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บริษทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ  ำปี 2564 

วนัที่ 28 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. 

ณ หอ้งประชุมชั้นที่ 21 อำคำรทรู ทำวเวอร ์

เลขที ่18 ถนนรชัดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

 

 

เน่ืองจากประธานกรรมการติดภารกิจ นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์รองประธานกรรมการ  

จึงท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมแทน 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ 

นางรงัสินี สุจริตสญัชยั เลขานุการท่ีประชุมแจง้วา่ มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ

รวมทั้งส้ิน 306 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้25,062,585,298 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 75.16 ของจ านวนหุน้ 

ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เลขานุการฯ กล่าวแนะน า

กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทฯ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย และผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียง

ท่ีมาเขา้ร่วมประชุม ทั้งดว้ยตนเองและผ่านระบบออนไลน์ ดงัน้ี 

กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง: 

1. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ รองประธานกรรมการ  

กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน และ 

กรรมการในคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

และสรรหากรรมการ 

2. ดร. อาชว ์ เตาลานนท ์ รองประธานกรรมการ  

ประธานคณะกรรมการดา้นการเงิน และ 

กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

(เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์) 

3. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน และ  

กรรมการในคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

และสรรหากรรมการ 

4. ดร. โกศล  เพ็ชรสุ์วรรณ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และ ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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5. ดร. ฮาราลด ์ ลิงค ์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ  

(เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์) 

6. นางปรีเปรม เสรีวงษ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

7. ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉ า่เฉลิม กรรมการอิสระ (เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์) 

8. ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ 

ดา้นการเงิน และกรรมการในคณะกรรมการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

(เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์) 

9. นายอติรุฒม ์ โตทวีแสนสุข กรรมการ และ รองประธานคณะกรรมการบริหาร 

10. นายอาณติั เมฆไพบลูยว์ฒันา รองประธานคณะกรรมการบริหาร 

11. นายมนัสส ์ มานะวุฒิเวช กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ร่วม)  

(เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์) 

12. นายณฐัวุฒิ อมรวิวฒัน์  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ร่วม) 

(เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์) 

13. ดร. ธีรเดช ด ารงคพ์ลาสิทธ์ิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ร่วม) 

(เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์) 

14. นางสาวยุภา ลีวงศเ์จริญ หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน 

ผูส้อบบญัชี: 

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

(เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์) 

2. นางสาวนันทิกา ล้ิมวิริยะเลิศ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

(เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์) 

ท่ีปรึกษากฎหมายผูท้ าหนา้ท่ีดูแลการประชุมผูถื้อหุน้ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และ 

ผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียง: 

 นางสาวพรพิไล โกศลประภา  บริษัท ส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร ์จ ากดั 

จากน้ัน ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการท่ีประชุมช้ีแจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน  

เลขานุการฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ในการลงคะแนนเสียง 1 หุน้สามญัมี 1 เสียง ส าหรบัการ

ลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย ไมต่อ้งกาเคร่ืองหมายใดๆ ลงในบตัรลงคะแนน ส่วนผูถื้อหุน้

ท่ีไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหย้ืนยนัเจตนาโดยการกาเคร่ืองหมายถูก [] ลงในบตัรลงคะแนนเสียง 

ในช่องท่ีประสงค ์พรอ้มทั้งลงลายมือช่ือในบตัรและชูมือขึ้ น และส่งมอบใหแ้ก่เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ  

เพ่ือน าไปตรวจนับ ทั้งน้ี ยกเวน้ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะ ซ่ึงผูม้อบฉนัทะมีค าสัง่ระบุการลงคะแนนเสียง 
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มาในหนังสือมอบฉนัทะแลว้ ผูร้บัมอบฉนัทะดงักล่าว ไมต่อ้งลงคะแนนในบตัรอีก เน่ืองจากบริษัทฯ  

ไดบ้นัทึกคะแนนเสียงตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉนัทะตั้งแต่เวลาท่ีผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

ส าหรบัการนับคะแนน บริษัทฯ จะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นดว้ยและงดออกเสียง ออกจากจ านวนเสียง

ทั้งหมด ผลลพัธคื์อคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดจะกลบัก่อนการปิดประชุม ขอใหแ้จง้

เจา้หน้าท่ีท่ีจุดลงทะเบียน เพ่ือเจา้หน้าท่ีจะไดห้กัคะแนนของผูถื้อหุน้ท่านดงักล่าวออกจากระบบก่อน ในกรณีท่ี

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมภายหลงัวาระท่ีมีการลงมติเรียบรอ้ยแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ

ฉนัทะดงักล่าวจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงไดเ้พียงในวาระถดัไป ท่ียงัมิไดปิ้ดระบบนับผลคะแนนเท่าน้ัน  

และเมื่อปิดระบบนับผลคะแนนในแต่ละวาระแลว้ บริษัทฯ จะไม่สามารถกลบัไปแกไ้ขขอ้มูลใดๆ ในระบบไดอี้ก  

ทั้งน้ี เพ่ือความโปร่งใสและเป็นธรรม 

นอกจากน้ี เพ่ือความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ไดเ้ชิญตวัแทนจากบริษัท ส านักกฎหมาย

สากลสยามพรีเมียร ์จ ากดั มาเป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียง และเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนดว้ย 

เมื่อช้ีแจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

เร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วำระที่ 1 รบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 

