บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565
วันที่ 4 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น.
ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัทฯ
นางรังสินี สุจริตสัญชัย เลขานุ การที่ประชุมแจ้งว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์
ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์
พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์รวมทั้งสิ้ น 881 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 25,547,586,379 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 76.61
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งวิธีการ
แสดงตนของผูเ้ ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์เป็ นไปตามคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม
ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ที่ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เลขานุ การฯ กล่าวแนะนากรรมการ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและผูท้ ี่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง:
1. นายศุภชัย
2. ดร. อาชว์

เจียรวนนท์
เตาลานนท์

3. นายอารุง

สรรพสิทธิ์วงศ์

4. นายโชติ

โภควนิ ช

5. ดร. ฮาราลด์

ลิงค์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
รองประธานกรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
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6. นางปรีเปรม

เสรีวงษ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์
7. ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
8. ศ.ดร. วรภัทร
โตธนะเกษม
กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน
และ กรรมการในคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
9. นายอติรุฒม์
โตทวีแสนสุข
กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการ
ความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์
10. นายมนัสส์
มานะวุฒิเวช
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ร่วม)
11. นายณัฐวุฒิ
อมรวิวฒ
ั น์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ร่วม)
12. ดร. ธีรเดช
ดารงค์พลาสิทธิ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ร่วม)
13. นางสาวยุภา
ลีวงศ์เจริญ
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน

1. นายพิสิฐ
2. นางสาวอารียา

ทางธนกุล
วงศ์วิทสงฆ์

ผูส้ อบบัญชี:
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

ที่ปรึกษากฎหมายผูท้ าหน้าที่ดูแลการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และ
ผูท้ ี่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง:
นางสาวพรพิไล

โกศลประภา

บริษัท สานักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จากัด

จากนั้น ประธานฯ ขอให้เลขานุ การที่ประชุมชี้ แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน
เลขานุ การฯ ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ทุกคน
จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยให้นับหนึ่ งหุน้ ต่อหนึ่ งเสียง
สาหรับการลงคะแนนในทุกๆ วาระ ผูถ้ ือหุน้ ที่เห็นด้วย ไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียงในแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกดปุ่ มที่หน้าจอ ในช่องที่ประสงค์
และกดปุ่ ม “ยืนยัน” ทั้งนี้ เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียง
ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ล่วงหน้าได้ในทุกวาระ หรือ จะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาก็ได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิ ดวาระนั้นๆ ในการรวมผล
เพื่อนับคะแนนเสียง ระบบจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากจานวน
เสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม หรือของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณี ผลลัพธ์คือ
คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมภายหลังวาระที่มีการลงมติ
เรียบร้อยแล้ว จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียงในวาระถัดไป ที่ยงั มิได้ปิดระบบนับผลคะแนนเท่านั้น
เพราะเมื่อปิ ดระบบนับผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลใดๆ ในระบบได้อีก
ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็ นธรรม
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เมื่อชี้ แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วำระที่ 1

รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ในรอบปี 2564

ประธานฯ เชิญ นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ร่วม) รายงานผลการดาเนิ นงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุม
นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช นาเสนอรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
ต่อที่ประชุม
จากนั้น เลขานุ การฯ กล่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ของบริษัทฯ และ
ความคืบหน้าในการได้รบั การต่ออายุการรับรองเป็ นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต
ที่ประชุมรับทราบ
วำระที่ 2

พิจำรณำอนุมตั งิ บแสดงฐำนะกำรเงิน และ งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีประจำปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การฯ ชี้ แจงว่ารายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีแล้ว ปรากฏตามสาเนางบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ที่ได้จดั ส่ง
ให้ผูถ้ ือหุน้ แล้ว สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม
หนี้ สินรวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิ

345,584
165,596
9,927
4,903

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ผูถ้ ือหุน้ แสดงความชื่นชมนวัตกรรม (Innovation) ของกลุ่มทรู และแสดงความเห็นว่า
กลุ่มทรูมนั นี่ มีความน่ าสนใจมาก จึงอยากทราบว่ากลุ่มทรูมนั นี่ เป็ นส่วนหนึ่ งของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยหรือไม่
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มทรูมนั นี่ ไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่ งของกลุ่มบริษัทฯ แต่มีความเชื่อมโยง
ช่วยเหลือเกื้ อกูล และสอดประสานกันในเชิงยุทธศาสตร์อย่างเหนี ยวแน่ น
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ผูถ้ ือหุน้ แสดงความเห็นว่า เนื่ องจากขณะนี้ เป็ นช่วงเริ่มต้นของยุค 5G และในขณะเดียวกัน
บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคนรุ่นใหม่ 3 ท่าน เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง ผูถ้ ือหุน้ จึงอยากทราบวิสยั ทัศน์ดา้ น 5G
จากฝ่ ายบริหาร เนื่ องจากในระยะนี้ มีผลิตภัณฑ์ของทรูที่น่าสนใจหลายรายการได้เปิ ดตัวสู่ตลาด
ดร. ธีรเดช ดารงค์พลาสิทธิ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ร่วม) อธิบายต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ
มุง่ เน้นพัฒนาศักยภาพด้านโครงข่ายพื้ นฐาน เนื่ องจากบริษัทฯ ให้ความสาคัญกับเรื่องคุณภาพเป็ นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระบบนิ เวศ (ecosystem) เป็ นของตนเอง บริษัทฯ จึงเน้นการให้บริการแก่ลกู ค้า
โดยเฉพาะคอนเทนต์ที่พิเศษและประทับใจ (exclusive and immersive) ในส่วนของการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็ นพื้ นฐานที่สาคัญที่สุดของ 5G เนื่ องจากในปั จจุบนั อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่รองรับ 5G ที่มีจาหน่ ายในตลาด อยู่ในระดับกลางถึงระดับสูง แต่บริษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะทาให้ผูบ้ ริโภค
และลูกค้าชาวไทย สามารถเข้าถึง 5G ได้มากขึ้ น ดังนั้น ในปี 2565 บริษัทฯ จะมุง่ เน้นในการจัดจาหน่ าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับ 5G เพิ่มขึ้ น ทั้งระดับเริ่มต้นและระดับกลาง เพื่อให้ผูบ้ ริโภคและลูกค้าของกลุ่มทรู
สามารถเข้าถึงบริการ 5G จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าเองได้ กุญแจสาคัญอีกประการหนึ่ งของ 5G
คือ IoTs (Internet of Things) ที่นอกเหนื อจากการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ยังเชื่อมต่อผ่านระบบ IoTs
จากอุปกรณ์ IoTs ที่บา้ นของลูกค้า ทาให้มีระบบครอบคลุมและลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการ 5G ได้มากขึ้ น
โดยบริษัทฯ คาดหวังว่า บริษัทฯ จะสามารถสร้างความเติบโตและดูแลลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทัว่ ถึงทัว่ ประเทศไทย
จากนั้น นายณัฐวุฒิ อมรวิวฒ
ั น์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ร่วม) กล่าวเสริมในประเด็นเรื่อง
5G ว่า สิ่งสาคัญสาหรับ 5G นอกเหนื อจากโครงข่าย คือ ระบบนิ เวศ ที่ประกอบด้วยพันธมิตรและโซลูชนั ต่างๆ
โดยโซลูชนั 5G สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก คือ 1) สื่อดิจิทลั (digital media) และ
2) ดิจิทลั โซลูชนั (digital solution) สาหรับสื่อดิจิทลั สิ่งที่จะใช้ศกั ยภาพของ 5G ให้เป็ นประโยชน์
ประการแรกคือ ความบันเทิง ซึ่งบริษัทฯ สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ประการที่สอง
ความภักดีต่อแบรนด์ (loyalty) และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และประการสุดท้าย อี-คอมเมิรซ์
ซึ่งในอนาคตจะกลายเป็ น อี-คอมเมิรซ์ ที่เป็ น metaverse มากขึ้ น และสาหรับดิจิทลั โซลูชนั สิ่งที่จะสามารถ
สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ คือ IoTs เช่น บ้านอัจฉริยะ (smart homes) การค้าปลีก และการขนส่งอัจฉริยะ
(smart transportation) เป็ นต้น ซึ่งเป็ นธุรกิจที่มปี ริมาณการใช้งานหรือฐานลูกค้าขนาดใหญ่ และจะทาให้
บริษัทฯ สามารถเข้าสู่ยุคที่สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจาก 5G ได้ รวมทั้งด้านการเกษตร และที่สาคัญที่สุด
คือ ข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีแล้ว
ในวาระนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 25,612,414,680 หุน้
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
25,465,642,426 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จานวน
10,441 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
146,761,813 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย
และ อนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสุทธิ ประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2564
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และ การจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ ประจาปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจากผลการดาเนิ นงาน
และไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกาไรสุทธิไว้
เป็ นทุนสารองในจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2564 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
จานวน 245,179,293.65 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี 2564 และ พิจารณาอนุ มตั ิ
การจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิของบริษัทฯ ประจาปี 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท คิดเป็ นเงินปั นผล
ทั้งสิ้ น 2,334,093,671.07 บาท ทั้งนี้ เงินปั นผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
โดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผลในครั้งนี้ คือ ผูถ้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 14 มีนาคม 2565
และ กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2564
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิของบริษัทฯ ประจาปี 2564
ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
ในวาระนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 25,612,714,680 หุน้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2564 เป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมาย และอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ ประจาปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,478,576,715 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
230,441 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
133,907,524 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง

99.9991
0.0009
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วำระที่ 4

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 2565 นี้ มีกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ 5 ท่าน คือ
1.
2.
3.
4.
5.

ดร. อาชว์
นายอารุง
ดร. ฮาราลด์
นายชัชวาลย์
นายอติรุฒม์

เตาลานนท์
สรรพสิทธิ์วงศ์
ลิงค์
เจียรวนนท์
โตทวีแสนสุข

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

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 2564 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ สาหรับการประชุมในครั้งนี้ ไม่มีผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่จะพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าว ให้กลับเข้าเป็ นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระ
ทั้ง 5 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) ดร. อาชว์ เตาลานนท์

(กรรมการ)

ในวาระนี้ สาหรับกรรมการท่านนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวมทั้งสิ้ น 25,612,795,281 หุน้
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,341,824,740 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
137,087,934 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
133,882,607 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง

99.4620
0.5380
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2) นายอารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ (กรรมการ)
ในวาระนี้ สาหรับกรรมการท่านนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวมทั้งสิ้ น 25,612,795,281 หุน้
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,275,752,348 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
203,145,326 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
133,897,607 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
3) ดร. ฮาราลด์ ลิงค์
(กรรมการอิสระ)
ในวาระนี้ สาหรับกรรมการท่านนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวมทั้งสิ้ น 25,612,795,281 หุน้
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,005,405,835 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
473,491,839 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
133,897,607 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
4) นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ (กรรมการ)
ในวาระนี้ สาหรับกรรมการท่านนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวมทั้งสิ้ น 25,612,795,281 หุน้
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 24,771,282,203 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
707,615,471 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
133,897,607 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
5) นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข (กรรมการ)
ในวาระนี้ สาหรับกรรมการท่านนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวมทั้งสิ้ น 25,612,795,281 หุน้
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,351,350,584 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
126,897,090 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
134,547,607 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง

99.2027
0.7973

98.1416
1.8584

97.2227
2.7773

99.5019
0.4981
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วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมตั คิ ่ำตอบแทนกรรมกำร

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามอัตราเดิม
ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 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
300,000
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
200,000
รองประธานกรรมการ
150,000
กรรมการ
100,000
(ไม่ว่าจะเป็ นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอิสระ)
กรรมการอิสระที่เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
200,000
(ไม่ว่าจะเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)
กรรมการอิสระที่เป็ นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
300,000
(ไม่ว่าจะเป็ นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)

บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน

หากกรรมการท่านใดเป็ นลูกจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติ
ของลูกจ้างแต่ละท่าน และ ให้มีผลใช้บงั คับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเป็ นประการอืน่

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้น
โดยกรรมการท่านใดที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงในวาระนี้
ในวาระนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมรวมทั้งสิ้ น 25,484,312,727 หุน้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,447,551,681
ไม่เห็นด้วย
จานวน
5,837,032
งดออกเสียง
จานวน
30,924,014
ไม่มีสิทธิออกเสียง จานวน
0
บัตรเสีย
จานวน
0
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.8558
0.0229
0.1213
0.0000
0.0000
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วำระที่ 6

พิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนด
ค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยผูส้ อบบัญชีในสังกัดของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ต่อเนื่ องมาตั้งแต่ปี 2543 โดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ได้ทาการเปลี่ยนแปลงบุคคลผูท้ าหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทอย่างสมา่ เสมอ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควรที่จะต้องเปลี่ยนสานักงานสอบบัญชี
แต่อย่างใด คณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้แต่งตั้ง นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4095
นายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4298 และ นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขที่ 4906 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2565
โดยให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งมีอานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และในกรณีที่ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูม้ ีอานาจแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตรายอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนได้ โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 เป็ นเงินจานวน
5.5 ล้านบาท ซึ่งเป็ นจานวนที่เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2564 ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนื อจาก
การสอบบัญชีประจาปี ตามปกติ คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณามอบอานาจให้คณะกรรมการ
เป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็ นกรณีๆ ไป
ทั้งนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิ หน้าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2565
ในวาระนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 25,484,412,727 หุน้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
พร้อมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนดค่าใช้จ่ายพิเศษหากมีงานสอบบัญชี
นอกเหนื อจากการสอบบัญชีประจาปี ตามปกติเป็ นกรณีๆ ไป ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 25,366,706,042 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.5593
ไม่เห็นด้วย
จานวน
112,280,371 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.4407
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
5,426,314 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
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วำระที่ 7

พิจำรณำอนุมตั ิกำรควบบริษทั ระหว่ำงบริษทั ฯ และ บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั ่น
จำกัด (มหำชน) รวมถึงอัตรำกำรจัดสรรหุน้ สำหรับกำรจัดสรรหุน้ ในบริษัทใหม่
ที่เกิดจำกกำรควบบริษทั
ประธานฯ เชิญ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน อธิบายเรื่องดังกล่าว

