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บริษทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ  ำปี 2565 

วนัที่ 4 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. 

ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 

 

นายศุภชยั เจียรวนนท ์ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ  

นางรงัสินี สุจริตสญัชยั เลขานุการท่ีประชุมแจง้ว่า การประชุมในครั้งน้ี เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลั 

เพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม เร่ือง มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

พ.ศ. 2563 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสร์วมทั้งส้ิน 881 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้25,547,586,379 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 76.61 

ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ซ่ึงวิธีการ

แสดงตนของผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์ป็นไปตามคู่มือการลงทะเบียนและการเขา้ร่วมประชุม 

ผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM ท่ีไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุม 

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เลขานุการฯ กล่าวแนะน ากรรมการ 

ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทฯ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมายและผูท่ี้เป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนเสียง 

ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง: 

1. นายศุภชยั เจียรวนนท ์ ประธานกรรมการ 

2. ดร. อาชว ์ เตาลานนท ์ รองประธานกรรมการ  

ประธานคณะกรรมการดา้นการเงิน และ 

กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ รองประธานกรรมการ  

กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน และ 

กรรมการในคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

และสรรหากรรมการ 

4. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน และ  

กรรมการในคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

และสรรหากรรมการ 

5. ดร. ฮาราลด ์ ลิงค ์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
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6. นางปรีเปรม เสรีวงษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  

ประธานคณะกรรมการความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์

7. ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารกัษ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

8. ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน 

และ กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

9. นายอติรุฒม ์ โตทวีแสนสุข กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการ 

ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์

10. นายมนัสส ์ มานะวุฒิเวช กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ร่วม) 

11. นายณฐัวุฒิ อมรวิวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ร่วม) 

12. ดร. ธีรเดช ด ารงคพ์ลาสิทธ์ิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ร่วม) 

13. นางสาวยุภา ลีวงศเ์จริญ หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน 

ผูส้อบบญัชี: 

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

2. นางสาวอารียา วงศว์ิทสงฆ ์ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

ท่ีปรึกษากฎหมายผูท้ าหนา้ท่ีดูแลการประชุมผูถื้อหุน้ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และ 

ผูท่ี้เป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนเสียง: 

 นางสาวพรพิไล โกศลประภา  บริษัท ส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร ์จ ากดั 

จากน้ัน ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการท่ีประชุมช้ีแจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน 

เลขานุการฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุน้ทุกคน 

จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือและลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม โดยใหนั้บหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

ส าหรบัการลงคะแนนในทุกๆ วาระ ผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย ไมต่อ้งลงคะแนนเสียงในแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM 

ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหย้ืนยนัเจตนาโดยการกดปุ่มท่ีหนา้จอ ในช่องท่ีประสงค ์ 

และกดปุ่ม “ยืนยนั” ทั้งน้ี เมื่อเร่ิมประชุมแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงคะแนนเสียง 

ผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM ล่วงหนา้ไดใ้นทุกวาระ หรือ จะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระท่ีอยูร่ะหวา่ง

การพิจารณาก็ได ้ซ่ึงระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเม่ือมีการปิดวาระน้ันๆ ในการรวมผล 

เพ่ือนับคะแนนเสียง ระบบจะน าคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง หรือบตัรเสีย หกัออกจากจ านวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม หรือของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณี ผลลพัธคื์อ

คะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมภายหลงัวาระท่ีมีการลงมติ

เรียบรอ้ยแลว้ จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงไดเ้พียงในวาระถดัไป ท่ียงัมิไดปิ้ดระบบนับผลคะแนนเท่าน้ัน  

เพราะเมื่อปิดระบบนับผลคะแนนในแต่ละวาระแลว้ บริษัทฯ จะไมส่ามารถกลบัไปแกไ้ขขอ้มลูใดๆ ในระบบไดอี้ก 

ทั้งน้ี เพ่ือความโปร่งใสและเป็นธรรม 
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เมื่อช้ีแจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

เร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วำระที่ 1 รบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 

ประธานฯ เชิญ นายมนัสส ์มานะวุฒิเวช กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ร่วม) รายงานผลการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ต่อท่ีประชุม 

นายมนัสส ์มานะวุฒิเวช น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564  

ต่อท่ีประชุม 

จากน้ัน เลขานุการฯ กล่าวรายงานเก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ของบริษัทฯ และ

ความคืบหนา้ในการไดร้บัการต่ออายุการรบัรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย

ในการต่อตา้นการทุจริต 

ท่ีประชุมรบัทราบ 

วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงิน และ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส  ำหรบัรอบ

ระยะเวลำบญัชีประจ  ำปี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ใหท่ี้ประชุมทราบ 

เลขานุการฯ ช้ีแจงวา่รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชีแลว้ ปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ท่ีไดจ้ดัส่ง 

ใหผู้ถื้อหุน้แลว้ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สินทรพัยร์วม 345,584 ลา้นบาท 

 หน้ีสินรวม 165,596 ลา้นบาท 

รายไดร้วม      9,927 ลา้นบาท 
ก าไรสุทธิ      4,903 ลา้นบาท 

ผูถื้อหุน้แสดงความช่ืนชมนวตักรรม (Innovation) ของกลุ่มทรู และแสดงความเห็นวา่  

กลุ่มทรูมนัน่ีมีความน่าสนใจมาก จึงอยากทราบวา่กลุ่มทรูมนัน่ีเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มบริษัทฯ ดว้ยหรือไม่ 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ กลุ่มทรูมนัน่ีไมไ่ดเ้ป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มบริษัทฯ แต่มีความเช่ือมโยง 

ช่วยเหลือเก้ือกูล และสอดประสานกนัในเชิงยุทธศาสตรอ์ยา่งเหนียวแน่น 
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ผูถื้อหุน้แสดงความเห็นวา่ เน่ืองจากขณะน้ีเป็นช่วงเร่ิมตน้ของยุค 5G และในขณะเดียวกนั

บริษัทฯ ไดม้ีการแต่งตั้งคนรุ่นใหม ่3 ท่าน เป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ผูถื้อหุน้จึงอยากทราบวิสยัทศัน์ดา้น 5G 

จากฝ่ายบริหาร เน่ืองจากในระยะน้ีมีผลิตภณัฑข์องทรูท่ีน่าสนใจหลายรายการไดเ้ปิดตวัสู่ตลาด 