ประธานฯ เชิญ นายอาณติั เมฆไพบลูยว์ฒันา รองประธานคณะกรรมการบริหาร รายงาน 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ต่อท่ีประชุม 

นายอาณติั เมฆไพบูลยว์ฒันา น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

ต่อท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้สอบถามว่า บริษัทฯ มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ียงัคา้งอยูอี่กก่ีเร่ือง และคาดว่า 

จะส้ินสุดลงเมื่อใด แต่ละเร่ืองมีมูลค่าการฟ้องรอ้งจ านวนเท่าใด และคาดว่ามีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรบา้ง 

หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน ช้ีแจงวา่ ขอ้พิพาทระหวา่งกลุ่มบริษัททรูและคู่กรณี  

ซ่ึงส่วนใหญ่คือหน่วยงานของรฐัท่ีใหส้มัปทานแก่กลุ่มบริษัท ไมว่า่จะเป็น บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 

หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (ปัจจุบนัคือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน)) 

โดยตลอด 2-3 ปีท่ีผ่านมา คณะผูบ้ริหารไดพ้ยายามเจรจายุติขอ้พิพาทต่างๆ กบัหน่วยงานดงักล่าว  

ซ่ึงบริษัทฯ และหน่วยงานของรฐัสามารถเจรจายุติขอ้พิพาทต่างๆ อนัเป็นผลดีกบัทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ  

เมื่อมีการฟ้องรอ้งกนัไปมา มลูค่าการฟ้องรอ้งท่ีกล่าวอา้งจะสูงเกินความเป็นจริง แต่ภายหลงัจากการเจรจา 

ก็สามารถยุติขอ้พิพาทต่างๆ ท่ีมีมลูค่าหลายหมื่นลา้นบาทได ้โดยบริษัทฯ ตั้งใจวา่ จะเจรจากบัหน่วยงาน

ของรฐัต่อไป เพื่อใหไ้ดข้อ้ยุติท่ีเป็นประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ และหน่วยงานของรฐัดว้ย ทั้งน้ี บริษัทฯ  

ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของคดีฟ้องรอ้งและขอ้พิพาทต่างๆ ของทั้งบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ขอ้ 41 ซ่ึงจะระบุกรณีการฟ้องรอ้ง และมลูค่าการฟ้องรอ้งทุกกรณีไว ้ทั้งคดีฟ้องรอ้ง 

ท่ีคา้งอยูท่ี่ศาลปกครอง และ ขอ้พิพาทท่ียงัคงคา้งอยูท่ี่สถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
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ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติมวา่ ท่ีหวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงินไดช้ี้แจงวา่ บริษัทฯ สามารถ

ลดภาระจากขอ้พิพาทไดเ้ป็นจ านวนมากน้ัน บริษัทฯ ไดม้ีการรวบรวมหลกัฐานเพ่ือใชป้ระกอบการโตแ้ยง้

ทางกฎหมายถึงความสมเหตุสมผลหรือไม ่และ ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ตอ้งตั้งส ารองเต็มตามจ านวนท่ีถูกเรียกรอ้ง

จากกรณีดงักล่าวใช่หรือไม่ 

หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน ช้ีแจงวา่ บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมหลกัฐาน เพ่ือใช้

ประกอบการโตแ้ยง้หรือการต่อสูค้ดีในชั้นศาล โดยคณะผูบ้ริหารไดทุ่้มเทอยา่งเต็มท่ีเพ่ือพิทกัษ์ผลประโยชน์

ของบริษัทฯ ทั้งน้ี บริษัทฯ เช่ือวา่ บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยไมไ่ดม้ีเจตนาท่ีจะขดัหรือแยง้กบัสญัญา

สมัปทาน หรือสญัญาอ่ืนใดท่ีท ากบัหน่วยงานของรฐั กรณีพิพาทต่างๆ ท่ีผ่านมา เป็นกรณีพิพาท 

ท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภาพรวม ไมใ่ช่เพียงแต่เฉพาะบริษัทฯ เท่าน้ันท่ีมีกรณีพิพาทกบั

หน่วยงานของรฐัหรือผูใ้หส้มัปทาน ผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนก็มีขอ้พิพาทกบัหน่วยงานของรฐัในลกัษณะเดียวกนั 

และมลูค่าฟ้องรอ้งก็สูงเช่นเดียวกนั เน่ืองจากในช่วงเปล่ียนผ่านจากรูปแบบของการใหส้มัปทานโดย 

บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) มาเป็นรูปแบบการให้

ใบอนุญาตโดยส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

มีความไมช่ดัเจนทางดา้นการก ากบัดูแลอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ส่งผลใหห้น่วยงานของรฐัและบริษัทฯ  

มีมุมมองท่ีแตกต่างกนั จึงเกิดขอ้พิพาทขึ้ น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดเ้ตรียมความพรอ้มดา้นสญัญาและ

หลกัฐานต่างๆ เพ่ือต่อสูค้ดีอยา่งเต็มท่ี ส่วนในเร่ืองการตั้งส ารอง เน่ืองจากทุกกรณีท่ีมีขอ้พิพาท บริษัทฯ 

เห็นวา่คดียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล ผลของคดียงัไมถึ่งท่ีสุด จึงยงัไม่สามารถน ามาพิจารณาไดว้า่

