่มขึ้ น
บริษัทฯ สามารถนาคลื่นความถี่เหล่านั้นไปสร้างประโยชน์เพื่อให้บริการแก่ลกู ค้า ขยายโครงข่าย
ให้สามารถรองรับการใช้งานของลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้ น โดยบริษัทฯ จะนาคลื่นความถี่ต่างๆ ไปทาประโยชน์
และสร้างรายได้ให้สูงกว่าที่บริษัทฯ ต้องชาระค่าคลื่นความถี่ ดังนั้น ผลกระทบต่อกาไรสุทธิ (bottom line)
จึงไม่น่าจะมีมากนัก ในส่วนของภาระค่าใช้จ่าย เดิมบริษัทฯ มีภาระที่ตอ้ งสร้างโครงข่าย 4G ให้ครอบคลุม
ทั้งประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีการเจรจากับผูจ้ ดั หาอุปกรณ์โครงข่าย (Vendor) ในการผ่อนชาระเงินลงทุน (CAPEX)
สาหรับสร้างโครงข่าย 4G ซึ่งการผ่อนชาระดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2562 ปี 2563 และต่อเนื่ องมาจนถึง
ปี 2564 บริษัทฯ ต้องชาระหนี้ ค่าโครงข่ายค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ภาระการชาระหนี้ ในปี 2563
ไม่วา่ จะเป็ นค่าคลื่นความถี่หรือค่าอุปกรณ์โครงข่าย น่ าจะเป็ นจุดสูงสุด และจะค่อยๆ ลดน้อยลงในปี 2564
ส่วนปี 2565 จะลดลงมากขึ้ น และในปี 2566 ภาระการชาระค่าอุปกรณ์โครงข่ายในอดีตของบริษัทฯ
ก็จะลดลงอย่างมีนัยสาคัญ เพราะฉะนั้น บริษัทฯ จึงคาดหมายว่า ในปี 2566 และ 2567 ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
จะลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
ที่ประชุมรับทราบ
วำระที่ 2

พิจำรณำอนุมตั งิ บแสดงฐำนะกำรเงิน และ งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีประจำปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การฯ ชี้ แจงว่ารายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีแล้วปรากฏตามสาเนางบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ที่ได้จดั ส่งให้ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
5/16

สินทรัพย์รวม
หนี้ สินรวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิ

293,030
115,591
12,913
6,136

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีแล้ว
ในวาระนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 25,046,883,495 หุน้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
25,039,981,495 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
6,902,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
15,771,055 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
วำระที่ 3

99.9724
0.0276

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย
และ อนุมตั กิ ำรจ่ำยปั นผลจำกกำไรสุทธิ ประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และ การจ่ายปั นผลจากกาไรสุทธิ ประจาปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจากผลการดาเนิ นงาน
และไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกาไรสุทธิไว้เป็ น
ทุนสารองในจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
จานวน 306,826,617.07 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี 2563 และ พิจารณาอนุ มตั ิการ
จ่ายปั นผลจากกาไรสุทธิของบริษัทฯ ประจาปี 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท คิดเป็ นปั นผลทั้งสิ้ น
2,334,093,671.07 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 2564 และ กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ แจ้งว่ามีรายได้เพิ่มขึ้ น แต่เหตุใดอัตราการจ่ายเงินปั นผล
จากกาไรสุทธิ ประจาปี 2563 จึงลดลงจากอัตราหุน้ ละ 0.09 บาท ในปี 2561 และ ปี 2562 เป็ นอัตรา
หุน้ ละ 0.07 บาท
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน ชี้ แจงว่า แม้กาไรสุทธิในส่วนของบริษัทฯ ในปี 2563
ซึ่งมีจานวนประมาณ 6,000 ล้านบาท จะอยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกับกาไรสุทธิในปี 2562 แต่หากพิจารณา
ภาพรวมของทั้งกลุ่มบริษัททรู ในปี 2563 กลุ่มบริษัททรู มีกาไรน้อยกว่าปี 2562 เนื่ องจากมีภาระที่ตอ้ ง
ชาระค่าคลื่นความถี่ ตลอดจนมีความจาเป็ นที่จะต้องสารองเงินบางส่วนไว้สาหรับการชาระหนี้ และภาระ
ผูกพันต่างๆ ในปี 2564 รวมถึงสารองเงินไว้สาหรับการขยายการลงทุน 5G และการลงทุนในธุรกิจอื่น
ในกลุ่มบริษัทฯ จึงเสนอให้จ่ายเงินปั นผลในอัตราที่นอ้ ยลงกว่าปี ก่อน
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายปั นผลจากกาไรสุทธิของบริษัทฯ ประจาปี 2563
ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
ในวาระนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 25,062,615,095 หุน้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 เป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมาย และอนุ มตั ิการจ่ายปั นผลจากกาไรสุทธิ ประจาปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 24,946,169,083 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
116,446,012 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
39,455 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
วำระที่ 4