ต่อที่ประชุม
นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมโทรคมนาคม
มีการแข่งขันที่เปิ ดกว้างและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมต้องมีการปรับตัว
เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ
และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) (“dtac”) (“กำรควบบริษทั ”) ในครั้งนี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ และ dtac และการพัฒนาต่อยอดธุรกิจโทรคมนาคม
ไปสู่การเป็ นบริษัทเทคโนโลยี (Technology Company) ที่สมบูรณ์และมีมาตรฐานระดับโลก เพื่อให้สามารถ
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแข่งขันกับผูเ้ ล่นชั้นนาระดับโลกได้ ทั้งนี้ ธุรกิจโทรคมนาคม
จะยังคงเป็ นหนึ่ งในธุรกิจหลักของบริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้ นจากการควบบริษัท (“บริษัทใหม่”) โดยบริษัทใหม่
จะมุง่ เน้นการพัฒนาธุรกิจที่มีศกั ยภาพในการเติบโตสูง ตลอดจนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี รวมไปถึง
ปั ญญาประดิษฐ์ คลาวด์เทคโนโลยี IoTs หรือ Internet of Things อุปกรณ์อจั ฉริยะ เมืองอัจฉริยะ ดิจิทลั
มีเดียโซลูชนั และการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย โดยการจัดตั้ง Venture Capital ซึ่งมุง่ เน้น
ในการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ และการสร้างองค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุ น
การพัฒนาประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่จะก้าวไปเป็ นศูนย์กลางของเทคโนโลยี
ในระดับภูมิภาค
ทั้งนี้ ภายหลังการควบบริษัทแล้วเสร็จ กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด และกลุ่มบริษัท
Telenor (ได้แก่ Telenor Asia Pte Ltd และ บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้ งส์ จากัด) จะถือหุน้ ในบริษัทใหม่
ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 28.98 และร้อยละ 27.35 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของบริษัทใหม่ตามลาดับ
ซึ่งสัดส่วนการถือหุน้ ดังกล่าวอยูภ่ ายใต้สมมติฐานว่า ไม่มีผูถ้ ือหุน้ รายใดของบริษัทฯ และ dtac ขายหุน้ ของตน
ในการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้งั หมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทาคาเสนอซื้ อ (“กำรทำ
คำเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้งั หมดโดยสมัครใจ”) ให้แก่ผูท้ าคาเสนอซื้ อ (ได้แก่ บริษัท ซิทริน โกลบอล จากัด
และ Citrine Venture SG Pte Ltd) และไม่มีผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและออกเสียงคัดค้านการควบบริษัท
(“ผูถ้ ือหุน้ ที่คดั ค้ำน”) ขายหุน้ ของตนให้แก่ผูร้ บั ซื้ อหุน้ (ได้แก่ บริษัท ซิทริน เวนเจอร์ โฮลดิ้ งส์ จากัด
และ Citrine Investment SG Pte Ltd) โดยผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของทั้งสองบริษัทมีเป้ าหมายให้การควบบริษัท
เป็ นการสร้างความร่วมมืออย่างเท่าเทียม หรือ Equal Partnership จากการที่มีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษัทใหม่
ที่ใกล้เคียงกัน เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทใหม่ต่อไป
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การควบบริษัทในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งบริษัทฯ ผูบ้ ริโภค และประเทศชาติโดยรวม
จากการผสานจุดแข็ง ความเชี่ยวชาญ และระบบนิ เวศของทั้งสองบริษัท และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่มีประสบการณ์
ระดับโลก ซึ่งจะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและการเติบโตให้แก่บริษัทใหม่ ทั้งนี้ บริษัทใหม่จะมีโครงข่าย
และแพลตฟอร์มในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้ น รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
โครงสร้างพื้ นฐานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน
และผลตอบแทนจากการลงทุน ในขณะเดียวกันจะเป็ นการเพิ่มคุณค่าให้กบั ผูบ้ ริโภคด้วยคุณภาพ
และเครือข่ายที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้ น และช่วยสนับสนุ นการนาเสนอสินค้าและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ให้สามารถตอบรับกับความต้องการของผูบ้ ริโภค อีกทั้งเป็ นการขยายช่องทางการขายและแพลตฟอร์ม
การให้บริการที่มีขนาดใหญ่และมีศกั ยภาพสูงขึ้ น โดยการให้บริการด้านดิจิทลั และการให้บริการในรูปแบบ
Self-Service จะช่วยให้ผูบ้ ริโภคเข้าถึงความสะดวกสบายในการใช้บริการมากขึ้ น การควบบริษัทในครั้งนี้
จะเป็ นการขับเคลื่อนครั้งสาคัญในการเร่งพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทลั รวมทั้งช่วยในการสนับสนุ น
ธุรกิจสตาร์ทอัพ และการพัฒนานวัตกรรมและระบบนิ เวศต่างๆ ซึ่งจะช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีศกั ยภาพ
ให้เข้ามาทางานและประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้อีกด้วย
บริษัทฯ ได้จดั ทาข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสาหรับบริษัทใหม่ เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ได้ใช้ประกอบ
การพิจารณาการควบบริษัทในครั้งนี้ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่เปิ ดเผยสาธารณะและงบการเงินฉบับล่าสุด
ของบริษัทฯ และ dtac ประจาปี 2564 และจัดทาภายใต้หลักเกณฑ์มาตรฐาน TFRS3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
โดยจัดทาเสมือนว่าการควบบริษัทเกิดขึ้ นตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 อย่างไรก็ดี ณ เวลาที่เกิดการรวมธุรกิจ
ขึ้ นจริง ข้อมูลต่างๆ จะถูกประเมินอีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้ขอ้ มูลทางการเงินดังกล่าวเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ ภายใต้ขอ้ มูลทางการเงินรวมเสมือนที่ได้มีการจัดทา บริษัทใหม่จะมีรายได้ประมาณ 224,100 ล้านบาท
