บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557
วันที่ 25 กรกฎำคม 2557 เวลำ 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้นที่ 21 อำคำรทรูทำวเวอร์
เลขที่ 18 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร
เนื่ องจากประธานกรรมการติดภารกิจ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ จึงทาหน้าที่
เป็ นประธานในที่ประชุมแทน
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัทฯ
และแจ้งว่ามีผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้ น 1,340 ราย ถือหุน้
รวมกันได้ 10,132,687,087 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 69.74 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 เลขานุ การที่ประชุมกล่าวแนะนา
กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายผูท้ าหน้าที่ดแู ลการประชุมผูถ้ ือหุน้ และผูต้ รวจสอบ
การนับคะแนนเสียง ที่มาเข้าร่วมประชุม ดังนี้
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง:
1. นายวิทยา

เวชชาชีวะ

2. ดร. โกศล

เพ็ชร์สุวรรณ์

3. นายโชติ

โภควนิ ช

4. ศ. (พิเศษ) เรวัต
5. ดร. อาชว์

ฉา่ เฉลิม
เตาลานนท์

6. ศ. (พิเศษ) อธึก

อัศวานันท์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการในคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการ
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
รองประธานกรรมการ และ
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านกฎหมาย

1

7. ศ. ดร. วรภัทร

โตธนะเกษม

8. นายอารุง

สรรพสิทธิ์วงศ์

9. นายศุภชัย

เจียรวนนท์

10. นายชัชวาลย์
11. นายนพปฎล

เจียรวนนท์
เดชอุดม

กรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน
กรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ
ตัวแทนของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการ
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ
ประธานคณะผูบ้ ริหาร
กรรมการ
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน

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 งกาเครื่ องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน
ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [] ลงในบัตร
ลงคะแนนเสียง ในช่องที่ประสงค์พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและชูมือขึ้ นและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่
ของบริษัท ฯ เพื่อนาไปตรวจนั บ ทั้งนี้ ยกเว้นสาหรับผูร้ ับมอบฉันทะ ึึ่ งผูม้ อบฉันทะมีคาสัง่ ระบุการ
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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วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2557 ึึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่สาเนาดังกล่าวทางเว็บไึต์ของบริษัทฯ
(www.truecorp.co.th) ตั้งแต่วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2557 และบริษัทฯ ไม่ได้รบั ข้อเสนอให้ทาการแก้ไข
ร่ า งรายงานการประชุ มแต่ อย่างใด ตามรายละเอี ยดในเอกสารที่ ได้ส่ งพร้อมกับหนั งสื อเชิ ญประชุ มให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านแล้ว
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 10,142,343,700 หุน้
มติที่ประชุ ม ที่ ประชุ มมีมติ รับรองรายงานการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2557
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
10,142,343,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน 27,670 เสียง
จากนั้ น ก่อนที่ จะดาเนิ นการประชุ มในวาระที่ 2 เป็ นต้นไป ึึ่ งเป็ นเรื่องที่ เกี่ย วข้องกับ
ลาดับขัน้ ตอนของกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มทุน ประธานฯ ได้เชิญนายศุภชัย เจียรวนนท์
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ ประธานคณะผูบ้ ริหาร อธิบายภาพรวมของแผนการปรับโครงสร้างเงินทุน
ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ เกิดความเข้าใจในภาพรวม
นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ ประธานคณะผูบ้ ริหาร
อธิบายภาพรวมของแผนการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม
จากนั้น ประธานฯ ดาเนิ นการประชุมต่อในวาระที่ 2
วำระที่ 2

พิจำรณำอนุ มัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกจำนวน 153,332,070,330 บำท
เป็ นจำนวน 145,302,152,660 บำท โดยกำรยกเลิกหุน้ สำมัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
แต่ยงั ไม่ได้ออกจำหน่ำยจำนวน 802,991,767 หุน้

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทฯ ประสงค์ที่จะขออนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
และออกหุน้ สามัญใหม่ เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล
แบบเฉพาะเจาะจง ดังที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 4 และ 6 ตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ต้องทาการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ ก่อน โดยการยกเลิกหุน้ สามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ าย เพื่อให้เป็ นไปตาม
บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด”) ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุ มตั ิ
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การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจานวน 153,332,070,330 บาท เป็ นจานวน 145,302,152,660 บาท
โดยการยกเลิกหุน้ สามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายจานวน 802,991,767 หุน้
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 10,143,415,584 หุน้
มติที่ประชุ ม ที่ ประชุมมีมติ อนุ มตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 10,143,384,314 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง
จานวน
31,270 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0003
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิออกเสียง จานวน
0 เสียง
วำระที่ 3