99.5354
0.4646

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 2564 นี้ มีกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ 6 ท่าน คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายศุภชัย
ดร. โกศล
นายโชติ
ศ. (พิเศษ) เรวัต
นางปรีเปรม
ศ.ดร. วรภัทร

เจียรวนนท์
เพ็ชร์สุวรรณ์
โภควนิ ช
ฉา่ เฉลิม
เสรีวงษ์
โตธนะเกษม

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
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เลขานุ การฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จาก
ตาแหน่ งตามวาระ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งสามารถได้รบั การเลือกตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่ งตามเดิม
ได้อีกและเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้า โดยประกาศ
หลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ สาหรับการประชุมในครั้งนี้ ไม่มีผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ นอกจากนี้ สาหรับ
ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉา่ เฉลิม แม้วา่ ท่านจะเป็ นกรรมการของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจหลักส่วนหนึ่ งด้านเทคโนโลยี อันอาจมีลกั ษณะการทาธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับธุรกิจบางส่วน
ของบริษัทฯ ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว
ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉา่ เฉลิม มีสถานะเป็ นกรรมการอิสระของทั้งสองบริษัท มีความเป็ นอิสระในการแสดง
ความคิดเห็น การให้คาแนะนา และ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด จึงยังคงมี
คุณสมบัติเหมาะสมในการเป็ นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่จะพ้นจากตาแหน่ งตามวาระทั้ง 6 ท่าน ดังกล่าว
ให้กลับเข้าเป็ นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระ
ทั้ง 6 ท่าน ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ ง โดยขอให้ผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียง
เป็ นรายบุคคล
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็ นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อทดแทน
กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดังนี้
1) นายศุภชัย เจียรวนนท์

(กรรมการ)

ในวาระนี้ สาหรับกรรมการท่านนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวมทั้งสิ้ น 25,062,615,959 หุน้
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 24,860,934,644 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
201,681,315 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
39,455 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง

99.1953
0.8047

8/16

2) ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

(กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ สาหรับกรรมการท่านนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวมทั้งสิ้ น 25,062,617,781 หุน้
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 24,724,928,214 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
337,689,567 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
39,455 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
3) นายโชติ โภควนิ ช

98.6526
1.3474

(กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ สาหรับกรรมการท่านนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวมทั้งสิ้ น 25,062,617,781 หุน้
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 24,734,866,299 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
327,751,482 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
39,455 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง

98.6923
1.3077

4) ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉา่ เฉลิม (กรรมการอิสระ)
ในวาระนี้ สาหรับกรรมการท่านนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวมทั้งสิ้ น 25,062,617,781 หุน้
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 24,676,178,209 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
386,439,572 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
39,455 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
5) นางปรีเปรม เสรีวงษ์

98.4581
1.5419

(กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ สาหรับกรรมการท่านนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวมทั้งสิ้ น 25,062,617,781 หุน้
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,055,560,401 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
7,057,380 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
39,455 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง

99.9718
0.0282
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6) ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม (กรรมการ)
ในวาระนี้ สาหรับกรรมการท่านนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวมทั้งสิ้ น 25,062,617,781 หุน้
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 24,926,659,274 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
135,958,507 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
39,455 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
วำระที่ 5