คดีดงักล่าวเป็นผลดีหรือผลเสียกบับริษัทฯ ดงัน้ัน วิธีปฏิบติัของผูป้ระกอบการทุกรายในอุตสาหกรรม

โทรคมนาคม มิใช่เฉพาะแต่บริษัทฯ คือ หากคดียงัไมถึ่งท่ีสุด บริษัทฯ จะไมม่ีการตั้งส ารองส าหรบัมลูค่า 

คดีฟ้องรอ้งหรือขอ้พิพาทดงักล่าว 

ผูถื้อหุน้สอบถามว่า บริษัทฯ มีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระค่าประมลูคล่ืนความถ่ีเป็นจ านวนมาก  

จึงอยากทราบวา่ ภาระหน้ีในส่วนน้ีจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อก าไรขาดทุนในปัจจุบนั 

และในระยะต่อไปอยา่งไรบา้ง และอีกก่ีปีภาระหน้ีดงักล่าวจึงจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในระดบัท่ีนอ้ยลง 

หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน ช้ีแจงวา่ ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีภาระท่ีเกิดข้ึนจากการประมูล

คล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากคล่ืนความถ่ียา่น 900 MHz ท่ีบริษัทฯ ประมลู

ไดม้าในราคาท่ีค่อนขา้งสูง คือประมาณ 76,000 ลา้นบาท ซ่ึงบริษัทฯ ช าระค่าคล่ืนความถ่ีดงักล่าวไปแลว้

คร่ึงหน่ึงในปี 2563 คือ 38,000 ลา้นบาท ต่อมาบริษัทฯ ก็ประมลูคล่ืนความถ่ียา่น 700 MHz และคล่ืนความถ่ี

ท่ีส าคญัส าหรบัการใหบ้ริการ 5G คือคล่ืนความถ่ียา่น 2600 MHz รวมถึงคล่ืนความถ่ียา่น 26 GHz  

ซ่ึงคล่ืนความถ่ีทั้ง 3 ยา่นดงักล่าว เป็นคล่ืนความถ่ีท่ีบริษัทฯ สามารถประมูลไดม้าในราคาท่ีเห็นวา่มีความ

สมเหตุสมผลท่ีสุด อีกทั้งมีก าหนดเวลาและเง่ือนไขการช าระเงินท่ีไมไ่ดเ้ป็นภาระกบับริษัทฯ มากจนเกินไป 

กล่าวคือ คล่ืนความถ่ีย่าน 2600 MHz ท่ีบริษัทฯ สามารถประมลูมาได ้9 ช่วงคล่ืนความถ่ี (slots)  

ในราคา 17,800 ลา้นบาท โดยบริษัทฯ ตอ้งช าระค่าคล่ืนความถ่ีงวดแรกเพียงรอ้ยละ 10 หลงัจากน้ัน  

มีช่วงเวลาปลอดช าระค่าคล่ืนความถ่ี (grace period) 5 ปี เมื่อครบปีท่ี 5 จึงค่อยทยอยช าระเป็นงวดไปอีก 5 ปี 

ปีละเท่าๆ กนั ส าหรบัคล่ืนความถ่ียา่น 700 MHz ซ่ึงเป็นคล่ืนความถ่ีต า่ ท่ีน ามาใชใ้นการท าใหส้ญัญาณ

ครอบคลุมทัว่ประเทศดว้ย 5G การช าระเงินค่าคล่ืนความถ่ียา่น 700 MHz จะช าระเป็นงวด งวดละเท่าๆ กนั 
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เป็นระยะเวลา 10 ปี ดงัน้ัน แมบ้ริษัทฯ มีภาระตอ้งช าระเงินค่าคล่ืนความถ่ีจ านวนมาก แต่ก็สามารถ 

ผ่อนช าระไดใ้นระยะเวลา 10 ปี ส่วนคล่ืนความถ่ียา่น 26 GHz เป็นคล่ืนความถ่ีท่ีราคาไมแ่พง บริษัทฯ 

สามารถประมูลมาได ้8 ช่วงคล่ืนความถ่ี (slots) ในราคา 3,000 กวา่ลา้นบาท โดยช าระค่าคล่ืนความถ่ี 

ในคราวเดียว ซ่ึงบริษัทฯ ช าระเรียบรอ้ยแลว้ กล่าวโดยสรุปคือ ก าหนดเวลาและเง่ือนไขการช าระเงิน 

ค่าคล่ืนความถ่ีท่ีก าหนด ถือวา่ค่อนขา้งดี ไมเ่ป็นการสรา้งภาระใหแ้ก่ผูป้ระกอบการมากจนเกินไป  

แต่แมบ้ริษัทฯ จะสามารถผ่อนเวลาการช าระเงินออกเป็น 10 ปีได ้ภาระการช าระเงินของบริษัทฯ ก็ยงัคงมี

จ านวนประมาณปีละ 10,000 ลา้นบาท โดยในปี 2563 เป็นปีท่ีบริษัทฯ ช าระค่าคล่ืนความถ่ีเป็นจ านวน

สูงท่ีสุด คือคล่ืนความถ่ีย่าน 900 MHz หลงัจากน้ัน ช าระปีละประมาณ 9,500 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม 

การช าระเงินกบัผลกระทบต่อก าไรสุทธิ (bottom line) หรืองบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ จะแตกต่างกนั  