โดยมีกาไรสุทธิประมาณ 7,000 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิที่รอ้ ยละ 3.12 หรือกาไรต่อหุน้ ที่ 0.2 บาท
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนดังกล่าวยังไม่ได้รวมประโยชน์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้ นจากการควบบริษัท
ดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและการเติบโตของธุรกิจอย่างก้าวกระโดดต่อไปในอนาคต
ในส่วนขั้นตอนการควบบริษัทโดยสรุป บริษัทฯ จะดาเนิ นการเพื่อให้ได้รบั การอนุ ญาตต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้เจ้าหนี้ คัดค้านการควบบริษัท ตลอดจนดาเนิ นการตามขั้นตอน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ซึ่งในขั้นตอนนี้ ประมาณการว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565
หลังจากนั้นจะเป็ นขั้นตอนการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้งั หมดโดยสมัครใจ ซึ่งจะดาเนิ นการโดยผูค้ าเสนอซื้ อ
โดยมีราคาเสนอซื้ อหุน้ ละ 5.09 บาท ซึ่งในขัน้ ตอนนี้ จะอยูใ่ นช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2565
ถึงต้นเดือนสิงหาคม 2565 เมื่อการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้งั หมดโดยสมัครใจแล้วเสร็จ หากมีผูถ้ ือหุน้
ที่คดั ค้าน ผูร้ บั ซื้ อหุน้ จะรับซื้ อหุน้ จากผูถ้ ือหุน้ ที่คดั ค้านในราคาหุน้ ละ 5.15 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นราคาหุน้ ที่ซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ จะมีมติอนุ มตั ิ
การควบบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ คาดว่าจะการดาเนิ นการตามขั้นตอนการควบบริษัทจะแล้วเสร็จทั้งหมด
ภายในเดือนกันยายน 2565 ทั้งนี้ อัตราการจัดสรรหุน้ ในบริษัทใหม่ (“อัตรำกำรจัดสรรหุน้ ”) ต่อหุน้ เดิม
ในบริษัทฯ จะอยูท่ ี่ 1 หุน้ เดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.60018 หุน้ ในบริษัทใหม่ โดยการพิจารณาความสมเหตุสมผล
ของอัตราการจัดสรรหุน้ ในบริษัทใหม่น้ัน บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นแก่ผูถ้ ือหุน้ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุ มตั ิการควบบริษัทต่อไป
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จากนั้น ประธานฯ เชิญ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
จากัด (มหาชน) ชี้ แจงต่อที่ประชุม
นางสาวมานิ ตา ภูวฒ
ั นเศรษฐ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
จากัด (มหาชน) ชี้ แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ในการควบบริษัท โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
ก. ข้อดีของกำรควบบริษทั
1. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาค
บริษัทใหม่จะมีโครงข่ายและใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้ น นอกจากนี้ บริษัทใหม่จะมีผูถ้ ือหุน้ เป็ น
บริษัทในกลุ่มบริษัท Telenor ซึ่งเป็ นหนึ่ งในผูน้ าการให้บริการด้านโทรคมนาคม
ซึ่งจะช่วยเพิ่มองค์ความรู ้ ประสิทธิภาพในการดาเนิ นงาน และการเติบโต
อย่างยัง่ ยืนของบริษัทฯ
2. เพิ่มขีดความสามารถและผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์และลดการลงทุน
ที่ซ้าซ้อน
บริษัทใหม่จะสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ของบริษัทฯ และ
dtac ร่วมกันได้ ซึ่งจะช่วยลดเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในอนาคต และเปิ ดโอกาสให้
บริษัทใหม่สามารถเพิ่มการลงทุนในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่าย
และพัฒนาธุรกิจในด้านเทคโนโลยีใหม่
3. เพิ่มโอกาสในการเพิ่มรายได้
บริษัทใหม่จะมีโอกาสในการเสนอบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
ซึ่ง dtac มิได้ให้บริการอยู่ ให้แก่ลกู ค้าของ dtac (Cross Sell) ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มลูกค้า
ของ dtac ได้รบั ความสะดวกสบายในการเข้าถึงบริการที่ง่ายขึ้ น นอกจากนี้
การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตของบริษัทฯ อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์เพิ่มขึ้ น
จากการเข้าถึงฐานลูกค้าที่มีจานวนมากขึ้ น
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนิ นงานและลดค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
การควบบริษัทเป็ นการเปิ ดโอกาสในการลดค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานด้านต่างๆ
โดยบริษัทใหม่จะสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่บริษัทฯ และ dtac มีอยูร่ ่วมกัน
ในการให้บริการกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ การที่บริษัทใหม่มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้ นจะส่งผลให้
บริษัทใหม่สามารถให้บริการกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้ น
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5. เสริมสร้างศักยภาพทางด้านการเงิน
บริษัทใหม่จะมีอตั ราส่วนทางการเงินที่ดีขนึ้ โดยเฉพาะอัตราส่วนหนี้ สินต่อทุน
(Net Interest Bearing Debt to Equity) ซึ่งจะเปิ ดโอกาสให้บริษัทใหม่เพิ่มความสามารถ
ในการลงทุนหรือการกูย้ ืมเพื่อการลงทุนมากขึ้ น และมีแนวโน้มในการได้รบั ต้นทุน
ทางการเงินที่ตา่ ลง
ข. ข้อด้อยของกำรควบบริษทั
1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากการควบบริษัท
กระบวนการควบบริษัทนั้นมีการดาเนิ นการที่เกี่ยวข้องหลายประการ บริษัทฯ
จึงมีภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละกระบวนการที่จาเป็ นในการควบบริษัทดังกล่าว
นอกจากนี้ การควบบริษัทอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการผสานการดาเนิ นงาน
ภายหลังการควบบริษัท เนื่ องจากบริษัทฯ และ dtac อาจมีความแตกต่างกัน
ในแนวทางและขั้นตอนการดาเนิ นงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้ นในการรักษาบุคลากรและการดาเนิ นการตามแผนการดาเนิ นงานภายหลัง