ดร. ธีรเดช ด ารงคพ์ลาสิทธ์ิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ร่วม) อธิบายต่อท่ีประชุมวา่ บริษัทฯ 

มุง่เนน้พฒันาศกัยภาพดา้นโครงขา่ยพ้ืนฐาน เน่ืองจากบริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองคุณภาพเป็นอยา่งยิ่ง 

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีระบบนิเวศ (ecosystem) เป็นของตนเอง บริษัทฯ จึงเน้นการใหบ้ริการแก่ลกูคา้

โดยเฉพาะคอนเทนตท่ี์พิเศษและประทบัใจ (exclusive and immersive)  ในส่วนของการใหบ้ริการ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัท่ีสุดของ 5G เน่ืองจากในปัจจุบนั อุปกรณโ์ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

ท่ีรองรบั 5G ท่ีมีจ าหน่ายในตลาด อยู่ในระดบักลางถึงระดบัสูง แต่บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภค 

และลกูคา้ชาวไทย สามารถเขา้ถึง 5G ไดม้ากขึ้ น ดงัน้ัน ในปี 2565 บริษัทฯ จะมุง่เนน้ในการจดัจ าหน่าย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีรองรบั 5G เพ่ิมขึ้ น ทั้งระดบัเร่ิมตน้และระดบักลาง เพ่ือใหผู้บ้ริโภคและลกูคา้ของกลุ่มทรู 

สามารถเขา้ถึงบริการ 5G จากโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของลกูคา้เองได ้กุญแจส าคญัอีกประการหน่ึงของ 5G  

คือ IoTs (Internet of Things) ท่ีนอกเหนือจากการใชง้านผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแลว้ ยงัเช่ือมต่อผ่านระบบ IoTs 

จากอุปกรณ ์IoTs ท่ีบา้นของลกูคา้ ท าใหม้ีระบบครอบคลุมและลกูคา้สามารถเขา้ถึงบริการ 5G ไดม้ากขึ้ น 

โดยบริษัทฯ คาดหวงัวา่ บริษัทฯ จะสามารถสรา้งความเติบโตและดูแลลกูคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุมทัว่ถึงทัว่ประเทศไทย 

จากน้ัน นายณฐัวุฒิ อมรวิวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ร่วม) กล่าวเสริมในประเด็นเร่ือง 

5G วา่ ส่ิงส าคญัส าหรบั 5G นอกเหนือจากโครงข่าย คือ ระบบนิเวศ ท่ีประกอบดว้ยพนัธมิตรและโซลชูนัต่างๆ 

โดยโซลชูนั 5G สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ 1) ส่ือดิจิทลั (digital media) และ  

2) ดิจิทลัโซลชูนั (digital solution) ส าหรบัส่ือดิจิทลั ส่ิงท่ีจะใชศ้กัยภาพของ 5G ใหเ้ป็นประโยชน์ 

ประการแรกคือ ความบนัเทิง ซ่ึงบริษัทฯ สามารถสรา้งความแตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจน ประการท่ีสอง  

ความภกัดีต่อแบรนด ์(loyalty) และการบริหารลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM) และประการสุดทา้ย อี-คอมเมิรซ์  

ซ่ึงในอนาคตจะกลายเป็น อี-คอมเมิรซ์ ท่ีเป็น metaverse มากขึ้ น และส าหรบัดิจิทลัโซลชูนั ส่ิงท่ีจะสามารถ

สรา้งการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ IoTs เช่น บา้นอจัฉริยะ (smart homes) การคา้ปลีก และการขนส่งอจัฉริยะ 

(smart transportation) เป็นตน้ ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมปีริมาณการใชง้านหรือฐานลกูคา้ขนาดใหญ่ และจะท าให้

บริษัทฯ สามารถเขา้สู่ยุคท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สูงสุดจาก 5G ได ้รวมทั้งดา้นการเกษตร และท่ีส าคญัท่ีสุด

คือ ขอ้มลู และการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ย 

จากน้ัน ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชีแลว้ 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 25,612,414,680 หุน้ 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบั

รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

เห็นดว้ย จ านวน 25,465,642,426 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 10,441 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 146,761,813 เสียง   

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรสุทธิประจ  ำปี 2564 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย  

และ อนุมตักิำรจำ่ยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิ ประจ ำปี 2564 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 

เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 ใหท่ี้ประชุมทราบ 

เลขานุการฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน 

และไมม่ียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ดงัน้ัน บริษัทฯ มีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิไว  ้

เป็นทุนส ารองในจ านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให ้

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

จ านวน 245,179,293.65 บาท ซ่ึงคิดเป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2564 และ พิจารณาอนุมติั 

การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท คิดเป็นเงินปันผล

ทั้งส้ิน 2,334,093,671.07 บาท ทั้งน้ี เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 

โดยผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในครั้งน้ี คือ ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 

และ ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 

จากน้ัน ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564  

เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 25,612,714,680 หุน้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารอง 

ตามกฎหมาย และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 25,478,576,715 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9991 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 230,441 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0009 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 133,907,524 เสียง   

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   
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วำระที่ 4 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ 

ท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระใหท่ี้ประชุมทราบ 

เลขานุการฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ กรรมการท่ีอยูใ่น

ต าแหน่งนานท่ีสุดจะเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด  ในการประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 น้ี มีกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ 5 ท่าน คือ 

1. ดร. อาชว ์ เตาลานนท ์ กรรมการ 

2. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ 

3. ดร. ฮาราลด ์ ลิงค ์ กรรมการอิสระ 

4. นายชชัวาลย ์ เจียรวนนท ์ กรรมการ 

5. นายอติรุฒม ์ โตทวีแสนสุข กรรมการ 

เลขานุการฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระ กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งสามารถไดร้บัการเลือกตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งตามเดิม

ไดอี้กและเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนน้อย 

เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้ โดยประกาศ

หลกัเกณฑผ่์านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 จนถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

และ ส าหรบัการประชุมในครั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลมายงับริษัทฯ  ดงัน้ัน คณะกรรมการ

จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

ทั้ง 5 ท่าน ดงักล่าว ใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

จากน้ัน ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

ทั้ง 5 ท่าน ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง 

เป็นรายบุคคล 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือทดแทน

กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระในครั้งน้ี ดว้ยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดงัน้ี 

1) ดร. อาชว ์เตาลานนท ์ (กรรมการ) 

