สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557

หมายเหตุ เพื่อป้ องกันผลกระทบทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ จึงมิได้บนั ทึกชื่อและนามสกุลของผูถ้ ือหุ ้น
ที่อภิปรายในที่ประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกประเด็นอภิปรายที่สาคัญและ
การชี้แจงของบริ ษทั ฯ โดยสรุ ปไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้กาหนดแนวทางไว้ใน AGM Checklist

บริษทั ทรูคอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557
วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้นที่ 21 อาคารทรูทาวเวอร์
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เนื่ องจากประธานกรรมการติ ดภารกิ จ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ
จึงทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมแทน
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 ของบริษัทฯ
และแจ้งว่ามีผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้ น 1,221 ราย ถือหุน้
รวมกันได้ 9,980,470,314 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 68.69 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 เลขานุ การที่ประชุมกล่าวแนะนา
กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียง
ที่มาเข้าร่วมประชุม ดังนี้
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง:
1. นายวิทยา

2. ดร. โกศล

เวชชาชีวะ

เพ็ชร์สุวรรณ์

3. ศ.(พิเศษ) เรวัต ฉา่ เฉลิม
4. ดร. อาชว์
เตาลานนท์

5. ศ. ดร. วรภัทร

โตธนะเกษม

6. ศ.(พิเศษ) อธึก

อัศวานันท์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการในคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน
รองประธานกรรมการ และ
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านกฎหมาย

1

7. นายอารุง

สรรพสิทธิ์วงศ์

8. นายศุภชัย

เจียรวนนท์

9. นายนพปฎล

เดชอุดม

กรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ
ประธานคณะผูบ้ ริหาร
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน

ลิ้ มวิริยะเลิศ

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

ผูส้ อบบัญชี:
นางสาวนันทิกา

ที่ปรึกษากฎหมายผูท้ าหน้าที่ดแู ลการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
และ ผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียง:
นางกุลกนิ ษฐ

คาศิริวชั รา

บริษัท สานักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จากัด

จากนั้น ประธานฯ ขอให้เลขานุ การที่ประชุมชี้ แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน
เลขานุ การฯ ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง 1 หุน้ สามัญ มี 1 เสียง สาหรับ
การลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผูถ้ ื อหุน้ ที่เห็นด้วย ไม่ตอ้ งกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน
ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [] ลงในบัตร
ลงคะแนนเสียง ในช่องที่ประสงค์พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและชูมือขึ้ นและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่
ของบริษัท ฯ เพื่อนาไปตรวจนั บ ทั้งนี้ ยกเว้นสาหรับผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งผูม้ อบฉันทะมีคาสั ่ งระบุการ
ลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บนั ทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ตั้งแต่เวลาที่ผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
สาหรับการนั บคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
ออกจากจานวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้
ท่านใดจะกลับก่อนการปิ ดประชุม ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่
จะได้หกั คะแนนของผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวออกจากระบบก่อน
นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สานัก
กฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จากัด มาเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียง และเป็ นสักขีพยานในการ
นับคะแนน
เมื่อชี้ แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่สาเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท ฯ
(www.truecorp.co.th) ตั้งแต่วนั ที่ 18 ตุลาคม 2556 และบริษัทฯ ไม่ได้รบั ข้อเสนอให้ทาการแก้ไขร่าง
รายงานการประชุมแต่อย่างใด ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผูถ้ ือหุน้
ทุกท่านแล้ว
ในวาระนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 10,004,273,368 หุน้
มติที่ประชุ ม ที่ประชุ มมีมติ รบั รองรายงานการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556
ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่ มาประชุ มและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
10,004,269,368 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย จานวน
4,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน 286,689 เสียง
จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และ ประธานคณะผูบ้ ริหาร รายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2556

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ ประธานคณะผูบ้ ริหาร
เสนอรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ต่อที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏตามสาเนางบแสดง
ฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ที่ได้จดั ส่งให้ผูถ้ ือหุน้ แล้ว สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
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สินทรัพย์รวม
หนี้ สินรวม
รายได้รวม
ขาดทุนสุทธิ ส่วนที่เป็ นของบริษัทฯ

205,852
201,120
96,214
(9,063)