ควบบริษัท
2. สัดส่วนผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ จะตา่ ลงภายหลังการควบบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นของบริษัทฯ จะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษัทใหม่ลดลงเมื่อเทียบกับ
สัดส่วนการถือหุน้ เดิมในบริษัทฯ
ค. ควำมเสี่ยงของกำรควบบริษทั
1. ความเสี่ยงจากการรับรูป้ ระโยชน์ของการควบบริษัทได้ตา่ หรือช้ากว่าคาดการณ์
กระบวนการควบบริษัทอาจใช้เวลาและมีโอกาสเกิดความล่าช้า ซึ่งอาจทาให้
ได้ผลประโยชน์จากการควบบริษัทน้อยกว่าหรือล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนิ นการที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยงานและผูม้ ีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ และ dtac ต้องดาเนิ นการที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยงานซึ่งมีอานาจกากับดูแล
การควบบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) โดยบริษัทฯ และ dtac ต้องยื่นรายงานการรวมธุรกิจ
ต่อ กสทช. จึงมีความเสี่ยงที่ กสทช. จะกาหนดเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะ
ให้บริษัทที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบตั ิตาม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อจากัดในการดาเนิ นธุรกิจ
นอกจากนี้ ในกรณีมีเจ้าหนี้ ของบริษัทฯ และ/หรือ dtac คัดค้านการควบบริษัท
จะทาให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการควบบริษัท เนื่ องจากบริษัทฯ และ/หรือ dtac
ต้องมีการชาระหนี้ หรือวางประกันเพื่อการชาระหนี้ เพื่อที่จะสามารถดาเนิ นการ
ควบบริษัทต่อไปได้
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3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้ นจากข้อพิพาท คดีฟ้องร้อง และการปฏิบตั ิ
ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของ dtac
บริษัทใหม่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากข้อพิพาท คดีฟ้องร้อง และการปฏิบตั ิ
ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของ dtac
4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดารงสัดส่วน Free Float
สัดส่วนการถือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ รายย่อยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทใหม่
อาจน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกาหนด หากมีผูถ้ ือหุน้ รายย่อยที่ไม่ได้มีส่วนร่วม
ในการบริหารจานวนมากให้การตอบรับการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้งั หมด
โดยสมัครใจ และ/หรือ การรับซื้ อหุน้ จากผูถ้ ือหุน้ ที่คดั ค้านของบริษัทฯ และ/หรือ dtac
นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้นาเสนอวิธีการประเมินความเหมาะสมของอัตรา
การจัดสรรหุน้ ให้ที่ประชุมทราบ โดยวิธีการที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ ได้แก่ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flows Approach หรือ DCF) เนื่ องจากวิธีดงั กล่าวมีความเหมาะสมที่สุด
ในการประเมินหาอัตราการจัดสรรที่เหมาะสมในการจัดสรรหุน้ ในบริษัทใหม่ โดยคานึ งถึงความสามารถ
ในการดาเนิ นธุรกิจจากปั จจัยต่างๆ เช่น แผนการขยายธุรกิจและสะท้อนถึงกลยุทธ์และวิสยั ทัศน์ของ
คณะผูบ้ ริหาร รูปแบบธุรกิจและการดาเนิ นงานที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบริษัท
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการประเมินช่วงของอัตราการจัดสรรหุน้ ที่เหมาะสม
โดยใช้วิธี DCF แล้วพบว่าอยูใ่ นช่วงดังต่อไปนี้
- 1 หุน้ เดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.59714 – 0.62643 หุน้ ในบริษัทใหม่
- 1 หุน้ เดิมใน dtac ต่อ 5.76457 – 6.17727 หุน้ ในบริษัทใหม่
ทั้งนี้ ช่วงการจัดสรรหุน้ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าว สามารถเทียบได้กบั
อัตราการจัดสรรหุน้ ที่ถูกกาหนดไว้ ดังนี้
- 1 หุน้ เดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.60018 หุน้ ในบริษัทใหม่
- 1 หุน้ เดิมใน dtac ต่อ 6.13444 หุน้ ในบริษัทใหม่
จากการพิจารณาเหตุผลของการควบบริษัทและความเหมาะสมของอัตราการจัดสรรหุน้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ ควรอนุ มตั ิการควบบริษัทในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม
การตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้ ว่าจะอนุ มตั ิการควบบริษัทหรือไม่น้ัน ขึ้ นอยูก่ บั ดุลพินิจของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ
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ผูถ้ ือหุน้ สอบถามประธานฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ผูบ้ ริหารมีความเห็นและแนวทางแก้ไขความกังวลของหลายภาคส่วนต่ออานาจเหนื อตลาด
และสภาพการแข่งขันที่จะเปลี่ยนแปลงไปภายหลังการควบบริษัทอย่างไร
(2) ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั ประโยชน์ใดบ้าง จากการสนับสนุ นการควบบริษัท และการแปลงหุน้
ของบริษัทฯ เป็ นหุน้ ของบริษัทใหม่ (NewCo) อาทิ เงินปั นผล กาไร มูลค่าธุรกิจ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถ
คาดหวังถึงค่าใช้จ่ายและงบจ่ายลงทุนที่จะลดลงได้มากเพียงใด
(3) นอกเหนื อจากการประหยัดต้นทุน และงบจ่ายลงทุน ผูถ้ ือหุน้ สามารถคาดหวัง
ถึงพัฒนาการทางธุรกิจใหม่ๆ อะไรบ้าง อาทิ การขยายธุรกิจในต่างประเทศ หรือธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจ
ด้านอวกาศ
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ สาหรับคาถามที่ดีมากทั้งสามข้อ และตอบคาถามข้อแรก
และข้อที่สองโดยรวมว่า ในการควบบริษัทครั้งนี้ สิ่งที่ส่งผลและจับต้องได้ในทันที ประการแรก ได้แก่
การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มหรือนวัตกรรมการให้บริการที่ให้ผลประโยชน์