พิจำรณำอนุ มัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงจาเป็ นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน
โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่ ดังต่อไปนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

145,302,152,660 บาท
(หนึ่ งแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยสองล้าน
หนึ่ งแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบบาท)

แบ่งออกเป็ น

14,530,215,266 หุน้
(หนึ่ งหมื่นสี่พนั ห้าร้อยสามสิบล้านสองแสน
หนึ่ งหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบหกหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

10 บาท (สิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

14,530,215,266 หุน้
(หนึ่ งหมื่นสี่พนั ห้าร้อยสามสิบล้านสองแสน
หนึ่ งหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบหกหุน้ )

หุน้ บุริมสิทธิ

– หุน้ (-)”
4

ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 10,143,415,584 หุน้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง
ทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 10,143,384,314 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง
จานวน
31,270 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0003
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิออกเสียง จานวน
0 เสียง
วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกจำนวน 145,302,152,660 บำท
เป็ นจำนวน 246,079,281,520 บำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญใหม่ จำนวน 10,077,712,886 หุน้
มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ ้ ละ 10 บำท
ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯให้

ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้ น บริษัทฯ
จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุ นผ่ านการเสนอขายหุ น้ สามัญใหม่ต่อผูถ้ ื อหุน้ เดิ มตามสัดส่วนการถื อหุ น้
และการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ China Mobile International Holdings Limited (“China Mobile”)
หรือบุคคลหรือนิ ติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้กาหนดตามที่เห็นสมควร ในการนี้
บริษัทฯ มีความจาเป็ นต้องทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจานวน 145,302,152,660 บาท
เป็ นจานวน 246,079,281,520 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่ จานวน 10,077,712,886 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ และเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
ให้แก่ China Mobile หรือ บุคคลหรือนิ ติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้กาหนดตามที่เห็นสมควร
ดังจะได้กล่าวต่อไปในวาระที่ 6
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 10,144,538,702 หุน้
มติที่ ประชุ ม ที่ ประชุ ม มี มติ อนุ มัติ ก ารเพิ่ มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ ตามที่ เ สนอ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 10,144,028,913 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9950
ไม่เห็นด้วย
จานวน
467,014 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0046
งดออกเสียง
จานวน
42,775 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0004
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิออกเสียง จานวน
0 เสียง
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วำระที่ 5

พิจำรณำอนุ มัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทฯ จึงจาเป็ นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน
โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่ ดังต่อไปนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

246,079,281,520 บาท
(สองแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดสิบเก้าล้าน
สองแสนแปดหมื่นหนึ่ งพันห้าร้อยยี่สิบบาท)

แบ่งออกเป็ น

24,607,928,152 หุน้
(สองหมื่นสี่พนั หกร้อยเจ็ดล้านเก้าแสน
สองหมื่นแปดพันหนึ่ งร้อยห้าสิบสองหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

10 บาท (สิบบาท)

หุน้ บุริมสิทธิ

– หุน้ (-)”

24,607,928,152 หุน้
(สองหมื่นสี่พนั หกร้อยเจ็ดล้านเก้าแสน
สองหมื่นแปดพันหนึ่ งร้อยห้าสิบสองหุน้ )

ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 10,144,642,703 หุน้
มติที่ ประชุ ม ที่ ประชุ ม มีม ติ อนุ มัติ ก ารแก้ไขหนั ง สื อ บริ คณห์สนธิ ของบริ ษั ท ฯ ข้อ 4.
เรื่องทุ นจดทะเบี ยน ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ น้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 10,137,195,414 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9266
ไม่เห็นด้วย
จานวน
7,406,714 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0730
งดออกเสียง
จานวน
40,575 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0004
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิออกเสียง จานวน
0 เสียง
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วำระที่ 6