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม โดยกรรมการและผูบ้ ริหารได้ตอบข้อซักถาม ซึ่งสรุปได้ดงั นี้
1. ผลกาไรจากการเข้าทาธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้ นฐาน TRUEIF (“กองทุนฯ”)
ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน ดอกเบี้ ยจ่ายและค่าเสื่อมราคาที่ลดลงนั้น มี
จานวนใกล้เคียงกับค่าเช่าสินทรัพย์ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่กองทุนฯ แต่บริษัทฯ จะได้ประโยชน์ตอบแทน
กลับมาในรูปแบบอื่นเพิ่มเติม ซึ่งได้แก่ เงินปั นผลจากการถือหน่ วยลงทุน TRUEIF และ กาไรจากการขาย
สินทรัพย์ให้แก่กองทุนฯ ซึ่งตามหลักการบัญชีจะมีการทยอยบันทึกผลกาไรในงบการเงินตั้งแต่ปี 2556-2558
โดยในปี 2556 บริษัทฯ บันทึกผลกาไรแล้วจานวนประมาณ 6,000 ล้านบาท
2. การจัดสรรค่าใช้จ่ายส่วนกลางให้แต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการจัดสรรค่าใช้จ่ายส่วนกลางให้แต่ละกลุ่มธุรกิจ แต่โดยเหตุที่กลุ่มบริษัทฯ
มีสดั ส่วนหนี้ สินต่อกาไรก่อนหักดอกเบี้ ย ภาษี และ ค่าเสื่อมราคา (“EBITDA”) ค่อนข้างสูง ประกอบกับ
สถานการณ์ทางธุรกิจทาให้ตอ้ งมีการลงทุนอย่างต่อเนื่ อง จึงส่งผลให้ผลการดาเนิ นงานโดยภาพรวมยัง
ขาดทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะทาให้สดั ส่วนของหนี้ สินต่อ EBITDA ลดลงมาอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 10,007,465,512 หุน้
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 10,007,461,207 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย จานวน
4,305 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน 997,143 เสียง
วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องเงินปั นผลและการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2556 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเงินปั นผล และ การจัดสรร
กาไรสุทธิประจาปี สาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2556 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ให้ที่ประชุมทราบ
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เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่ องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามกฎหมายแล้ว
บริษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลไม่ได้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาไม่จ่ายเงินปั นผล
และไม่จดั สรรทุนสารองสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2556
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการดาเนิ นการตามกฎหมายโดยไม่จ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2556 และไม่จดั สรรทุนสารอง สาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2556
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 10,007,842,520 หุน้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี และ งดการจัดสรรทุนสารอง
สาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 10,007,825,355 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย จานวน
17,165 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

99.9998
0.0002

โดยมีผถู้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน 999,083 เสียง
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการที่อยู่ใน
ตาแหน่ งนานที่สุดจะเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ งเป็ นจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 นี้ มีกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ 5 ท่าน คือ
1) ศ.(พิเศษ) เรวัต ฉา่ เฉลิม
กรรมการอิสระ
2) ดร. อาชว์
เตาลานนท์
กรรมการ
3) ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
กรรมการ
4) นายชัชวาลย์
เจียรวนนท์
กรรมการ
5) นายณรงค์
เจียรวนนท์
กรรมการ
เลขานุ การฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ พน้ จาก
ตาแหน่ งตามวาระ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งสามารถได้รบั การเลือกตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่ งตามเดิม
ได้อีก และจากการที่บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ของบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้า โดยประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วนั ที่ 17 ตุลาคม 2556
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏว่าสาหรับการประชุมในครั้งนี้ ไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลมายัง
บริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระในครั้งนี้
กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ ง
5

มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุ มและออกเสียงลงคะแนน อนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระในครั้งนี้
กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดังนี้
1. ศ.(พิเศษ) เรวัต ฉา่ เฉลิม
มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 10,009,327,576 หุน้
เห็นด้วย
จานวน
10,009,314,925 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย จานวน
12,651 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0001
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
257,935 เสียง
2. ดร. อาชว์ เตาลานนท์
มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 10,009,431,178 หุน้
เห็นด้วย
จานวน
9,993,748,816 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.8433
ไม่เห็นด้วย จานวน
15,682,362 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.1567
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
256,114 เสียง
3. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 10,009,526,222 หุน้
เห็นด้วย
จานวน
9,993,840,860 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.8433
ไม่เห็นด้วย จานวน
15,685,362 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.1567
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
251,114 เสียง
4. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 10,009,517,561 หุน้
เห็นด้วย
จานวน
9,783,915,980 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 97.7461
ไม่เห็นด้วย จานวน
225,601,581 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 2.2539
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
259,775 เสียง