คือ การช าระเงิน เป็นภาระท่ีบริษัทฯ ตอ้งหาเงินมาช าระ หากบริษัทฯ กูเ้งินมาเพ่ือช าระหน้ี บริษัทฯ  

ก็จะเสียดอกเบ้ียมากขึ้ น แต่ผลกระทบในแง่งบก าไรขาดทุน คือการท่ีบริษัทฯ จะตอ้งรบัรูค้่าใชจ้่ายค่าคล่ืนความถ่ี 

ตลอดอายุท่ีบริษัทฯ ใชค้ล่ืนความถ่ีน้ันๆ ซ่ึงในปี 2563 ค่าใชจ้่ายดงักล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เพ่ิมข้ึน

เกือบ 1,000 ลา้นบาท ขณะท่ีปี 2564 ค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะสูงขึ้ น เน่ืองจากมีค่าใชจ้่ายจากคล่ืนความถ่ี

ยา่น 700 MHz และคล่ืนความถ่ียา่น 26 GHz อยา่งไรก็ดี การท่ีบริษัทฯ มีคล่ืนความถ่ีเพ่ิมข้ึน  

บริษัทฯ สามารถน าคล่ืนความถ่ีเหล่าน้ันไปสรา้งประโยชน์เพ่ือใหบ้ริการแก่ลกูคา้ ขยายโครงขา่ย 

ใหส้ามารถรองรบัการใชง้านของลกูคา้ไดเ้พ่ิมมากขึ้ น โดยบริษัทฯ จะน าคล่ืนความถ่ีต่างๆ ไปท าประโยชน์

และสรา้งรายไดใ้หสู้งกวา่ท่ีบริษัทฯ ตอ้งช าระค่าคล่ืนความถ่ี ดงัน้ัน ผลกระทบต่อก าไรสุทธิ (bottom line) 

จึงไมน่่าจะมีมากนัก ในส่วนของภาระค่าใชจ้่าย เดิมบริษัทฯ มีภาระท่ีตอ้งสรา้งโครงขา่ย 4G ใหค้รอบคลุม

ทั้งประเทศ ซ่ึงบริษัทฯ มีการเจรจากบัผูจ้ดัหาอุปกรณโ์ครงข่าย (Vendor) ในการผ่อนช าระเงินลงทุน (CAPEX) 

ส าหรบัสรา้งโครงขา่ย 4G ซ่ึงการผ่อนช าระดงักล่าว ส่งผลใหใ้นปี 2562 ปี 2563 และต่อเน่ืองมาจนถึง 

ปี 2564 บริษัทฯ ตอ้งช าระหน้ีค่าโครงขา่ยค่อนขา้งสูง อยา่งไรก็ตาม ภาระการช าระหน้ีในปี 2563  

ไมว่า่จะเป็นค่าคล่ืนความถ่ีหรือค่าอุปกรณโ์ครงขา่ย น่าจะเป็นจุดสูงสุด และจะค่อยๆ ลดน้อยลงในปี 2564 

ส่วนปี 2565 จะลดลงมากขึ้ น และในปี 2566 ภาระการช าระค่าอุปกรณโ์ครงขา่ยในอดีตของบริษัทฯ  

ก็จะลดลงอยา่งมีนัยส าคญั เพราะฉะน้ัน บริษัทฯ จึงคาดหมายว่า ในปี 2566 และ 2567 ค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ 

จะลดลงอยา่งมีนัยส าคญั 

ท่ีประชุมรบัทราบ 

วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงิน และ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส  ำหรบัรอบ

ระยะเวลำบญัชีประจ  ำปี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ใหท่ี้ประชุมทราบ 

เลขานุการฯ ช้ีแจงวา่รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบจาก 

ผูส้อบบญัชีแลว้ปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

สรุปไดด้งัต่อไปน้ี  
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 สินทรพัยร์วม 293,030 ลา้นบาท 

 หน้ีสินรวม 115,591 ลา้นบาท 

รายไดร้วม    12,913 ลา้นบาท 
ก าไรสุทธิ      6,136 ลา้นบาท 

จากน้ัน ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชีแลว้ 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 25,046,883,495 หุน้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบั

รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

เห็นดว้ย จ านวน 25,039,981,495 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9724 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 6,902,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0276 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 15,771,055 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรสุทธิประจ  ำปี 2563 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย  

และ อนุมตักิำรจำ่ยปันผลจำกก ำไรสุทธิ ประจ ำปี 2563 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 

เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ การจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563 ใหท่ี้ประชุมทราบ 

เลขานุการฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน 

และไมม่ียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ดงัน้ัน บริษัทฯ มีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิไวเ้ป็น

ทุนส ารองในจ านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให ้

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

จ านวน 306,826,617.07 บาท ซ่ึงคิดเป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2563 และ พิจารณาอนุมติัการ

จ่ายปันผลจากก าไรสุทธิของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท คิดเป็นปันผลทั้งส้ิน 

2,334,093,671.07 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ทั้งน้ี เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  

ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด โดยผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในครั้งน้ี คือ ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียน

ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 และ ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
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ผูถื้อหุน้สอบถามว่า บริษัทฯ แจง้วา่มีรายไดเ้พ่ิมขึ้ น แต่เหตุใดอตัราการจ่ายเงินปันผล 

จากก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563 จึงลดลงจากอตัราหุน้ละ 0.09 บาท ในปี 2561 และ ปี 2562 เป็นอตัรา