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรจัดสรรหุน้ สำมัญใหม่จำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ รวมทั้ง
พิจำรณำอนุมตั กิ ำรเสนอขำยหุน้ สำมัญใหม่จำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนในรำคำที่ตำ่ กว่ำ
มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้
ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดของวาระนี้ ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่ องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4
ข้างต้น บริษัทฯ จาเป็ นต้องทาการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จานวน 10,077,712,886 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จานวนไม่เกิน 5,648,285,818 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
10 บาท จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
ในอัตราส่วน 2.5725 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ ในกรณีที่มีเศษ
ของหุน้ ให้ปัดเศษทิ้ ง โดยเสนอขายในราคาหุน้ ละ 6.45 บาท ึึ่งเป็ นราคาที่ตา่ กว่า
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยอาจเป็ นการเสนอขายไม่วา่ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจานวน หรือเสนอขายเป็ นคราวๆ ไป ทั้งนี้
ในกรณีที่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน
ให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลื อนั้นให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ที่จองึื้ อเกินกว่าสิทธิทุกราย
ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือหุน้ ที่จองึื้ อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น เป็ นรอบไป
จนกระทัง่ ไม่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน
การถือหุน้ ได้อีกต่อไป
(ข) หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จานวนไม่เกิน 4,429,427,068 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 10 บาท จัดสรรเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุ ญาต
และการอนุ ญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่
China Mobile หรือบุคคลหรือนิ ติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้
กาหนดตามที่เห็นสมควร โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเสนอขายในราคา
หุน้ ละ 6.45 บาท ึึ่งเท่ากับราคาที่เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุ น้ เดิมตาม
สัดส่วน และเป็ นราคาที่ตา่ กว่ามูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ แต่เป็ นราคาที่ไม่ตา่ กว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของหุน้ ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทาการ
ติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 1/2557 เพื่ออนุ มตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ึึ่งคือวันที่ 9 มิถุนายน 2557
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โดยอาจเป็ นการเสนอขายไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และอาจเสนอขายใน
คราวเดียวกันทั้งจานวน หรือเสนอขายเป็ นคราวๆ ไปก็ได้
ในการนี้ การเสนอขายและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนตาม (ก) ข้างต้น อาจเกิดขึ้ น
ก่อนหรือหลังการเสนอขายและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนตาม (ข) ข้างต้นก็ได้
โดยให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ ีอานาจของ
บริษัทฯ ในการกาหนดลาดับการเสนอขายและการจัดสรร
และอนุ มตั ิการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ ีอานาจของ
บริษัทฯ มีอานาจในการดาเนิ นการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่ องกับการจัดสรรและ
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังรายละเอียดข้างต้นได้ทุกประการ ึึ่งรวมถึ ง
แต่ไม่จากัดเพียง การกาหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียด
ต่างๆ ในการเสนอขาย วันและเวลาในการเสนอขาย รายละเอียดการจองึื้ อ ระยะเวลา
การจองึื้ อ อัตราส่วนการจองึื้ อหุน้ การจองึื้ อเกินสิทธิ การจัดสรรหุน้ ในแต่ละคราว
ครั้งเดียวทั้งจานวนหรือเป็ นคราวๆ ไป วิธีการหรือเงื่อนไขในการชาระเงิน การกาหนด
สัดส่วนจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงตาม
ความเหมาะสม จานวนหุน้ ที่จะจัดสรรในแต่ละคราวให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน
การถือหุน้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการจองึื้ อ
หุน้ สามัญใหม่จากการเพิ่มทุน ตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การติดต่อ และ/หรือ ยื่นคาขอ
อนุ ญาตใดๆ คาขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐาน และ/หรือ ดาเนิ นการใดๆ
กับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หน่ วยงานราชการ หรือหน่ วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้มีอานาจ
แต่งตั้งผูร้ บั มอบอานาจช่วงให้กระทาการดังกล่าวได้
ในวาระนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 10,144,760,941 หุน้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญใหม่จากการเพิ่มทุ นจดทะเบียน
ของบริษัทฯ การเสนอขายหุน้ สามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในราคาที่ตา่ กว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุน้
และการมอบอานาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 10,093,823,021 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.4979
ไม่เห็นด้วย
จานวน
50,937,920 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.5021
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
12,641 เสียง
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วำระที่ 7

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรเพิ่มจำนวนกรรมกำรและกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่
ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดของวาระนี้ ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุ การฯ แจ้งต่ อที่ ประชุ มว่าเพื่ อเพิ่ มศักยภาพในการก ากับดูแลการดาเนิ นกิ จการของ
บริษัทฯ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้เสนอคาแนะนาต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทาการ
เพิ่มจานวนกรรมการขึ้ นจานวน 3 ท่าน จากเดิม 15 ท่าน เป็ นจานวน 18 ท่าน และ ในการนี้ คณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้ดาเนิ นการสรรหาและคัดสรรผูท้ ี่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสม
เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริษัทฯ จานวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
1)
2)
3)

นายนพปฎล เดชอุดม
นายวิลเลี่ยม แฮริส
ดร. กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา

เลขานุ การฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในปั จจุบนั บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจานวน
5 ท่าน ดังนั้น การเพิ่มจานวนกรรมการจากเดิม 15 ท่าน เป็ นจานวน 18 ท่าน จะส่งผลให้บริษัทฯ มีสดั ส่วน
ของกรรมการอิสระ ไม่ถึง 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ แต่สถานการณ์ดงั กล่าวจะ
คงอยูเ่ ป็ นการชัว่ คราวเท่านั้น เนื่ องจากบริษัทฯ จะทาการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมเพื่อให้มี
สัดส่วนครบ 1 ใน 3 ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนดังกล่าวต่อไป
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการว่า บุคคลทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
อีกทั้งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริษัทฯ สามารถ
ที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
อนุ มตั ิการเพิ่มจานวนกรรมการขึ้ นจานวน 3 ท่าน จากเดิม จานวน 15 ท่าน เป็ นจานวนทั้งหมด 18 ท่าน
และพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้น เข้าเป็ นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่ มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน อนุ มตั ิ การเพิ่มจานวนกรรมการและการแต่ งตั้งกรรมการใหม่
ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดังนี้
1. นายนพปฎล เดชอุดม
มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 10,144,403,216 หุน้
เห็นด้วย
จานวน
9,813,484,018 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 96.7379
ไม่เห็นด้วย จานวน
330,919,198 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 3.2621
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
930,546 เสียง
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2. นายวิลเลี่ยม แฮริส
มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 10,144,403,216 หุน้
เห็นด้วย จานวน
9,813,482,795 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 96.7379
ไม่เห็นด้วย จานวน
330,920,421 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 3.2621
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
930,546 เสียง
3. ดร. กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา
มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 10,144,555,570 หุน้
เห็นด้วย
จานวน
9,813,322,158 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 96.7349
ไม่เห็นด้วย จานวน
331,233,412 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 3.2651
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผถู้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
930,546 เสียง
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า การเพิ่มจานวนกรรมการนั้น จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือไม่
ศ.(พิเศษ) อธึก อัศวานันท์ รองประธานกรรมการและหัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านกฎหมาย
ชี้ แจงว่าการเพิ่มจานวนกรรมการในครั้งนี้ เป็ นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกรรมการึึ่งเป็ นตัวแทน
ของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่รายใหม่ที่กาลังจะเข้ามา คือ China Mobile ดังนั้น การเพิ่มจานวนกรรมการในครั้งนี้
จึงเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
ภายหลังจากการพิจารณาและดาเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเสร็จสิ้ นแล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ึักถามเพิ่มเติม โดยกรรมการและผูบ้ ริหารได้ตอบข้อึักถามและรับฟั ง
ความเห็นในเรื่องต่างๆ ึึ่งสรุปได้ดงั นี้
1. บริษัทฯ มีความมัน่ ใจเพียงใดว่า การเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนแบบ Rights Offering
ในครั้งนี้ จะประสบความสาเร็จ
การเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนแบบ Rights Offering ในครั้งนี้ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ จองึื้ อหุน้
เกินกว่าสิทธิได้ จนกระทัง่ ไม่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วนได้อีก
รวมทั้ง ราคาเสนอขายที่ 6.45 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุน้ ของบริษัทฯ ในปั จจุบนั น่ าจะ
ดึงดูดให้ผูถ้ ือหุน้ ตัดสินใจใช้สิทธิจองึื้ อหุน้ เพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้ บริษัทฯ จึงมัน่ ใจว่า การขายหุน้ เพิ่มทุนแบบ
Rights Offering ในครั้งนี้ จะประสบความสาเร็จได้ดว้ ยดี นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ึึ่งเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุ นอย่างเต็มที่ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รบั เงินเพิ่มทุนครบตาม
จานวนที่จดั สรรไว้เพื่อเสนอขายแบบ Rights Offering ทั้งหมด ในการนี้ นายอารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ
ในฐานะกรรมการที่เป็ นตัวแทนของกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ก็ได้ยืนยันการสนับสนุ นดังกล่าว