6

5. นายณรงค์ เจียรวนนท์
มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 10,009,531,170 หุน้
เห็นด้วย
จานวน
9,783,900,789 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 97.7458
ไม่เห็นด้วย จานวน
225,630,381 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 2.2542
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
255,475 เสียง
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามอัตราเดิม
ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556 ได้เคยมีมติอนุ มตั ิไว้ และเป็ นอัตราเดิมที่มิ ได้เปลี่ยนแปลง
มาตั้งแต่ปี 2545 โดยกาหนดไว้เป็ นรายตาแหน่ งตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และ
มีผลใช้บงั คับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ จะมีมติเป็ นประการอื่น ในปี นี้ คณะกรรมการมิได้เสนอ
ขอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว ยังไม่มีความจาเป็ นที่จะต้อง
ลงมติ แต่เพื่อการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับข้อเสนอ
ของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดดังนี้
กรรมการได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

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

บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน

หากกรรมการท่านใดเป็ นลูกจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นส่วนเพิ่มเติมจาก
ค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน
สาหรับกรรมการอิสระที่ ทาหน้าที่ เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุ ดย่อย ได้รับค่าตอบแทน
ดังนี้
กรรมการอิสระที่เป็ นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการอิสระที่เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

300,000 บาทต่อเดือน
200,000 บาทต่อเดือน

ส่วนกรรมการอิสระที่มิได้เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการทุกท่านที่มิใช่
กรรมการอิสระ ให้ได้รบั ค่าตอบแทนคงเดิม
และให้มีผลใช้บงั คับตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเป็ นประการอื่น
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ผูถ้ ือหุน้ เสนอความเห็นขอให้ลดค่าตอบแทนกรรมการ เนื่ องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการ
ขาดทุนมาเป็ นเวลาหลายปี แล้ว
นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานคณะผูบ้ ริหาร ชี้ แจง
ว่ากรรมการทุกท่านได้ทาหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มที่แล้ว ดังนั้น นายศุภชัย เจียรวนนท์ จึงเสนอ
ขอไม่รบั ค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของตนเอง เนื่ องจากตนเป็ นกรรมการที่เป็ นผูน้ าของฝ่ ายบริหาร
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการท่านใด
ที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมรวมทั้งสิ้ น 10,009,814,101 หุน้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 10,004,352,263
ไม่เห็นด้วย
จานวน
4,443,273
งดออกเสียง
จานวน
1,018,565
ไม่มีสิทธิออกเสียง จานวน
0
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
วาระที่ 7

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.9454
คิดเป็ นร้อยละ 0.0444
คิดเป็ นร้อยละ 0.0102
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2557

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนด
ค่าสอบบัญชีประจาปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยผูส้ อบบัญชีในสังกัดของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อเนื่ องมาตั้งแต่ปี 2543 โดยบริษัทฯ
ได้ทาการเปลี่ยนแปลงบุคคลผูท้ าหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ อย่างสมา่ เสมอตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควรที่จะต้องเปลี่ยนสานักงานสอบบัญชีแต่อย่างใด คณะกรรมการ
จึงมีมติเสนอให้แต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3445 นางอนุ ทยั
ภูมิสุรกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3873 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 3760
และ นายศิระ อินทรกาธรชัย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 3610 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2557 โดยให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งมีอานาจ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูส้ อบบัญชีตามรายนามข้างต้น
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูม้ ีอานาจแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตคนอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่
แทนได้ โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2557 รวมทั้งสิ้ นเป็ นเงิน 6.20 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2556 ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนื อจากการสอบบัญชีประจาปี ตามปกติ คณะกรรมการ
8

ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณามอบอานาจให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนดค่าใช้จ่าย
พิเศษเป็ นกรณีๆ ไป
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2557
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 10,008,797,797 หุน้
มติที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มัติ ก ารแต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี และก าหนดค่ า สอบบัญ ชี
ประจาปี 2557 พร้อมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ
หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนื อจากการสอบบัญชีประจาปี ตามปกติเป็ นกรณีๆ ไป ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
10,008,782,546 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9998
ไม่เห็นด้วย จานวน
15,251 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0002
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน 1,018,304 เสียง
วาระที่ 8

พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการ
ครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว”