และคุณภาพที่สูงขึ้ นแก่ผูบ้ ริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเป็ น “ชีวติ อัจฉริยะ” (smart living)
ตลอดจน การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทลั (digital transformation) ซึ่งบริษัทฯ ที่มีศกั ยภาพในการแข่งขัน
จะสนับสนุ นอุตสาหกรรมต่างๆ ในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทลั ที่ทุกอุตสาหกรรมจะต้องเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว
ตนจึงเชื่อมัน่ ว่า การควบบริษัทจะส่งผลให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันที่แข็งแกร่งขึ้ น มีการมุง่ เน้นเรื่อง
เทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มมูลค่าให้กบั ผูบ้ ริโภค ทั้งในชีวิตประจาวัน
และผูป้ ระกอบการในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็ นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เกิดจากการควบบริษัท ประการที่สอง
ตนมีความเชื่อมัน่ ว่าการควบบริษัทจะส่งผลให้ 1) การให้บริการจะดียิ่งขึ้ น เนื่ องจากจานวนสถานี ฐาน
ที่จะมีมากขึ้ น และเป็ นอันดับหนึ่ งในประเทศไทยไปโดยปริยาย 2) จานวนรวมของคลื่นความถี่
จะมีศกั ยภาพในการแข่งขัน หรืออาจกล่าวได้วา่ เทียบเท่ากับผูป้ ระกอบการอีกรายหนึ่ ง หรือมีมากกว่า
หากนับคลื่นความถี่หลัก (mainstream) 3) จะทาให้บริษัทใหม่ (NewCo) สามารถเข้าสู่ยุคของ 6G และ
เทคโนโลยีอวกาศได้ กล่าวคือ ระบบสื่อสารดาวเทียมวงโคจรตา่ (low orbit satellites) ที่มีดาวเทียมจานวนมาก
ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีใหม่เมื่อผสานการใช้งานร่วมกับสถานี ฐานภาคพื้ นดิน จะช่วยเสริมศักยภาพในการให้บริการ
ให้ครอบคลุมและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้ น สาหรับคาถามข้อที่สาม ที่เกี่ยวกับธุรกิจใหม่ ประธานฯ
แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะไม่เน้นการสร้างหรือขยายบริษัททางด้านโครงสร้างพื้ นฐานโทรคมนาคม
ในระดับภูมิภาค แต่จะมุง่ เน้นเทคโนโลยีดิจิทลั เทคโนโลยีคลาวด์ และ IoTs ที่จะช่วยให้เกิดชีวิตอัจฉริยะ
ตลอดจนอุตสาหกรรมอัจฉริยะต่างๆ รวมถึงให้ความสาคัญกับการสร้างระบบปั ญญาประดิษฐ์ (AI)
เพื่อจัดการข้อมูลจานวนมหาศาล ซึ่งสามารถนาเทคโนโลยีเหล่านี้ ไปใช้ในการขยายธุรกิจในประเทศต่างๆ
ในระดับภูมิภาคหรือแม้กระทัง่ ในระดับโลก และประการสุดท้าย จากเรื่องต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น รวมถึง
การลดความทับซ้อนที่เกิดขึ้ น เช่น การทับซ้อนในช่องทางการจาหน่ ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นต้น
ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทใหม่ จะปรับตัวดีขนอย่
ึ้ างมีนัยสาคัญ
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จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องที่สาคัญอีกประการหนึ่ งคือ ตนมีความเชื่อว่า
บริษัทใหม่ที่มีศกั ยภาพ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง จะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในการสร้างสรรค์เรื่อง
ความยัง่ ยืนได้ กล่าวคือ การลดความเหลื่อมล้า (inclusive capital) ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการลดความเหลื่อมล้า
คือการลดช่องว่างในการเข้าถึงดิจิทลั (digital divide) หรือช่องว่างในการเข้าถึงองค์ความรูผ้ ่านอินเทอร์เน็ ต
ผ่านเทคโนโลยี 5G และ 6G ซึ่งการลดช่องว่างดังกล่าว จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของประชากร
และประเทศไทยให้มีศกั ยภาพในการเติบโต มีความสามารถในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืนและก้าวกระโดด
สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็ นพันธกิจที่สาคัญ ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูล
และความตระหนักรู ้ ซึ่งเป็ นเป้ าหมายของบริษัทฯ เช่นกัน ตนจึงหวังว่าการควบบริษัทในครั้งนี้ จะทาให้เรื่องต่างๆ
ที่ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบข้างต้น สามารถเกิดขึ้ นจริงและจับต้องได้ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มอีกมากให้กบั
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ทุกฝ่ าย
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการควบบริษัท ระหว่างบริษัทฯ และ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) รวมถึงอัตราการจัดสรรหุน้ สาหรับการจัดสรรหุน้
ในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท
ในวาระนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 25,625,281,382 หุน้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการควบบริษัท ระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท โทเทิ่ล
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“การควบบริษัท”) รวมถึงอัตราการจัดสรรหุน้ สาหรับการจัดสรรหุน้ ในบริษัทใหม่
ที่เกิดจากการควบบริษัท (“บริษัทใหม่”) การดาเนิ นการให้บริษัท ซิทริน โกลบอล จากัด และ Citrine
Venture SG Pte Ltd ร่วมทาหน้าที่เป็ นผูเ้ กลี่ยหุน้ ในการปั ดเศษหุน้ ในการจัดสรรหุน้ ในบริษัทใหม่
การดาเนิ นการตามขั้นตอนการควบบริษัทให้แล้วเสร็จ ตลอดจนมอบอานาจให้กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ
หรือบุคคลที่กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอานาจในการดาเนิ นการที่จาเป็ นและเกี่ยวข้อง
กับการควบบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
25,464,162,466 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.3713
ไม่เห็นด้วย
จานวน
161,009,366 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.6283
งดออกเสียง
จานวน
109,550 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0004
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ ไม่มีสิทธิออกเสียง จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
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วำระที่ 8