99.4575
0.5425

พิจำรณำอนุมตั คิ ่ำตอบแทนกรรมกำร

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามอัตราเดิม
ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้เคยมีมติอนุ มตั ิไว้ และเป็ นอัตราเดิมที่มิได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่
ปี 2545 โดยกาหนดไว้เป็ นรายตาแหน่ งและมีผลใช้บงั คับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติ
เป็ นประการอื่น ในปี นี้ คณะกรรมการมิได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด
ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว ยังไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องลงมติ แต่เพื่อการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ื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 นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติ
ของลูกจ้างแต่ละท่าน และ ให้มีผลใช้บงั คับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเป็ นประการอืน่
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จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้น
โดยกรรมการท่านใดที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงในวาระนี้
ในวาระนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมรวมทั้งสิ้ น 25,062,657,236 หุน้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,055,712,181
ไม่เห็นด้วย
จานวน
6,905,600
งดออกเสียง
จานวน
39,455
ไม่มีสิทธิออกเสียง จานวน
0
บัตรเสีย
จานวน
0
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
วำระที่ 6

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9722
0.0276
0.0002
0.0000
0.0000

พิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนด
ค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยผูส้ อบบัญชีในสังกัดของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ต่อเนื่ องมาตั้งแต่ปี 2543 โดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์สฯ ได้ทาการเปลี่ยนแปลงบุคคลผูท้ าหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทอย่างสมา่ เสมอ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควรที่จะต้องเปลี่ยนสานักงานสอบบัญชีแต่อย่างใด
คณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้แต่งตั้ง นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4095
นางสาวนันทิกา ลิ้ มวิริยะเลิศ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 7358 และ นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 9432 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจาปี 2564 โดยให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งมีอานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูม้ ีอานาจแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตรายอื่น
ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนได้ โดยกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2564 เป็ นเงินจานวน 5.5 ล้านบาท ซึ่งเป็ นจานวนที่เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2563
ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนื อจากการสอบบัญชีประจาปี ตามปกติ คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณามอบอานาจให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็ นกรณีๆ ไป
ทั้งนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิ หน้าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
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จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2564
ในวาระนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 25,062,617,781 หุน้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
พร้อมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนดค่าใช้จ่ายพิเศษหากมีงานสอบบัญชี
นอกเหนื อจากการสอบบัญชีประจาปี ตามปกติเป็ นกรณีๆ ไป ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 24,966,809,282 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
95,808,499 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
39,455 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
วำระที่ 7

99.6177
0.3823

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรออกและเสนอขำยหุน้ กูข้ องบริษัทฯ
ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ

เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้มีมติอนุ มตั ิ
ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุน้ กู ้ ภายใต้เงื่อนไขว่ามูลค่ารวมของหุน้ กูท้ ี่ออกทั้งหมด (ตามมูลค่าที่ตราไว้)
ในการเสนอขายแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่าหุน้ กูข้ องบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยงั มิได้ไถ่ถอน
ทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง จะต้องมีจานวนรวมไม่เกิน 150,000 ล้านบาท (หรือจานวน
เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) นั้น ในปี 2564 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุน้ กูใ้ หม่เพื่อใช้ในการสนับสนุ น
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และการลงทุน การขยายธุรกิจ การชาระคืนหนี้ สินเดิม (Refinance)
ตลอดจนเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะระดมเงินโดยการออกและเสนอขายหุน้ กู ้
ในวงเงินเพิ่มเติมอีกจานวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (หรือจานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น)
ทั้งนี้ เมื่อคานวณรวมกับหุน้ กูข้ องบริษัทฯ ที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง
ต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิน 180,000 ล้านบาท (หรือจานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) คณะกรรมการบริษัท
จึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการด้านการเงิน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2564 พิจารณาอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู ้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