หุน้ละ 0.07 บาท 

หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน ช้ีแจงวา่ แมก้ าไรสุทธิในส่วนของบริษัทฯ ในปี 2563  

ซ่ึงมีจ านวนประมาณ 6,000 ลา้นบาท จะอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัก าไรสุทธิในปี 2562 แต่หากพิจารณา

ภาพรวมของทั้งกลุ่มบริษัททรู ในปี 2563 กลุ่มบริษัททรู มีก าไรนอ้ยกว่าปี 2562 เน่ืองจากมีภาระท่ีตอ้ง

ช าระค่าคล่ืนความถ่ี ตลอดจนมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งส ารองเงินบางส่วนไวส้ าหรบัการช าระหน้ีและภาระ

ผูกพนัต่างๆ ในปี 2564 รวมถึงส ารองเงินไวส้ าหรบัการขยายการลงทุน 5G และการลงทุนในธุรกิจอ่ืน 

ในกลุ่มบริษัทฯ จึงเสนอใหจ้่ายเงินปันผลในอตัราท่ีนอ้ยลงกวา่ปีก่อน 

จากน้ัน ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563  

เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 25,062,615,095 หุน้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารอง 

ตามกฎหมาย และอนุมติัการจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 24,946,169,083 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.5354 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 116,446,012 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.4646 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 39,455 เสียง   

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

วำระที่ 4 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ 

ท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระใหท่ี้ประชุมทราบ 

เลขานุการฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ กรรมการท่ีอยูใ่น

ต าแหน่งนานท่ีสุดจะเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด  ในการประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 น้ี มีกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ 6 ท่าน คือ 

1. นายศุภชยั เจียรวนนท ์ กรรมการ 

2. ดร. โกศล เพ็ชรสุ์วรรณ ์ กรรมการอิสระ 

3. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ 

4. ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉ า่เฉลิม กรรมการอิสระ 

5. นางปรีเปรม เสรีวงษ์ กรรมการอิสระ 

6. ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม กรรมการ 
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เลขานุการฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระ กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งสามารถไดร้บัการเลือกตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งตามเดิม

ไดอี้กและเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนน้อย 

เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้ โดยประกาศ

หลกัเกณฑผ่์านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 จนถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

และ ส าหรบัการประชุมในครั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลมายงับริษัทฯ  นอกจากน้ี ส าหรบั  

ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉ า่เฉลิม แมว้า่ท่านจะเป็นกรรมการของบริษัท ล็อกซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบ

ธุรกิจหลกัส่วนหน่ึงดา้นเทคโนโลยี อนัอาจมีลกัษณะการท าธุรกิจท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนักบัธุรกิจบางส่วน

ของบริษัทฯ ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ดงัน้ัน เพ่ือใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงขอแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบวา่  เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแลว้  

ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉ า่เฉลิม มีสถานะเป็นกรรมการอิสระของทั้งสองบริษัท มีความเป็นอิสระในการแสดง

ความคิดเห็น การใหค้ าแนะน า และ ไมม่ีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ แต่อยา่งใด จึงยงัคงมี

คุณสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัน้ัน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให ้

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 6 ท่าน ดงักล่าว  

ใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

จากน้ัน ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

ทั้ง 6 ท่าน ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง 

เป็นรายบุคคล 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือทดแทน

กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระในครั้งน้ี ดว้ยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดงัน้ี 

1) นายศุภชยั เจียรวนนท ์ (กรรมการ) 

ในวาระน้ี ส าหรบักรรมการท่านน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

รวมทั้งส้ิน 25,062,615,959 หุน้ 
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 24,860,934,644 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.1953 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน      201,681,315 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.8047 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 39,455 เสียง   

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   
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 2) ดร. โกศล เพ็ชรสุ์วรรณ ์ (กรรมการอิสระ) 

ในวาระน้ี ส าหรบักรรมการท่านน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

รวมทั้งส้ิน 25,062,617,781 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 24,724,928,214 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.6526 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 337,689,567 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 1.3474 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 39,455 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

 3) นายโชติ โภควนิช (กรรมการอิสระ) 

ในวาระน้ี ส าหรบักรรมการท่านน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

รวมทั้งส้ิน 25,062,617,781 หุน้ 
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 24,734,866,299 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.6923 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 327,751,482 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 1.3077 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 39,455 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

  4) ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉ า่เฉลิม (กรรมการอิสระ) 

ในวาระน้ี ส าหรบักรรมการท่านน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

รวมทั้งส้ิน 25,062,617,781 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 24,676,178,209 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.4581 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 386,439,572 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 1.5419 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 39,455 เสียง   

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

5) นางปรีเปรม เสรีวงษ์ (กรรมการอิสระ) 

ในวาระน้ี ส าหรบักรรมการท่านน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

รวมทั้งส้ิน 25,062,617,781 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 25,055,560,401 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9718 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 7,057,380 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0282 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 39,455 เสียง   

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   
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6) ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม (กรรมการ) 

ในวาระน้ี ส าหรบักรรมการท่านน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

รวมทั้งส้ิน 25,062,617,781 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 24,926,659,274 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.4575 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 135,958,507 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.5425 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 39,455 เสียง   

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำร 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ใหท่ี้ประชุมทราบ 

เลขานุการฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการตามอตัราเดิม  

ซ่ึงท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ไดเ้คยมีมติอนุมติัไว ้และเป็นอตัราเดิมท่ีมิไดเ้ปล่ียนแปลงตั้งแต่

ปี 2545 โดยก าหนดไวเ้ป็นรายต าแหน่งและมีผลใชบ้งัคบัตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติ 

เป็นประการอ่ืน  ในปีน้ี คณะกรรมการมิไดเ้สนอขอเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อยา่งใด  

ซ่ึงในทางกฎหมายแลว้ ยงัไมม่ีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลงมติ แต่เพ่ือการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการจึงเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

กรรมการไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 

 ประธานกรรมการ   300,000 บาทต่อเดือน 

 ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ  200,000 บาทต่อเดือน 

 รองประธานกรรมการ  150,000 บาทต่อเดือน 

 กรรมการ  100,000 บาทต่อเดือน 

 (ไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอสิระ) 

 กรรมการอสิระท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 200,000 บาทต่อเดือน 

 (ไม่ว่าจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยคณะเดียวหรือหลายคณะ) 

 กรรมการอสิระท่ีเป็นประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ย 300,000 บาทต่อเดือน 

 (ไม่ว่าจะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ยคณะเดียวหรือหลายคณะ) 

หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจา้งของบริษัทฯ ก็ใหค้่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจา้งปกติ 

ของลูกจา้งแต่ละท่าน และ ใหม้ีผลใชบ้งัคบัตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเป็นประการอืน่ 
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จากน้ัน ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

โดยกรรมการท่านใดท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และไดล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมในครั้งน้ี ไม่มีสิทธิ

ลงคะแนนเสียงในวาระน้ี 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมรวมทั้งส้ิน 25,062,657,236 หุน้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง 

ไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 25,055,712,181 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9722 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 6,905,600 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0276 

งดออกเสียง จ านวน 39,455 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002 

ไมม่ีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

วำระที่ 6 พิจำรณำแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ  ำปี 2564 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ใหท่ี้ประชุมทราบ 

เลขานุการฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ดว้ยผูส้อบบญัชีในสงักดัของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์ 

คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2543 โดยบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์

คูเปอรส์ฯ ไดท้ าการเปล่ียนแปลงบุคคลผูท้ าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทอยา่งสม า่เสมอ ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และไมป่รากฏว่ามีเหตุสมควรท่ีจะตอ้งเปล่ียนส านักงานสอบบญัชีแต่อยา่งใด 

คณะกรรมการจึงมีมติเสนอใหแ้ต่งตั้ง นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4095  

นางสาวนันทิกา ล้ิมวิริยะเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 7358 และ นางสาวธิตินันท ์แวน่แกว้  

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 9432 จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็น

ต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตตามรายนามขา้งตน้ ไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูม้ีอ านาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอ่ืน

ของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูป้ฏิบติัหน้าท่ีแทนได ้โดยก าหนดค่าสอบบญัชี

ประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 5.5 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2563  

ทั้งน้ี หากมีงานสอบบญัชีนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ คณะกรรมการขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณามอบอ านาจใหค้ณะกรรมการเป็นผูม้ีอ านาจพิจารณาก าหนดค่าใชจ้่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

ทั้งน้ี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ัน 

ไมม่ีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด 



12/16 

 

จากน้ัน ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี

ประจ าปี 2564 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 25,062,617,781 หุน้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564  

พรอ้มทั้งมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการเป็นผูม้ีอ านาจพิจารณาก าหนดค่าใชจ้่ายพิเศษหากมีงานสอบบญัชี

นอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติเป็นกรณีๆ ไป ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตักิำรออกและเสนอขำยหุน้กูข้องบริษัทฯ 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดใหท่ี้ประชุมรบัทราบ 

เลขานุการฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ี ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ไดม้ีมติอนุมติั

ใหบ้ริษัทฯ ออกและเสนอขายหุน้กู ้ภายใตเ้ง่ือนไขวา่มลูค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออกทั้งหมด (ตามมลูค่าท่ีตราไว)้ 

ในการเสนอขายแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกบัมูลค่าหุน้กูข้องบริษัทฯ (ตามมลูค่าท่ีตราไว)้ ท่ียงัมิไดไ้ถ่ถอน

ทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหน่ึง จะตอ้งมีจ านวนรวมไมเ่กิน 150,000 ลา้นบาท (หรือจ านวน

เทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) น้ัน ในปี 2564 เพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถออกหุน้กูใ้หมเ่พ่ือใชใ้นการสนับสนุน 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และการลงทุน การขยายธุรกิจ การช าระคืนหน้ีสินเดิม (Refinance) 

ตลอดจนเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึงมีความประสงคท่ี์จะระดมเงินโดยการออกและเสนอขายหุน้กู ้

ในวงเงินเพ่ิมเติมอีกจ านวนไมเ่กิน 30,000 ลา้นบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน)  

ทั้งน้ี เมื่อค านวณรวมกบัหุน้กูข้องบริษัทฯ ท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด (ตามมูลค่าท่ีตราไว)้ ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไมเ่กิน 180,000 ลา้นบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) คณะกรรมการบริษัท 

จึงเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการดา้นการเงิน และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  