ในวาระน้ี ส าหรบักรรมการท่านน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

รวมทั้งส้ิน 25,612,795,281 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 25,341,824,740 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.4620 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 137,087,934 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.5380 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 133,882,607 เสียง   

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   
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 2) นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ (กรรมการ) 

ในวาระน้ี ส าหรบักรรมการท่านน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

รวมทั้งส้ิน 25,612,795,281 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 25,275,752,348 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.2027 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 203,145,326 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.7973 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 133,897,607 เสียง   

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

 3) ดร. ฮาราลด ์ลิงค ์ (กรรมการอิสระ) 

ในวาระน้ี ส าหรบักรรมการท่านน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

รวมทั้งส้ิน 25,612,795,281 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 25,005,405,835 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.1416 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 473,491,839 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 1.8584 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 133,897,607 เสียง   

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

  4) นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์ (กรรมการ) 

ในวาระน้ี ส าหรบักรรมการท่านน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

รวมทั้งส้ิน 25,612,795,281 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 24,771,282,203 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.2227 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 707,615,471 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 2.7773 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 133,897,607 เสียง   

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

5) นายอติรุฒม ์โตทวีแสนสุข (กรรมการ) 

ในวาระน้ี ส าหรบักรรมการท่านน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

รวมทั้งส้ิน 25,612,795,281 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 25,351,350,584 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.5019 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 126,897,090 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.4981 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 134,547,607 เสียง   

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   
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วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำร 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ใหท่ี้ประชุมทราบ 

เลขานุการฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการตามอตัราเดิม  

ซ่ึงท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ไดเ้คยมีมติอนุมติัไว ้และเป็นอตัราเดิมท่ีมิไดเ้ปล่ียนแปลงตั้งแต่

ปี 2545 โดยก าหนดไวเ้ป็นรายต าแหน่งและมีผลใชบ้งัคบัตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติ 

เป็นประการอ่ืน  ในปีน้ี คณะกรรมการมิไดเ้สนอขอเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อยา่งใด  

ซ่ึงในทางกฎหมายแลว้ ยงัไมม่ีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลงมติ แต่เพ่ือการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการจึงเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

กรรมการไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 

 ประธานกรรมการ   300,000 บาทต่อเดือน 

 ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ  200,000 บาทต่อเดือน 

 รองประธานกรรมการ  150,000 บาทต่อเดือน 

 กรรมการ  100,000 บาทต่อเดือน 

 (ไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอสิระ) 

 กรรมการอสิระท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 200,000 บาทต่อเดือน 

 (ไม่ว่าจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยคณะเดียวหรือหลายคณะ) 

 กรรมการอสิระท่ีเป็นประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ย 300,000 บาทต่อเดือน 

 (ไม่ว่าจะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ยคณะเดียวหรือหลายคณะ) 

หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจา้งของบริษัทฯ ก็ใหค้่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจา้งปกติ 

ของลูกจา้งแต่ละท่าน และ ใหม้ีผลใชบ้งัคบัตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเป็นประการอืน่ 

จากน้ัน ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

โดยกรรมการท่านใดท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และไดล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมในครั้งน้ี ไม่มีสิทธิ

ลงคะแนนเสียงในวาระน้ี 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมรวมทั้งส้ิน 25,484,312,727 หุน้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง 

ไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 25,447,551,681 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.8558 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 5,837,032 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0229 

งดออกเสียง จ านวน 30,924,014 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.1213 

ไมม่ีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
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วำระที่ 6 พิจำรณำแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ  ำปี 2565 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ใหท่ี้ประชุมทราบ 

เลขานุการฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ดว้ยผูส้อบบญัชีในสงักดัของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์ 

คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2543 โดยบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์

คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ไดท้ าการเปล่ียนแปลงบุคคลผูท้ าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทอยา่งสม า่เสมอ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และไม่ปรากฏวา่มีเหตุสมควรท่ีจะตอ้งเปล่ียนส านักงานสอบบญัชี

แต่อยา่งใด คณะกรรมการจึงมีมติเสนอใหแ้ต่งตั้ง นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4095   

นายไพบลู ตนักูล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4298  และ นางสาวสกุณา แยม้สกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เลขท่ี 4906 จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 

โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  

และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตตามรายนามขา้งตน้ ไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์

คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูม้ีอ านาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอ่ืนของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์

คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูป้ฏิบติัหน้าท่ีแทนได ้โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นเงินจ านวน 

5.5 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2564 ทั้งน้ี หากมีงานสอบบญัชีนอกเหนือจาก 

การสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ คณะกรรมการขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณามอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ

เป็นผูม้ีอ านาจพิจารณาก าหนดค่าใชจ้่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

ทั้งน้ี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ัน 

ไมม่ีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด 

จากน้ัน ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี

ประจ าปี 2565 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 25,484,412,727 หุน้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565  

พรอ้มทั้งมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการเป็นผูม้ีอ านาจพิจารณาก าหนดค่าใชจ้่ายพิเศษหากมีงานสอบบญัชี

นอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติเป็นกรณีๆ ไป ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย จ านวน 25,366,706,042 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.5593 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 112,280,371 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.4407 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 5,426,314 เสียง   

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   
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วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตัิกำรควบบริษทั ระหว่ำงบริษทัฯ และ บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ 

จ  ำกดั (มหำชน) รวมถึงอตัรำกำรจดัสรรหุน้ส  ำหรบักำรจดัสรรหุน้ในบริษัทใหม่ 

ที่เกิดจำกกำรควบบริษทั 

ประธานฯ เชิญ นางสาวยุภา ลีวงศเ์จริญ หวัหน้าคณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน อธิบายเร่ืองดงักล่าว

ต่อท่ีประชุม 

นางสาวยุภา ลีวงศเ์จริญ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

มีการแข่งขนัท่ีเปิดกวา้งและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการในอุตสาหกรรมตอ้งมีการปรบัตวั

เพ่ือสรา้งการเติบโตทางธุรกิจและรองรบักบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว การควบบริษัทระหวา่งบริษัทฯ  

และ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“dtac”) (“กำรควบบริษทั”) ในครั้งน้ี  

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจของบริษัทฯ และ dtac และการพฒันาต่อยอดธุรกิจโทรคมนาคม

ไปสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี (Technology Company) ท่ีสมบรูณแ์ละมีมาตรฐานระดบัโลก เพ่ือใหส้ามารถ

ตอบรบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและแข่งขนักบัผูเ้ล่นชั้นน าระดบัโลกได ้ทั้งน้ี ธุรกิจโทรคมนาคม 

จะยงัคงเป็นหน่ึงในธุรกิจหลกัของบริษัทใหมท่ี่จะเกิดข้ึนจากการควบบริษัท (“บริษัทใหม่”) โดยบริษัทใหม่

จะมุง่เนน้การพฒันาธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตสูง ตลอดจนการพฒันาดา้นเทคโนโลยี รวมไปถึง

ปัญญาประดิษฐ ์คลาวดเ์ทคโนโลยี IoTs หรือ Internet of Things อุปกรณอ์จัฉริยะ เมืองอจัฉริยะ ดิจิทลั

มีเดียโซลชูนั และการส่งเสริมธุรกิจสตารท์อพัในประเทศไทย โดยการจดัตั้ง Venture Capital ซ่ึงมุง่เน้น 

ในการลงทุนในธุรกิจสตารท์อพั และการสรา้งองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือสนับสนุน 

การพฒันาประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรป์ระเทศไทย 4.0 ท่ีจะกา้วไปเป็นศูนยก์ลางของเทคโนโลยี

ในระดบัภูมิภาค 

ทั้งน้ี ภายหลงัการควบบริษัทแลว้เสร็จ กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั และกลุ่มบริษัท 

Telenor (ไดแ้ก่ Telenor Asia Pte Ltd และ บริษัท ไทย เทลโค โฮลด้ิงส ์จ ากดั) จะถือหุน้ในบริษัทใหม่ 

ในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 28.98 และรอ้ยละ 27.35 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษัทใหมต่ามล าดบั  

ซ่ึงสดัส่วนการถือหุน้ดงักล่าวอยูภ่ายใตส้มมติฐานว่า ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดของบริษัทฯ และ dtac ขายหุน้ของตน

ในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัยท์ั้งหมดโดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไขก่อนการท าค าเสนอซ้ือ (“กำรท ำ 

ค ำเสนอซ้ือหลกัทรพัยท์ั้งหมดโดยสมัครใจ”) ใหแ้ก่ผูท้ าค าเสนอซ้ือ (ไดแ้ก่ บริษัท ซิทริน โกลบอล จ ากดั 

และ Citrine Venture SG Pte Ltd)  และไมม่ีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและออกเสียงคดัคา้นการควบบริษัท  

(“ผูถ้ือหุน้ที่คดัคำ้น”) ขายหุน้ของตนใหแ้ก่ผูร้บัซ้ือหุน้ (ไดแ้ก่ บริษัท ซิทริน เวนเจอร ์โฮลด้ิงส ์จ ากดั  

และ Citrine Investment SG Pte Ltd) โดยผูถื้อหุน้รายใหญ่ของทั้งสองบริษัทมีเป้าหมายใหก้ารควบบริษัท 

เป็นการสรา้งความร่วมมืออยา่งเท่าเทียม หรือ Equal Partnership จากการท่ีมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทใหม่

ท่ีใกลเ้คียงกนั เพ่ือร่วมกนัเสริมสรา้งความแข็งแกร่งใหบ้ริษัทใหมต่่อไป 
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การควบบริษัทในครั้งน้ี จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อทั้งบริษัทฯ ผูบ้ริโภค และประเทศชาติโดยรวม 

จากการผสานจุดแข็ง ความเช่ียวชาญ และระบบนิเวศของทั้งสองบริษัท และผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีมีประสบการณ์

ระดบัโลก ซ่ึงจะช่วยสรา้งรากฐานท่ีแข็งแกร่งและการเติบโตใหแ้ก่บริษัทใหม ่ทั้งน้ี บริษัทใหมจ่ะมีโครงขา่ย

และแพลตฟอรม์ในการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้ น รวมทั้งสามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร

โครงสรา้งพ้ืนฐานร่วมกนั ซ่ึงจะช่วยประหยดัค่าใชจ้่าย และจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นตน้ทุน 

และผลตอบแทนจากการลงทุน ในขณะเดียวกนัจะเป็นการเพ่ิมคุณค่าใหก้บัผูบ้ริโภคดว้ยคุณภาพ 

และเครือขา่ยท่ีครอบคลุมมากยิ่งขึ้ น และช่วยสนับสนุนการน าเสนอสินคา้และสิทธิประโยชน์ต่างๆ  

ใหส้ามารถตอบรบักบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้งเป็นการขยายช่องทางการขายและแพลตฟอรม์ 

การใหบ้ริการท่ีมีขนาดใหญ่และมีศกัยภาพสูงขึ้ น โดยการใหบ้ริการดา้นดิจิทลัและการใหบ้ริการในรูปแบบ 

Self-Service จะช่วยใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงความสะดวกสบายในการใชบ้ริการมากขึ้ น การควบบริษัทในครั้งน้ี  

จะเป็นการขบัเคล่ือนครั้งส าคญัในการเร่งพฒันาประเทศไทยเขา้สู่ยุคดิจิทลั รวมทั้งช่วยในการสนับสนุน

ธุรกิจสตารท์อพั และการพฒันานวตักรรมและระบบนิเวศต่างๆ ซ่ึงจะช่วยดึงดูดบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ 

ใหเ้ขา้มาท างานและประกอบธุรกิจในประเทศไทยไดอี้กดว้ย 

บริษัทฯ ไดจ้ดัท าขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนส าหรบับริษัทใหม ่เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชป้ระกอบ 

การพิจารณาการควบบริษัทในครั้งน้ี โดยอา้งอิงจากขอ้มลูท่ีเปิดเผยสาธารณะและงบการเงินฉบบัล่าสุด 

ของบริษัทฯ และ dtac ประจ าปี 2564 และจดัท าภายใตห้ลกัเกณฑม์าตรฐาน TFRS3 เร่ือง การรวมธุรกิจ 

โดยจดัท าเสมือนว่าการควบบริษัทเกิดขึ้ นตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 อย่างไรก็ดี ณ เวลาท่ีเกิดการรวมธุรกิจ

ขึ้ นจริง ขอ้มูลต่างๆ จะถูกประเมินอีกครั้ง ซ่ึงอาจส่งผลใหข้อ้มูลทางการเงินดงักล่าวเปล่ียนแปลงได ้ 