12/16

ประเภทหุน้ กู:้

หุน้ กูท้ ุกชนิ ดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงหุน้ กูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ กู ้
หรือหุน้ กูไ้ ม่ระบุชื่อผูถ้ ือ มีหรือไม่มีหลักประกัน และหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิหรือหุน้ กู ้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ โดยมีผูแ้ 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 การอนุ มตั ิโดยที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในครั้งก่อนจานวนไม่เกิน 150,000 ล้านบาท
(หรือจานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) และเมื่อคานวณรวมกับหุน้ กูข้ องบริษัทฯ
(ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง
ต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิน 180,000 ล้านบาท (หรือจานวนเทียบเท่า
ในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินของหุน้ กูท้ ี่ไถ่ถอนแล้วและที่บริษัทฯ ได้ทาการซื้ อคืน
ไม่วา่ ด้วยกรณีใดๆ จะนามานับเป็ นวงเงินของหุน้ กูท้ ี่บริษัทฯ สามารถ
ทาการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principle Basis)
ในกรณีการออกหุน้ กูเ้ พื่อการ Refinancing หุน้ กูเ้ ดิม (การออกหุน้ กูใ้ หม่
เพื่อชาระหนี้ ตาม หรือทดแทนหุน้ กูเ้ ดิม) จานวนเงินต้นของหุน้ กูเ้ ดิม
ซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ หม่เพื่อการ
Refinancing หุน้ กูเ้ ดิมนั้น จะไม่นับเป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่ารวมของเงินต้น
ของหุน้ กูท้ ี่ยงั มิได้ไถ่ถอนในการคานวณวงเงินของหุน้ กูท้ ี่บริษัทฯ สามารถ
ทาการออกและเสนอขายได้

วัตถุประสงค์:

เพื่อใช้สาหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ ง หรือ หลายอย่างรวมกัน
ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทัว่ ไป การลงทุน การขยายธุรกิจ
การชาระคืนหนี้ สินเดิม (Refinance) ตลอดจนเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควร

สกุลเงิน:

เสนอขายในสกุลบาทและสกุลเงินอื่น

อัตราดอกเบี้ ย:

อัตราที่จะกาหนดตามความเหมาะสม ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออก
และเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครั้ง

อายุ:

เว้นแต่กรณีการออกหุน้ กูป้ ระเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแล้ว (Perpetual
Debentures) หุน้ กูท้ ี่ออกโดยบริษัทฯ จะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับจาก
วันออกหุน้ กูท้ ี่เกี่ยวข้อง สาหรับกรณีการออกหุน้ กูป้ ระเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทฯ
การกาหนดอายุและวันครบกาหนดไถ่ถอนของหุน้ กูจ้ ะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนด
ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และหน่ วยงานราชการ
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
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การไถ่ถอนก่อนกาหนด: บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้ ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู ้
ที่เกี่ยวข้อง และผูถ้ ือหุน้ กูอ้ าจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัททาการไถ่ถอนหุน้ กู ้
ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ข้อกาหนดและเงื่อนไขของหุน้ กู ้
ที่เกี่ยวข้อง
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
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงาน ก.ล.ต.
และหน่ วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่มีผลบังคับใช้
ในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครั้ง ทั้งนี้ อาจออกและเสนอขายหุน้ กู ้
ในครั้งเดียวเต็มจานวนวงเงิน หรือหลายครั้งเป็ นคราวๆ ไป และในชุดเดียว
หรือหลายชุดก็ได้ และอาจออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อทดแทนหุน้ กู ้
ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจาเป็ นในการใช้เงินของบริษัทฯ
โดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลพินิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ เป็ นผูม้ ีอานาจในการ
ดาเนิ นการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู ้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนดและเปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อตกลง 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
และลงลายมือชื่อบนสัญญา เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแบบคาขอ แบบแสดงรายการข้อมูล
หนังสือชี้ ชวน เอกสารสาหรับการเสนอขาย สัญญาแต่งตั้งผูจ้ ดั จาหน่ าย และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การออกและเสนอขายหุน้ กู)้ ตลอดจนการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายหุน้ กู ้
สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ ผูป้ ระเมินราคา ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุน้ กู ้ ตัวแทนชาระเงิน
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู ้ หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู ้ รวมถึง
การจดทะเบียนหุน้ กูก้ บั สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ใดๆ หรือตลาดรองใดๆ
และการขออนุ ญาต ขอผ่อนผัน ขอหนังสือยินยอม ติดต่อ ให้ เปิ ดเผย ตกลง จัดหาให้ และยื่นข้อมูล
เอกสารและหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้องต่อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่ วยงานอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ละการจดทะเบียนหุน้ กู ้ ทั้งนี้ ให้มีอานาจในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ
เป็ นผูร้ บั มอบอานาจ ผูแ้ ทน หรือตัวแทนเพื่อดาเนิ นการดังกล่าวข้างต้นด้วย
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ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะออกหุน้ กูใ้ นช่วงใดของปี 2564
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน ชี้ แจงว่า ขณะนี้ บริษัทฯ อยูร่ ะหว่างการจัดจาหน่ ายหุน้ กู ้
วงเงินระหว่าง 18,000 – 22,000 ล้านบาท โดยท่านที่สนใจจองซื้ อ สามารถจองซื้ อได้ในวันที่
10 – 12 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์หรือช่องทางที่กาหนด และคาดว่าช่วงปลายปี 2564
จะมีการออกหุน้ กูอ้ ีก แต่ยงั มิได้มีกาหนดการชัดเจน ทั้งนี้ หากมีความชัดเจน บริษัทฯ จะประกาศให้ทราบ
อีกครั้ง
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า หุน้ กูท้ ี่บริษัทฯ จะจาหน่ ายในรอบถัดไป มีแนวโน้มและคาดการณ์วา่
ราคาต่อหน่ วยจะเป็ นเท่าใด
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน ชี้ แจงว่า เนื่ องจากหุน้ กูเ้ ป็ นหลักทรัพย์ที่มีราคาต่อหน่ วยคงที่
แต่ประเด็นที่เป็ นที่สนใจของผูล้ งทุนคือ อัตราดอกเบี้ ย ดังนั้น จึงขอให้ขอ้ มูลว่า หุน้ กูท้ ี่บริษัทฯ อยูร่ ะหว่าง
การจัดจาหน่ าย มีท้งั หมด 4 ชุด อายุ 3 ปี , 3 ปี 9 เดือน, 4 ปี 9 เดือน และ 5 ปี 9 เดือน โดยอัตราดอกเบี้ ย
อยูร่ ะหว่างร้อยละ 3.50 ต่อปี ถึงร้อยละ 4.55 ต่อปี ขึ้ นอยูก่ บั ความสนใจของนักลงทุน ยิ่งหุน้ กูอ้ ายุยาวขึ้ น
ดอกเบี้ ยก็ยิ่งสูงขึ้ น
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทฯ
ในวาระนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 25,062,657,236 หุน้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูด้ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
24,954,732,239 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
107,885,542 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
จานวน
39,455 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
627,1100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
จานวน
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ ไม่มีสิทธิออกเสียง จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ภำยหลังเสร็จสิ้ น
กำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ
ตำมระเบียบวำระ
กำรประชุม

99.5693
0.4305
0.0002
0.0000
0.0000

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

เนื่ องจากไม่มีผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ เสนอแนะใดๆ อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้
ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และ กล่าวปิ ดประชุมเวลา 15.16 น.
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อนึ่ ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผูถ้ ือหุน้ ทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้ น
โดยมีจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้ นจาก ณ เวลาที่เปิ ดประชุม
รวมทั้งสิ้ นเป็ น 317 ราย นับจานวนหุน้ ที่ถือรวมกันได้ท้งั สิ้ น 25,062,657,236 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 75.16
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
- อารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ (นายอารุง สรรพสิทธิ์วงศ์)
ประธานที่ประชุม
- รังสินี สุจริตสัญชัย (นางรังสินี สุจริตสัญชัย)
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

รับรองสาเนาถูกต้อง

- อติรุฒม์ โตทวีแสนสุข (นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข)
กรรมการ

16/16