เห็นดว้ย จ านวน 24,966,809,282 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.6177 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 95,808,499 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.3823 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 39,455 เสียง   

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   
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ประเภทหุน้กู:้ หุน้กูทุ้กชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียงหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อหุน้กู ้

หรือหุน้กูไ้มร่ะบุช่ือผูถื้อ มีหรือไม่มีหลกัประกนั และหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือหุน้กู ้

ไมด่อ้ยสิทธิ โดยมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ตามความเหมาะสม 

ขึ้ นอยูก่บัสภาวะตลาดหรือปัจจยัอ่ืนๆ ในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั้ง 

วงเงิน: จ านวนเงินตน้เพ่ิมเติมของหุน้กู ้(ตามมูลค่าท่ีตราไว)้ ท่ีขออนุมติัในครั้งน้ี  

ไมเ่กิน 30,000 ลา้นบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) โดยวงเงิน 

ท่ีขออนุมติัในครั้งน้ีเป็นส่วนท่ีเพ่ิมเติมจากวงเงินท่ีไดร้บัการอนุมติัโดยท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ในครั้งก่อนจ านวนไมเ่กิน 150,000 ลา้นบาท  

(หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) และเมื่อค านวณรวมกบัหุน้กูข้องบริษัทฯ 

(ตามมลูค่าท่ีตราไว)้ ท่ียงัไมไ่ดไ้ถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหน่ึง  

ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไมเ่กิน 180,000 ลา้นบาท (หรือจ านวนเทียบเท่า 

ในสกุลเงินอ่ืน) ทั้งน้ี วงเงินของหุน้กูท่ี้ไถ่ถอนแลว้และท่ีบริษัทฯ ไดท้ าการซ้ือคืน 

ไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ จะน ามานับเป็นวงเงินของหุน้กูท่ี้บริษัทฯ สามารถ 

ท าการออกและเสนอขายได ้(Revolving Principle Basis) 

ในกรณีการออกหุน้กูเ้พ่ือการ Refinancing หุน้กูเ้ดิม (การออกหุน้กูใ้หม่ 

เพ่ือช าระหน้ีตาม หรือทดแทนหุน้กูเ้ดิม) จ านวนเงินตน้ของหุน้กูเ้ดิม 

ซ่ึงจะถูกไถ่ถอนในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้หมเ่พ่ือการ 

Refinancing หุน้กูเ้ดิมน้ัน จะไมนั่บเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ารวมของเงินตน้ 

ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนในการค านวณวงเงินของหุน้กูท่ี้บริษัทฯ สามารถ 

ท าการออกและเสนอขายได ้

วตัถุประสงค:์ เพ่ือใชส้ าหรบัวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือ หลายอยา่งรวมกนั 

ดงัต่อไปน้ี เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจทัว่ไป การลงทุน การขยายธุรกิจ  

การช าระคืนหน้ีสินเดิม (Refinance) ตลอดจนเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน  

ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย หรือเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 

เห็นสมควร 

สกุลเงิน:  เสนอขายในสกุลบาทและสกุลเงินอ่ืน 

อตัราดอกเบ้ีย: อตัราท่ีจะก าหนดตามความเหมาะสม ขึ้ นอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออก 

และเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั้ง 

อายุ: เวน้แต่กรณีการออกหุน้กูป้ระเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแลว้ (Perpetual 

Debentures) หุน้กูท่ี้ออกโดยบริษัทฯ จะตอ้งมีอายุไมเ่กิน 20 ปี นับจาก 

วนัออกหุน้กูท่ี้เก่ียวขอ้ง ส าหรบักรณีการออกหุน้กูป้ระเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทฯ 

การก าหนดอายุและวนัครบก าหนดไถ่ถอนของหุน้กูจ้ะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด

ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานราชการ

อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การไถ่ถอนก่อนก าหนด: บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

ท่ีเก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุน้กูอ้าจมีหรือไมม่ีสิทธิเรียกรอ้งใหบ้ริษัทท าการไถ่ถอนหุน้กู ้

ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน ทั้งน้ี ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กู ้

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การเสนอขาย: บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้กูท้ั้งหมดหรือบางส่วน ไมว่่าทั้ง

ภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยท าการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป  

หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูล้งทุนสถาบนั  

หรือบุคคลและผูล้งทุนใดๆ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

รวมถึงขอ้ก าหนดและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ส านักงาน ก.ล.ต.  

และหน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีมีผลบงัคบัใช้

ในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั้ง ทั้งน้ี อาจออกและเสนอขายหุน้กู ้

ในครั้งเดียวเต็มจ านวนวงเงิน หรือหลายครั้งเป็นคราวๆ ไป และในชุดเดียว 

หรือหลายชุดก็ได ้และอาจออกและเสนอขายหุน้กูเ้พ่ือทดแทนหุน้กู ้

ท่ีเคยออกและเสนอขายไปแลว้ ตามความจ าเป็นในการใชเ้งินของบริษัทฯ  

โดยขึ้ นอยูก่บัดุลพินิจของบริษัทฯ 

ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ เป็นผูม้ีอ านาจในการ

ด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียงการก าหนดและเปล่ียนแปลง

แกไ้ขขอ้ตกลง รายละเอียด และขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ของหุน้กู ้(เช่น ช่ือหุน้กู ้มลูค่าเสนอขายในแต่ละครั้ง 