ทั้งน้ี ภายใตข้อ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไดม้ีการจดัท า บริษัทใหม่จะมีรายไดป้ระมาณ 224,100 ลา้นบาท 

โดยมีก าไรสุทธิประมาณ 7,000 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิท่ีรอ้ยละ 3.12 หรือก าไรต่อหุน้ท่ี 0.2 บาท 

อย่างไรก็ตาม ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนดงักล่าวยงัไมไ่ดร้วมประโยชน์ต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้ นจากการควบบริษัท

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มศกัยภาพและการเติบโตของธุรกิจอยา่งกา้วกระโดดต่อไปในอนาคต 

ในส่วนขั้นตอนการควบบริษัทโดยสรุป บริษัทฯ จะด าเนินการเพ่ือใหไ้ดร้บัการอนุญาตต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการเปิดโอกาสใหเ้จา้หน้ีคดัคา้นการควบบริษัท ตลอดจนด าเนินการตามขั้นตอน 

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้น ซ่ึงในขั้นตอนน้ีประมาณการว่าจะแลว้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 

หลงัจากน้ันจะเป็นขั้นตอนการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัยท์ั้งหมดโดยสมคัรใจ ซ่ึงจะด าเนินการโดยผูค้ าเสนอซ้ือ 

โดยมีราคาเสนอซ้ือหุน้ละ 5.09 บาท ซ่ึงในขัน้ตอนน้ี จะอยูใ่นช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2565  

ถึงตน้เดือนสิงหาคม 2565 เมื่อการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัยท์ั้งหมดโดยสมคัรใจแลว้เสร็จ หากมีผูถื้อหุน้ 

ท่ีคดัคา้น ผูร้บัซ้ือหุน้จะรบัซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้นในราคาหุน้ละ 5.15 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเป็นราคาหุน้ท่ีซ้ือขาย

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยครั้งสุดทา้ยก่อนวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะมีมติอนุมติั 

การควบบริษัท ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดภายใตบ้ทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

(รวมท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) บริษัทฯ คาดวา่จะการด าเนินการตามขั้นตอนการควบบริษัทจะแลว้เสร็จทั้งหมด

ภายในเดือนกนัยายน 2565 ทั้งน้ี อตัราการจดัสรรหุน้ในบริษัทใหม ่(“อตัรำกำรจดัสรรหุน้”) ต่อหุน้เดิม

ในบริษัทฯ จะอยูท่ี่ 1 หุน้เดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.60018 หุน้ในบริษัทใหม ่โดยการพิจารณาความสมเหตุสมผล

ของอตัราการจดัสรรหุน้ในบริษัทใหมน้ั่น บริษัทฯ ไดแ้ต่งตั้ง บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือใหค้วามเห็นแก่ผูถื้อหุน้เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมติัการควบบริษัทต่อไป 
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จากน้ัน ประธานฯ เชิญ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร 

จ ากดั (มหาชน) ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 

นางสาวมานิตา ภูวฒันเศรษฐ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร 

จ ากดั (มหาชน) ช้ีแจงต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลและประโยชน์ในการควบบริษัท โดยมี

รายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

ก. ขอ้ดีของกำรควบบริษทั 

1. เพ่ิมศกัยภาพในการแขง่ขนัทั้งในประเทศไทยและระดบัภูมิภาค 

บริษัทใหมจ่ะมีโครงขา่ยและใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

ท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้ น นอกจากน้ี บริษัทใหมจ่ะมีผูถื้อหุน้เป็น

บริษัทในกลุ่มบริษัท Telenor ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้ าการใหบ้ริการดา้นโทรคมนาคม 

ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมองคค์วามรู ้ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และการเติบโต 

อยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ 

2. เพ่ิมขีดความสามารถและผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรพัยแ์ละลดการลงทุน

ท่ีซ ้าซอ้น 

บริษัทใหมจ่ะสามารถใชป้ระโยชน์จากสินทรพัยท่ี์มีอยูใ่นปัจจุบนัของบริษัทฯ และ 

dtac ร่วมกนัได ้ซ่ึงจะช่วยลดเงินลงทุนในสินทรพัยถ์าวรในอนาคต และเปิดโอกาสให้

บริษัทใหมส่ามารถเพ่ิมการลงทุนในการพฒันาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงขา่ย

และพฒันาธุรกิจในดา้นเทคโนโลยีใหม่ 

3. เพ่ิมโอกาสในการเพ่ิมรายได ้

บริษัทใหมจ่ะมีโอกาสในการเสนอบริการอ่ืนๆ ของบริษัทฯ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  

ซ่ึง dtac มิไดใ้หบ้ริการอยู ่ใหแ้ก่ลกูคา้ของ dtac (Cross Sell) ซ่ึงจะช่วยใหก้ลุ่มลูกคา้

ของ dtac ไดร้บัความสะดวกสบายในการเขา้ถึงบริการท่ีง่ายขึ้ น นอกจากน้ี  

การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตของบริษัทฯ อาจก่อใหเ้กิดผลประโยชน์เพ่ิมขึ้ น

จากการเขา้ถึงฐานลกูคา้ท่ีมีจ านวนมากขึ้ น 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและลดค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

การควบบริษัทเป็นการเปิดโอกาสในการลดค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานดา้นต่างๆ 

โดยบริษัทใหมจ่ะสามารถใชป้ระโยชน์จากสินทรพัยท่ี์บริษัทฯ และ dtac มีอยูร่่วมกนั

ในการใหบ้ริการกลุ่มลกูคา้ นอกจากน้ี การท่ีบริษัทใหม่มีสินทรพัยเ์พ่ิมขึ้ นจะส่งผลให้

บริษัทใหมส่ามารถใหบ้ริการกบัลกูคา้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้ น 
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5. เสริมสรา้งศกัยภาพทางดา้นการเงิน 

บริษัทใหมจ่ะมีอตัราส่วนทางการเงินท่ีดีขึ้ น โดยเฉพาะอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 

(Net Interest Bearing Debt to Equity) ซ่ึงจะเปิดโอกาสใหบ้ริษัทใหมเ่พ่ิมความสามารถ

ในการลงทุนหรือการกูย้ืมเพ่ือการลงทุนมากขึ้ น และมีแนวโนม้ในการไดร้บัตน้ทุน

ทางการเงินท่ีต า่ลง 

ข. ขอ้ดอ้ยของกำรควบบริษทั 

1. ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากการควบบริษัท 

กระบวนการควบบริษัทน้ันมีการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ บริษัทฯ  