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จำกจำนวน 133,474,621,856 บำท
เป็ นจำนวน 133,472,781,204 บำท โดยกำรตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้นำออกจำหน่ำย
จำนวน 460,163 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ ้ ละ 4 บำท และ พิจำรณำอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้เลขานุ การฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้นาออกจาหน่ าย และ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่ องด้วยบริษัทฯ มีหุน้ ที่ยงั มิได้นาออกจาหน่ าย จานวน
460,163 หุน้ ซึ่งเป็ นหุน้ ที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้ อหุน้ เพิ่มทุน
ที่โอนสิทธิได้ (TSR) และ การจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษัทฯ ในปี 2559 ดังนั้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียน
และทุนชาระแล้วของบริษัทใหม่ เท่ากับผลรวมของทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริษัทฯ และ บริษัท
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) บริษัทฯ จึงจาเป็ นต้องดาเนิ นการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จานวน 1,840,652 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 133,474,621,856 บาท แบ่งเป็ น
33,368,655,464 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 4 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 133,472,781,204 บาท
แบ่งเป็ น 33,368,195,301 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 4 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้นาออก
จาหน่ ายจานวน 460,163 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 4 บาท
นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จะต้อง
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้
ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

133,472,781,204

บาท

(หนึ่ งแสนสามหมื่นสามพันสี่รอ้ ยเจ็ดสิบสองล้าน
เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่ งพันสองร้อยสี่บาท)
แบ่งออกเป็ น

33,368,195,301

หุน้

(สามหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบแปดล้านหนึ่ งแสน
เก้าหมื่นห้าพันสามร้อยหนึ่ งหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ

4

บาท (สี่บาท)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

33,368,195,301

หุน้

(สามหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบแปดล้านหนึ่ งแสน
เก้าหมื่นห้าพันสามร้อยหนึ่ งหุน้ )
หุน้ บุริมสิทธิ

- หุน้ (-)”
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ในการนี้ เพื่อให้การดาเนิ นการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็ นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเป็ นการสมควรที่บริษัทฯ
จะมอบอานาจให้ กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ ง (โดยไม่ตอ้ งมีตราประทับ) เป็ นผูม้ ีอานาจ
ลงนามในคาขอหรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การยื่นคาขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์
และการดาเนิ นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ตอ้ งยื่น
ต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอานาจในการดาเนิ นการใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการดังกล่าว
ตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่ วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็ นไปตามคาแนะนาหรือคาสัง่ ของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผูม้ ีอานาจ
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนจานวน
1,840,652 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 133,474,621,856 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จานวน 133,472,781,204 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้นาออกจาหน่ ายจานวน 460,163 หุน้
และอนุ มตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอานาจให้กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ มีอานาจ
ในการดาเนิ นการที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่เสนอดังกล่าว
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้นาออกจาหน่ าย และ พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมทั้งการมอบอานาจให้กรรมการผูม้ ีอานาจ
ของบริษัทฯ มีอานาจในการดาเนิ นการที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการดังกล่าว
ในวาระนี้ มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 25,625,281,382 หุน้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุน้ จดทะเบียน
ที่ยงั ไม่ได้นาออกจาหน่ าย และ พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมทั้งการมอบอานาจให้กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ
มีอานาจในการดาเนิ นการที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
25,478,141,584 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
6,053,813 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
จานวน
141,085,985 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ ไม่มีสิทธิออกเสียง จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.4258
0.0236
0.5506
0.0000
0.0000
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ภำยหลังเสร็จสิ้ น
กำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ
ตำมระเบียบวำระ
กำรประชุม

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
ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุ นในวันนี้ ซึ่งถือเป็ นประวัติศาสตร์บทใหม่ของบริษัทฯ อันจะนามาซึ่งประโยชน์
ต่อประเทศชาติ ประชาชน และต่ออุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตนมีความหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า บริษัทใหม่ที่เกิดจาก
การควบบริษัทในครั้งนี้ จะสามารถนามาซึ่งประโยชน์และคุณค่าสูงสุดต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ าย
รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ด้วย จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้
และ กล่าวปิ ดประชุมเวลา 15.57 น.
อนึ่ ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทยอยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน
IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้ น โดยมีจานวนเพิ่มขึ้ นจาก ณ เวลาที่เปิ ดประชุม รวมทั้งสิ้ นเป็ น 907 ราย
นับจานวนหุน้ ที่ถือรวมกันได้ท้งั สิ้ น 25,625,281,382 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 76.85 ของจานวนหุน้
ที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

- ศุภชัย เจียรวนนท์ (นายศุภชัย เจียรวนนท์)
ประธานที่ประชุม
- รังสินี สุจริตสัญชัย (นางรังสินี สุจริตสัญชัย)
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

รับรองสาเนาถูกต้อง
- อติรุฒม์ โตทวีแสนสุข (นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข)
กรรมการ
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