ประเภทหุน้กู ้อายุหุน้กู ้วนัท่ีออกหุน้กู ้วนัครบก าหนดไถ่ถอน มูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบ้ีย 

การช าระคืนเงินตน้ การช าระดอกเบ้ีย การไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด วิธีการจดัสรร 

รายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้) การจดัเตรียม เตรียมการ เขา้ท า เจรจา แกไ้ข รบัรอง ลงนาม  

และลงลายมือช่ือบนสญัญา เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึงรวมถึงแบบค าขอ แบบแสดงรายการขอ้มลู 

หนังสือช้ีชวน เอกสารส าหรบัการเสนอขาย สญัญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่าย และสญัญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

การออกและเสนอขายหุน้กู)้ ตลอดจนการแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้

สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ผูป้ระเมินราคา ท่ีปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุน้กู ้ตวัแทนช าระเงิน 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้หรือท่ีปรึกษาอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้รวมถึง 

การจดทะเบียนหุน้กูก้บัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรือตลาดหลกัทรพัยใ์ดๆ หรือตลาดรองใดๆ  

และการขออนุญาต ขอผ่อนผนั ขอหนังสือยินยอม ติดต่อ ให ้เปิดเผย ตกลง จดัหาให ้และยื่นขอ้มูล  

เอกสารและหลกัฐานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนใด 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละการจดทะเบียนหุน้กู ้ ทั้งน้ี ใหม้ีอ านาจในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ 

เป็นผูร้บัมอบอ านาจ ผูแ้ทน หรือตวัแทนเพ่ือด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 
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ผูถื้อหุน้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะออกหุน้กูใ้นช่วงใดของปี 2564 

หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน ช้ีแจงวา่ ขณะน้ีบริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้

วงเงินระหวา่ง 18,000 – 22,000 ลา้นบาท โดยท่านท่ีสนใจจองซ้ือ สามารถจองซ้ือไดใ้นวนัท่ี  

10 – 12 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์หรือช่องทางท่ีก าหนด และคาดวา่ช่วงปลายปี 2564  

จะมีการออกหุน้กูอี้ก แต่ยงัมิไดม้ีก าหนดการชดัเจน ทั้งน้ี หากมีความชดัเจน บริษัทฯ จะประกาศใหท้ราบ

อีกครั้ง 

ผูถื้อหุน้สอบถามว่า หุน้กูท่ี้บริษัทฯ จะจ าหน่ายในรอบถดัไป มีแนวโน้มและคาดการณว์า่ 

ราคาต่อหน่วยจะเป็นเท่าใด 

หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน ช้ีแจงว่า เน่ืองจากหุน้กูเ้ป็นหลกัทรพัยท่ี์มีราคาต่อหน่วยคงท่ี 

แต่ประเด็นท่ีเป็นท่ีสนใจของผูล้งทุนคือ อตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ัน จึงขอใหข้อ้มูลวา่ หุน้กูท่ี้บริษัทฯ อยูร่ะหวา่ง

การจดัจ าหน่าย มีทั้งหมด 4 ชุด อายุ 3 ปี, 3 ปี 9 เดือน, 4 ปี 9 เดือน และ 5 ปี 9 เดือน โดยอตัราดอกเบ้ีย

อยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 3.50 ต่อปี ถึงรอ้ยละ 4.55 ต่อปี ขึ้ นอยูก่บัความสนใจของนักลงทุน ยิ่งหุน้กูอ้ายุยาวขึ้ น 

ดอกเบ้ียก็ยิ่งสูงข้ึน 

จากน้ัน ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทฯ 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 25,062,657,236 หุน้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูด้ว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 

สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

ภำยหลงัเสร็จสิ้ น ช่วงเวลำเปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้ซกัถำมเพิ่มเตมิ 

กำรพิจำรณำเรื่องตำ่ง  ๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไมม่ีการพิจารณาเร่ืองอ่ืน 

ตำมระเบียบวำระ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม แต่มีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมได ้

กำรประชุม ไมว่า่จะเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งหรือไมเ่ก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมในครั้งน้ี 

เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะใดๆ อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้

ท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี และ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.16 น. 

เห็นดว้ย จ านวน 24,954,732,239 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.5693 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 107,885,542 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.4305 

งดออกเสียง จ านวน 39,455                

627,110 

เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002 

บตัรเสีย จ านวน                         0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้ไมม่ีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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อน่ึง หลงัจากเร่ิมการประชุม ไดม้ีผูถื้อหุน้ทยอยมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน  

โดยมีจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมข้ึนจาก ณ เวลาท่ีเปิดประชุม  

รวมทั้งส้ินเป็น 317 ราย นับจ านวนหุน้ท่ีถือรวมกนัไดท้ั้งส้ิน 25,062,657,236 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 75.16 

ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ 

 

       - อ ารุง  สรรพสิทธ์ิวงศ ์- 

      (นายอ ารุง  สรรพสิทธ์ิวงศ)์ 

          ประธานท่ีประชุม 

                    - รงัสินี  สุจริตสญัชยั - 

                   (นางรงัสินี  สุจริตสญัชยั) 

                     ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

 

 

 

รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 

- อติรุฒม ์ โตทวีแสนสุข - 

(นายอติรุฒม ์ โตทวีแสนสุข) 
 กรรมการ 