จึงมีภาระค่าใชจ้่ายในแต่ละกระบวนการท่ีจ าเป็นในการควบบริษัทดงักล่าว 

นอกจากน้ี การควบบริษัทอาจก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่ายในการผสานการด าเนินงาน

ภายหลงัการควบบริษัท เน่ืองจากบริษัทฯ และ dtac อาจมีความแตกต่างกนั 

ในแนวทางและขั้นตอนการด าเนินงาน รวมถึงวฒันธรรมองคก์ร รวมทั้งค่าใชจ้่าย 

ท่ีเกิดข้ึนในการรกัษาบุคลากรและการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานภายหลงั

ควบบริษัท 

2. สดัส่วนผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ จะต า่ลงภายหลงัการควบบริษัท 

ผูถื้อหุน้รายอ่ืนของบริษัทฯ จะมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทใหมล่ดลงเมื่อเทียบกบั

สดัส่วนการถือหุน้เดิมในบริษัทฯ  

ค. ควำมเสี่ยงของกำรควบบริษทั 

1. ความเส่ียงจากการรบัรูป้ระโยชน์ของการควบบริษัทไดต้ า่หรือชา้กว่าคาดการณ์ 

กระบวนการควบบริษัทอาจใชเ้วลาและมีโอกาสเกิดความล่าชา้ ซ่ึงอาจท าให ้

ไดผ้ลประโยชน์จากการควบบริษัทนอ้ยกวา่หรือล่าชา้กว่าท่ีคาดการณไ์ว  ้

2. ความเส่ียงเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานและผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษัทฯ และ dtac ตอ้งด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานซ่ึงมีอ านาจก ากบัดูแล

การควบบริษัท ไดแ้ก่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) โดยบริษัทฯ และ dtac ตอ้งยื่นรายงานการรวมธุรกิจ

ต่อ กสทช. จึงมีความเส่ียงท่ี กสทช. จะก าหนดเง่ือนไขหรือมาตรการเฉพาะ 

ใหบ้ริษัทท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งปฏิบติัตาม ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดขอ้จ ากดัในการด าเนินธุรกิจ 

นอกจากน้ี ในกรณีมีเจา้หน้ีของบริษัทฯ และ/หรือ dtac คดัคา้นการควบบริษัท  

จะท าใหเ้กิดค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมในการควบบริษัท เน่ืองจากบริษัทฯ และ/หรือ dtac 

ตอ้งมีการช าระหน้ีหรือวางประกนัเพ่ือการช าระหน้ีเพ่ือท่ีจะสามารถด าเนินการ

ควบบริษัทต่อไปได ้
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3. ความเส่ียงเก่ียวกบัค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอ้พิพาท คดีฟ้องรอ้ง และการปฏิบติั

ไมส่อดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของ dtac 

บริษัทใหมอ่าจมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมจากขอ้พิพาท คดีฟ้องรอ้ง และการปฏิบติั 

ไมส่อดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของ dtac 

4. ความเส่ียงเก่ียวกบัการด ารงสดัส่วน Free Float 

สดัส่วนการถือหุน้โดยผูถื้อหุน้รายย่อยท่ีไม่ไดม้ีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทใหม่

อาจน้อยกวา่หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด หากมีผูถื้อหุน้รายยอ่ยท่ีไมไ่ดม้ีส่วนร่วม

ในการบริหารจ านวนมากใหก้ารตอบรบัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัยท์ั้งหมด 

โดยสมคัรใจ และ/หรือ การรบัซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้นของบริษัทฯ และ/หรือ dtac 

นอกจากน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดน้ าเสนอวิธีการประเมินความเหมาะสมของอตัรา

การจดัสรรหุน้ใหท่ี้ประชุมทราบ โดยวิธีการท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใช ้ไดแ้ก่ วิธีมลูค่าปัจจุบนัของ

กระแสเงินสด (Discounted Cash Flows Approach หรือ DCF) เน่ืองจากวิธีดงักล่าวมีความเหมาะสมท่ีสุด

ในการประเมินหาอตัราการจดัสรรท่ีเหมาะสมในการจดัสรรหุน้ในบริษัทใหม ่โดยค านึงถึงความสามารถ 

ในการด าเนินธุรกิจจากปัจจยัต่างๆ เช่น แผนการขยายธุรกิจและสะทอ้นถึงกลยุทธแ์ละวิสยัทศัน์ของ 

คณะผูบ้ริหาร รูปแบบธุรกิจและการด าเนินงานท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของแต่ละบริษัท 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการประเมินช่วงของอตัราการจดัสรรหุน้ท่ีเหมาะสม 

โดยใชว้ิธี DCF แลว้พบวา่อยูใ่นช่วงดงัต่อไปน้ี 

- 1 หุน้เดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.59714 – 0.62643 หุน้ในบริษัทใหม ่

- 1 หุน้เดิมใน dtac ต่อ 5.76457 – 6.17727 หุน้ในบริษัทใหม ่

ทั้งน้ี ช่วงการจดัสรรหุน้ท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระดงักล่าว สามารถเทียบไดก้บั

อตัราการจดัสรรหุน้ท่ีถูกก าหนดไว ้ดงัน้ี 

- 1 หุน้เดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.60018 หุน้ในบริษัทใหม ่

- 1 หุน้เดิมใน dtac ต่อ 6.13444 หุน้ในบริษัทใหม ่

จากการพิจารณาเหตุผลของการควบบริษัทและความเหมาะสมของอตัราการจดัสรรหุน้  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการควบบริษัทในครั้งน้ี อยา่งไรก็ตาม  

การตดัสินใจของผูถื้อหุน้วา่จะอนุมติัการควบบริษัทหรือไมน้ั่น ขึ้ นอยูก่บัดุลพินิจของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 
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ผูถื้อหุน้สอบถามประธานฯ ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูบ้ริหารมีความเห็นและแนวทางแกไ้ขความกงัวลของหลายภาคสว่นต่ออ านาจเหนือตลาด 

และสภาพการแขง่ขนัท่ีจะเปล่ียนแปลงไปภายหลงัการควบบริษัทอยา่งไร 

(2) ผูถื้อหุน้จะไดร้บัประโยชน์ใดบา้ง จากการสนับสนุนการควบบริษัท และการแปลงหุน้

ของบริษัทฯ เป็นหุน้ของบริษัทใหม ่(NewCo) อาทิ เงินปันผล ก าไร มูลค่าธุรกิจ ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้สามารถ