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2. แผนการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ
หากมีโอกาสที่ดีในการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ ก็จะพิจารณา เพียงแต่ในขณะนี้
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อความสามารถในการทากาไรและการจ่ายเงินปั นผลเป็ นอันดับแรก ส่วนเรื่อง
การลงทุนในต่างประเทศเป็ นอันดับรอง
3. การพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปั นผล
ภายหลังการเพิ่มทุนและบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างทางการเงินให้เข้มแข็งแล้ว บริษัทฯ
มีแนวโน้มที่จะก้าวเข้าสู่ยุคที่มีกาไร เป้าหมายต่อไปของบริษัทฯ คือ การศึกษาเรื่องการจ่ายเงินปั นผล ึึ่ง
บริษัทฯ ต้องพิจารณาประกอบกับปั จจัยหลายๆ ประการ เช่น สภาพคล่อง กระแสเงินสด การล้างขาดทุนสะสม
ตลอดจนความจาเป็ นในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจหรือรักษาสถานภาพทางธุรกิจ และโดยหลักการแล้ว
บริษัทฯ ควรสารองเงินกาไรบางส่วนไว้เพื่อขยายธุ รกิจและเพื่อให้มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ ง ึึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ในระยะยาวต่อผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
4. ผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการเลื่อนประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz
การเลื่อนประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ยังไม่มีผลกระทบทันทีต่อธุรกิจของบริษัทฯ
เนื่ องจากมีการขยายเวลาการให้ความคุม้ ครองลูกค้าผูใ้ ช้บริการระบบ 2G บนคลื่นความถี่ 1800 MHz
ออกไปด้วย อย่างไรก็ตาม การเลื่อนประมูลมีผลกระทบในเชิงยุทธศาสตร์ เพราะบริษัทฯ ต้องการนา
คลื่นความถี่ 1800 MHz มาใช้สาหรับการให้บริการในระบบ 4G เพิ่มเติมจากส่วนที่บริษัทฯ ได้นาคลื่นความถี่
2.1 GHz มาให้บริการ 4G แล้วในปั จจุบนั ึึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของการให้บริการ 4G ของบริษัทฯ สูงยิ่งขึ้ น
5. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
การเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ China Mobile ภายใต้มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้
จะไม่มีผลกระทบในเรื่องการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว เนื่ องจากมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วว่า ห้าม
คนต่างด้าวถือหุน้ เกินร้อยละ 49 ของทุนชาระแล้วทั้งหมดในบริษัทที่ประกอบธุรกิจโทรคมนาคม นอกจากนี้
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ออก
มาตรการให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรอง “ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว”
เป็ นประจาทุกปี ึึ่งที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 ของบริษัทฯ ก็ได้มีมติรบั รองข้อห้ามดังกล่าวไปแล้ว
และบริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิตามโดยเคร่งครัด ผูถ้ ือหุน้ จึงไม่ตอ้ งเป็ นห่วงเรื่องการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
6. ข้อดีของเทคโนโลยี 4G
ในคลื่นความถี่จานวนเดียวกัน เทคโนโลยี 4G มีประสิทธิภาพสูงกว่า 3G เนื่ องจาก 4G มี
ความเร็วและความจุมากกว่า 3G ประมาณ 3-5 เท่า
7. การนาเงินที่ได้รบั จากการเพิ่มทุนไปชาระหนี้ สินของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะนาเงินที่ได้รบั จากการเพิ่มทุนจานวนประมาณ 52,000 ล้านบาท ไปชาระ
หนี้ สินที่เป็ นเงินกูย้ ืมจากธนาคาร โดยบริษัทฯ จะยังคงมีหนี้ คงเหลือที่เกิดจากการออกหุน้ กู ้ ทั้งนี้ ภายหลัง
จากการนาเงินที่ได้รบั จากการเพิ่มทุนไปชาระหนี้ สินดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะส่งผลให้อตั ราส่วนหนี้ สินสุทธิ
(NET DEBT) ต่อกาไรก่อนหักดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่า ตัดจาหน่ าย (EBITDA) ลดลงเหลือ
ประมาณ 1.3 เท่า จากที่เคยสูงถึง 5 เท่าในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557
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8. ความเห็นและข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้ ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเสริม ณ ศูนย์บริการทุกแห่งของบริษัทฯ
เพื่อจูงใจให้ลกู ค้าในระบบ 2G สนใจที่จะย้ายมายังระบบ 3G มากขึ้ น การแก้ไขปั ญหาการเดินสายเคเบิ้ ล
ที่ไม่เป็ นระเบียบในบางพื้ นที่ และ การปรับปรุงการให้บริการของพนักงานประจาศูนย์บริการบางแห่ง
กรรมการและผูบ้ ริหารน้อมรับข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้ ไปพิจารณาและปรับปรุง
ประธานฯ กล่าวปิ ดประชุมเวลา 15.59 น.
อนึ่ ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผูถ้ ือหุน้ ทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้ น
โดยมีจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้ นจาก ณ เวลาที่เปิ ดประชุ ม
รวมทั้งสิ้ น เป็ น 1,559 ราย นับจานวนหุน้ ที่ถือรวมกันได้ท้งั สิ้ น 10,145,812,193 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 69.83
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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