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนและให้ความ
เห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว” ให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุ มตั ิให้บริษัทฯ กาหนด “ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการ
ครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว” โดยการเพิ่มเติมเข้าเป็ นข้อบังคับข้อที่ 31 ของบริษัทฯ เพื่อดาเนิ นการ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
พ.ศ. 2555 นั้น ภายหลังจากการกาหนดข้อห้ามดังกล่าวขึ้ นแล้ว ในปี ต่อๆ มา บริษัทฯ มีหน้าที่ในการ
นาเสนอข้อห้ามดังกล่าวเข้าที่ ประชุ มใหญ่ผูถ้ ื อหุน้ เพื่อพิจารณาทบทวนเป็ นประจาทุ กปี คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อ
“ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว” ตามที่ปรากฏในข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งเป็ นข้อมูลเดิมตามที่ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556 ได้เคยมีมติอนุ มตั ิไว้
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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“ข้อ 31. ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
เนื่ องด้วย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศ
ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 และลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 24 กรกฎาคม 2555 ได้กาหนดหน้าที่ให้ผูร้ บั ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กาหนดข้อห้าม
การกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว และโดยเหตุที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็ นผูร้ ่วมการงานและร่วมลงทุนกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ปั จจุบันคือบริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน)) ในการจัดหา ติดตั้ง ควบคุม ตลอดจนบารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบเพื่อโอนและส่งมอบให้องค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทยดาเนิ นการให้บริการแก่ประชาชนด้ว ยตนเอง บริษัทฯ จึงเข้าใจว่าบริษัทฯ มิได้เป็ นผูป้ ระกอบ
กิจการโทรคมนาคมตามความในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และมิได้เป็ นผูร้ ับ
ใบอนุ ญาตตามความในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่ อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่ มีลักษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่ างด้าว พ.ศ. 2555
(“ประกาศ กสทช.ฯ”) ซึ่งจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขตามที่ประกาศ กสทช.ฯ กาหนด อย่างไรก็ตาม
เนื่ องจากบริษัทฯ เป็ นบริษัทมหาชนซึ่งได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อแสดงว่าบริษัทฯ มิได้
ถูกครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติได้กาหนดขึ้ น บริษัทฯ จึงใช้มาตรฐานตามประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าวในการแสดงตน และ
กาหนด “ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว” เพื่อเป็ นการรับรองว่าบริษัทฯ จะ
ไม่ถูกครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวตามลักษณะพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงตามที่ประกาศ กสทช.ฯ กาหนด บริษัทฯ
จึงกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวไว้ ดังต่อไปนี้
(1) ในข้อห้ามนี้
“ประกาศ กสทช.ฯ” หมายถึ ง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการ
โดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555
“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
“คนต่างด้าว” หมายถึง คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542
“การครอบงากิจการ” หมายถึง การมีอานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกาหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดาเนิ นงาน การแต่งตั้งกรรมการ การ
แต่งตั้งผูบ้ ริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัทฯ ทั้งนี้
โดยการถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่ งของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด การมีอานาจควบคุ มคะแนนเสียง
ส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือการแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่ งของกรรมการทั้งหมด
(2) การครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวผ่ านพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ เข้าข่ายเป็ นข้อห้าม
การกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว ตามประกาศ กสทช.ฯ
(2.1) การครอบงากิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเชิดเข้ามาถือหุน้
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศ กสทช.ฯ
(2.2) การครอบงากิจการผ่านการถือหุน้ โดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผูแ้ ทนหรือ
ตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุน้ ดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เกินกว่าสัดส่วน
จานวนหุน้ ที่ถือไว้จริง หรือเป็ นหุน้ ที่มีสิทธิพิเศษเหนื อกว่าหุน้ ที่ถือโดยผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
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(2.3) การครอบงากิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมีอานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกาหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดาเนิ นงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการ
หรือผูบ้ ริหารระดับสูง
ผูบ้ ริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการ หัวหน้าผูบ้ ริหารด้านจัดซื้ อ หัวหน้าผูบ้ ริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอานาจควบคุ มหรือ
อิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของบริษัทฯ
(2.4) การครอบงากิจการผ่านการมีนิติสมั พันธ์กบั แหล่งที่มาของเงินลงทุนและ
เงินกูจ้ ากคนต่างด้าวหรือนิ ติบุคคลในเครือ อาทิ การค้าประกันเงินกู ้ การให้กเู ้ งินในอัตราดอกเบี้ ยตา่ กว่าราคา
ตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบตั ิ
(2.5) การครอบง ากิ จ การผ่ า นการท าสัญ ญาเกี่ ย วกับ ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญญา
สัญญาแฟรนส์ไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวกับคนต่างด้าวหรือนิ ติบุคคลในเครือ และ
สัญญาดังกล่าวมีผลเป็ นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
(2.6) การครอบงากิจการผ่ านการทาสัญญาจัดซื้ อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับ
คนต่างด้าวหรือนิ ติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนั กงานของคนต่างด้าวหรือนิ ติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผล
เป็ นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
(2.7) การครอบงากิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิ ติบุคคล
ในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็ นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ
ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
(2.8) การครอบงากิจการผ่านการทาธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing)
หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิ ติบุคคลในเครือ”

ผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม โดยกรรมการและผูบ้ ริหารได้ตอบข้อซักถาม ซึ่งสรุปได้ดงั นี้
1. สาเหตุที่ตอ้ งทาการทบทวน “ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการ
โดยคนต่างด้าว” เป็ นประจาทุกปี
“ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว” ของบริษัทฯ
มีเนื้ อหาสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (“ประกาศ กสทช.ฯ”) เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว แต่สาเหตุที่ตอ้ งเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทาการ
ทบทวน เนื่ องมาจาก ประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าวกาหนดหน้าที่ให้ผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมต้อง
นาเสนอ “ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว” เข้าที่ประชุมใหญ่ผูถ้ ือหุน้
เพื่อพิจารณาทบทวนเป็ นประจาทุกปี บริษัทฯ จึงปฏิบตั ิตามมาตรฐานของประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าว
2. สัดส่วนการถือหุน้ และพฤติการณ์ที่เข้าข่ายเป็ นการครอบงากิจการ
ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในปั จจุบนั คนต่างด้าวสามารถถือหุน้ ในบริษัทผูป้ ระกอบ
กิจการโทรคมนาคมได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนชาระแล้วทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ประกาศ กสทช.ฯ เรื่อง
การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว มิได้พิจารณาเฉพาะ
เรื่องสัดส่วนการถื อหุน้ เท่านั้ น หากแต่พิจารณารวมไปถึ งพฤติ การณ์อื่นๆ ที่ จะส่งผลให้คนต่างด้าวมี
อานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย
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ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 10,010,367,423 หุน้
มติที่ประชุ ม ที่ ประชุ มมีมติ ให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทาที่ มีลักษณะเป็ นการ
ครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว” ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
9,976,480,359 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.6615
ไม่เห็นด้วย
จานวน
32,852,998 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.3282
งดออกเสียง
จานวน
1,034,066 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0103
ไม่มีสิทธิออกเสียง จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
จากนั้น ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม โดยกรรมการและผูบ้ ริหารได้
ตอบข้อซักถามและรับฟั งความเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดงั นี้
1. การเพิ่มทุนและการหาพันธมิตรทางธุรกิจ
การเพิ่มทุนและการหาพันธมิตรทางธุ รกิจ เป็ นแนวทางที่บริษัทฯ พิจารณาว่าเป็ น
ทางเลือกในการดาเนิ นการเพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งยังอยู่
ในขัน้ ตอนของการศึกษา ยังไม่มีขอ้ สรุปที่ชดั เจนในขณะนี้
2. การโอนย้ายลูกค้าจากระบบ 2G ไปยังระบบ 3G
ปั จจุบนั มีการโอนย้ายลูกค้าของบริษัท ทรูมฟู จากัด (“ทรูมฟู ”) จากระบบ 2G ไปยัง
ระบบ 3G แล้วประมาณ 12.2 ล้านราย และนับตั้งแต่วนั ที่ 15 กันยายน 2556 ซึ่งเป็ นวันที่สญ
ั ญาร่วมการงาน
ระหว่างบริษัท ทรูมูฟ จากัด กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (“กสท”) สิ้ นสุดลง ทรูมูฟ
ไม่ตอ้ งจ่ายค่าส่วนแบ่งรายได้ให้กสท อีกต่อไป แต่ทรูมฟู ต้องทาหน้าที่ดูแลลูกค้าในช่วงเปลี่ยนผ่านจนกว่า
จะมีการประมูลคลื่น 1800 MHz ในช่วงเดือนสิงหาคมของปี นี้
3. การเติบโตของตลาดโทรศัพท์ 3G ประเภทเติมเงิน
ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดโทรศัพท์ 3G ประเภทเติมเงิน ยังมีสดั ส่วนรายได้ที่ไม่สูงนัก เนื่ องจาก