คาดหวงัถึงค่าใชจ้่ายและงบจ่ายลงทุนท่ีจะลดลงไดม้ากเพียงใด 

(3) นอกเหนือจากการประหยดัตน้ทุน และงบจ่ายลงทุน ผูถื้อหุน้สามารถคาดหวงั 

ถึงพฒันาการทางธุรกิจใหม่ๆ อะไรบา้ง อาทิ การขยายธุรกิจในต่างประเทศ หรือธุรกิจใหม ่เช่น ธุรกิจ 

ดา้นอวกาศ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ส าหรบัค าถามท่ีดีมากทั้งสามขอ้ และตอบค าถามขอ้แรก

และขอ้ท่ีสองโดยรวมวา่ ในการควบบริษัทครั้งน้ี ส่ิงท่ีส่งผลและจบัตอ้งไดใ้นทนัที ประการแรก ไดแ้ก่  

การเสริมสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนั และสรา้งมูลค่าเพ่ิมหรือนวตักรรมการใหบ้ริการท่ีใหผ้ลประโยชน์ 

และคุณภาพท่ีสูงขึ้ นแก่ผูบ้ริโภค โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การกา้วเขา้สู่ยุคท่ีเรียกวา่เป็น “ชีวติอจัฉริยะ” (smart living) 

ตลอดจน การเปล่ียนผ่านสู่ยุคดิจิทลั (digital transformation) ซ่ึงบริษัทฯ ท่ีมีศกัยภาพในการแขง่ขนั 

จะสนับสนุนอุตสาหกรรมต่างๆ ในการเปล่ียนผ่านสู่ยุคดิจิทลั ท่ีทุกอุตสาหกรรมจะตอ้งเขา้สู่กระบวนการดงักล่าว  

ตนจึงเช่ือมัน่วา่ การควบบริษัทจะส่งผลใหเ้กิดศกัยภาพในการแข่งขนัท่ีแข็งแกร่งข้ึน มีการมุง่เน้นเร่ือง

เทคโนโลยีท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และเพ่ิมมลูค่าใหก้บัผูบ้ริโภค ทั้งในชีวิตประจ าวนั

และผูป้ระกอบการในทุกอุตสาหกรรม ซ่ึงจะเป็นผลลพัธท่ี์ดีท่ีสุดท่ีเกิดจากการควบบริษัท  ประการท่ีสอง 

ตนมีความเช่ือมัน่วา่การควบบริษัทจะส่งผลให ้1) การใหบ้ริการจะดียิ่งขึ้ น เน่ืองจากจ านวนสถานีฐาน 

ท่ีจะมีมากขึ้ น และเป็นอนัดบัหน่ึงในประเทศไทยไปโดยปริยาย  2) จ านวนรวมของคล่ืนความถ่ี  

จะมีศกัยภาพในการแข่งขนั หรืออาจกล่าวไดว้า่เทียบเท่ากบัผูป้ระกอบการอีกรายหน่ึง หรือมีมากกวา่  

หากนับคล่ืนความถ่ีหลกั (mainstream)  3) จะท าใหบ้ริษัทใหม ่(NewCo) สามารถเขา้สู่ยุคของ 6G และ

เทคโนโลยีอวกาศได ้กล่าวคือ ระบบส่ือสารดาวเทียมวงโคจรต า่ (low orbit satellites) ท่ีมีดาวเทียมจ านวนมาก 

ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีใหม่เมื่อผสานการใชง้านร่วมกบัสถานีฐานภาคพ้ืนดิน จะช่วยเสริมศกัยภาพในการใหบ้ริการ

ใหค้รอบคลุมและสมบูรณแ์บบมากยิ่งขึ้ น  ส าหรบัค าถามขอ้ท่ีสาม ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจใหม ่ประธานฯ  

แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ จะไมเ่น้นการสรา้งหรือขยายบริษัททางดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานโทรคมนาคม 

ในระดบัภูมิภาค แต่จะมุง่เน้นเทคโนโลยีดิจิทลั เทคโนโลยีคลาวด ์และ IoTs ท่ีจะช่วยใหเ้กิดชีวิตอจัฉริยะ 

ตลอดจนอุตสาหกรรมอจัฉริยะต่างๆ รวมถึงใหค้วามส าคญักบัการสรา้งระบบปัญญาประดิษฐ ์(AI)  

เพ่ือจดัการขอ้มูลจ านวนมหาศาล ซ่ึงสามารถน าเทคโนโลยีเหล่าน้ีไปใชใ้นการขยายธุรกิจในประเทศต่างๆ 

ในระดบัภูมิภาคหรือแมก้ระทัง่ในระดบัโลก และประการสุดทา้ย จากเร่ืองต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ รวมถึง

การลดความทบัซอ้นท่ีเกิดขึ้ น เช่น การทบัซอ้นในช่องทางการจ าหน่ายเลขหมายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เป็นตน้ 

ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพ จะส่งผลใหผ้ลประกอบการของบริษัทใหม ่จะปรบัตวัดีขึ้ นอยา่งมีนัยส าคญั 
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จากน้ัน ประธานฯ ไดก้ล่าวเพ่ิมเติมวา่ เร่ืองท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ ตนมีความเช่ือวา่ 

บริษัทใหมท่ี่มีศกัยภาพ มีสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง จะสามารถปฏิบติัหน้าท่ีในการสรา้งสรรคเ์ร่ือง 

ความยัง่ยืนได ้กล่าวคือ การลดความเหล่ือมล ้า (inclusive capital) ซ่ึงวิธีท่ีดีท่ีสุดในการลดความเหล่ือมล ้า 

คือการลดช่องว่างในการเขา้ถึงดิจิทลั (digital divide) หรือช่องวา่งในการเขา้ถึงองคค์วามรูผ่้านอินเทอรเ์น็ต 

ผ่านเทคโนโลยี 5G และ 6G ซ่ึงการลดช่องวา่งดงักล่าว จะช่วยพฒันาขีดความสามารถของประชากร 

และประเทศไทยใหม้ีศกัยภาพในการเติบโต มีความสามารถในการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยืนและกา้วกระโดด  

ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นพนัธกิจท่ีส าคญั ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูล 