ลูกค้าส่วนใหญ่ในระบบ 3G เป็ นลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์ smart phone ที่มีราคาสูงและใช้บริการแบบรายเดือน
แต่ในขณะนี้ ตลาดประเภทเติมเงินจะค่อยๆ แสดงผลที่ดีขึ้น เพราะบริษัทฯ เริ่มวางจาหน่ ายเครื่องโทรศัพท์ 3G
ที่มีราคาย่อมเยาเท่ากับเครื่องโทรศัพท์ 2G ซึ่งจะส่งผลให้มีผูใ้ ช้จานวนหนึ่ ง ค่อยๆ ผันไปใช้ smart phone
มากขึ้ น
4. ต้นทุนเฉลี่ยของดอกเบี้ ยจ่าย
ต้นทุนเฉลี่ยของดอกเบี้ ยจ่ายของทั้งกลุ่มบริษัทฯ อยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 6.5
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5. ธุรกิจของทรูวิชนั ่ ส์กบั ดิจิตอลทีวี
ธุรกิจของทรูวิชนั ่ ส์ มีการเติบโตน้อยที่สุด เนื่ องจากมีการแข่งขันสูงในส่วนของธุรกิจโทรทัศน์
ระบบบอกรับสมาชิก (“Pay TV”) นอกจากนี้ ยังมีการเกิดขึ้ นของดิจิตอลทีวี ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบต่อลูกค้าของ
ทรูวิชนั ่ ส์ที่เป็ นแพคเกจราคาตา่ บริษัทฯ จึงปรับแผนธุ รกิจด้วยการเพิ่มช่องที่ ส่งสัญญาณในระบบความคมชัดสูง
(“High Definition” หรือ “HD”) ให้มากขึ้ น เพื่อสร้างความแตกต่าง นอกจากนี้ ได้มีการสร้างเนื้ อหา (“Content”)
ใหม่ๆ เพิ่มเติมสาหรับแพร่สญ
ั ญาณทั้งในระบบความคมชัดทัว่ ไป (“Standard Definition”) และระบบ HD รวมถึง
ระบบจานดาวเทียมของ PSI ส่งผลให้ ทรู วิชนั ่ ส์ สามารถมีฐานผูร้ บั ชมไม่ตา่ กว่า 12 ล้านครัวเรือน ซึ่งถือว่า
เป็ นโอกาสทางธุรกิจ และบริษัทฯ ก็ตอ้ งเร่งทาการตลาดด้านโฆษณาเพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่ อย่างไรก็ตาม
ภายใต้สถานการณ์ทางธุรกิจในขณะนี้ ช่องที่มีความได้เปรียบ คือ ช่องที่แพร่สญ
ั ญาณในระบบ Analog หรือ
ระบบเสาก้างปลาเดิม เช่น ช่อง 3 ช่อง 7 เป็ นต้น เนื่ องจากในปั จจุบนั ระบบ Analog มีความครอบคลุมครัวเรือน
มากกว่าระบบจานดาวเทียมและระบบเคเบิ้ ล แต่คาดว่าภายในเวลา 2 ปี นับจากนี้ ระบบดิจิตอลทีวีจะมีความ
ครอบคลุมเทียบเท่ากับระบบ Analog
6. ความเห็นและข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้
- บริษัทฯ ดาเนิ นการประชุมในแต่ละวาระรวดเร็วเกินไป ส่งผลให้ผูถ้ ือหุน้ บางราย
ซักถามไม่ทนั นอกจากนี้ ควรมีการระบุในหนังสือเชิญประชุมให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า เมื่อดาเนิ นการประชุม
จนเสร็จสิ้ นวาระสุดท้ายแล้ว ยังมีช่วงเวลาเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติมได้อีก
- บริษัทฯ ควรจัดให้มีช่องทางพิเศษภายในศูนย์บริการของบริษัทฯ เพื่อให้บริการ
“ย้ายค่าย” แก่ลกู ค้าโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็ นผลดีต่อบริษัทฯ อย่างมาก
กรรมการและผูบ้ ริหารน้อมรับข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้ ไปปรับปรุง
ประธานฯ กล่าวปิ ดประชุมเวลา 16.42 น.
อนึ่ ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผูถ้ ือหุน้ ทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้ น
โดยมีจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้ นจาก ณ เวลาที่เปิ ดประชุ ม
รวมทั้งสิ้ น เป็ น 1,643 ราย นับจานวนหุน้ ที่ถือรวมกันได้ท้งั สิ้ น 10,010,385,999 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 68.89
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ดร.อาชว์ เตาลานนท์
(ดร.อาชว์ เตาลานนท์)
ประธานที่ประชุม
รังสินี สุจริตสัญชัย
(นางรังสินี สุจริตสัญชัย)
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
รับรองสาเนาถูกต้อง

(ศาสตราจารย์พิเศษอธึก อัศวานันท์ และ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ )
กรรมการ
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