และความตระหนักรู ้ซ่ึงเป็นเป้าหมายของบริษัทฯ เช่นกนั ตนจึงหวงัวา่การควบบริษัทในครั้งน้ี จะท าใหเ้ร่ืองต่างๆ 

ท่ีไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบขา้งตน้ สามารถเกิดข้ึนจริงและจบัตอ้งได ้ซ่ึงจะสรา้งมูลค่าเพ่ิมอีกมากใหก้บั 

ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย (stakeholders) ทุกฝ่าย 

จากน้ัน ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการควบบริษัท ระหว่างบริษัทฯ และ  

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) รวมถึงอตัราการจดัสรรหุน้ส าหรบัการจดัสรรหุน้ 

ในบริษัทใหมท่ี่เกิดจากการควบบริษัท 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 25,625,281,382 หุน้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการควบบริษัท ระหวา่งบริษัทฯ และ บริษัท โทเท่ิล  

แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ภายใตบ้ทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) (“การควบบริษัท”) รวมถึงอตัราการจดัสรรหุน้ส าหรบัการจดัสรรหุน้ในบริษัทใหม่ 

ท่ีเกิดจากการควบบริษัท (“บริษัทใหม”่) การด าเนินการใหบ้ริษัท ซิทริน โกลบอล จ ากดั และ Citrine 

Venture SG Pte Ltd ร่วมท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้กล่ียหุน้ในการปัดเศษหุน้ในการจดัสรรหุน้ในบริษัทใหม ่ 

การด าเนินการตามขั้นตอนการควบบริษัทใหแ้ลว้เสร็จ ตลอดจนมอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ 

หรือบุคคลท่ีกรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง

กบัการควบบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

  

เห็นดว้ย จ านวน 25,464,162,466 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3713 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 161,009,366 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6283 

งดออกเสียง จ านวน 109,550 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0004 

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้ไมม่ีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 



17/19 

 

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมตักิำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จำกจ ำนวน 133,474,621,856 บำท 

เป็นจ ำนวน 133,472,781,204 บำท โดยกำรตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดน้ ำออกจ ำหน่ำย

จ ำนวน 460,163 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 4 บำท และ พิจำรณำอนุมตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติม

หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไมไ่ดน้ าออกจ าหน่าย และ การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ 

ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ใหท่ี้ประชุมทราบ 

เลขานุการฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองดว้ยบริษัทฯ มีหุน้ท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 

460,163 หุน้ ซ่ึงเป็นหุน้ท่ีคงเหลือจากการจดัสรรเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุน

ท่ีโอนสิทธิได ้(TSR) และ การจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ ในปี 2559  ดงัน้ัน เพ่ือใหทุ้นจดทะเบียน

และทุนช าระแลว้ของบริษัทใหม ่เท่ากบัผลรวมของทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ของบริษัทฯ และ บริษัท  

โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการลดทุนจดทะเบียน 

ของบริษัทฯ จ านวน 1,840,652 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 133,474,621,856 บาท แบ่งเป็น 

33,368,655,464 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 4 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหมจ่ านวน 133,472,781,204 บาท 

แบ่งเป็น 33,368,195,301 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 4 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไมไ่ดน้ าออก 

จ าหน่ายจ านวน 460,163 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 4 บาท 

นอกจากน้ี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขา้งตน้ บริษัทฯ จะตอ้ง

แกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เร่ือง ทุนจดทะเบียน โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ช้

ขอ้ความใหม ่ดงัต่อไปน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 133,472,781,204 บาท 

 (หน่ึงแสนสามหมื่นสามพนัส่ีรอ้ยเจ็ดสิบสองลา้น 

เจ็ดแสนแปดหมื่นหน่ึงพนัสองรอ้ยส่ีบาท) 

 แบ่งออกเป็น 33,368,195,301 หุน้ 

 (สามหมื่นสามพนัสามรอ้ยหกสิบแปดลา้นหน่ึงแสน 

เกา้หมื่นหา้พนัสามรอ้ยหน่ึงหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 4 บาท  (ส่ีบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั 33,368,195,301 หุน้ 

 (สามหมื่นสามพนัสามรอ้ยหกสิบแปดลา้นหน่ึงแสน 

เกา้หมื่นหา้พนัสามรอ้ยหน่ึงหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ (-)” 
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ในการน้ี เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไ้ข

เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตวั จึงเป็นการสมควรท่ีบริษัทฯ  

จะมอบอ านาจให ้กรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ คนใดคนหน่ึง (โดยไม่ตอ้งมีตราประทบั) เป็นผูม้ีอ านาจ

ลงนามในค าขอหรือในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการ

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ การยื่นค าขอจดทะเบียนเร่ืองดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์

และการด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 

จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ท่ีตอ้งยื่น

ต่อกระทรวงพาณิชย ์รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดงักล่าว

ตามท่ีเห็นสมควร และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และการตีความของหน่วยงานราชการ

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเป็นไปตามค าแนะน าหรือค าสัง่ของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจา้หนา้ท่ีผูม้ีอ านาจ 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 

1,840,652 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 133,474,621,856 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จ านวน 133,472,781,204 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไมไ่ดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 460,163 หุน้ 

และอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เร่ือง ทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั 

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ มีอ านาจ 

ในการด าเนินการท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไ้ข

เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอดงักล่าว 

จากน้ัน ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไมไ่ดน้ าออกจ าหน่าย และ พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ

ของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน รวมทั้งการมอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ

ของบริษัทฯ มีอ านาจในการด าเนินการท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการดงักล่าว 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 25,625,281,382 หุน้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุน้จดทะเบียน

ท่ียงัไมไ่ดน้ าออกจ าหน่าย และ พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน รวมทั้งการมอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ  

มีอ านาจในการด าเนินการท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการดงักล่าว ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่

สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

เห็นดว้ย จ านวน 25,478,141,584 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.4258 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 6,053,813 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0236 

งดออกเสียง จ านวน 141,085,985 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.5506 

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้ไมม่ีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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ภำยหลงัเสร็จสิ้ น ช่วงเวลำเปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้ซกัถำมเพิ่มเตมิ 

กำรพิจำรณำเรื่องตำ่ง  ๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไมม่ีการพิจารณาเร่ืองอ่ืน 

ตำมระเบียบวำระ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม แต่มีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมได ้

กำรประชุม ไมว่า่จะเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งหรือไมเ่ก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมในครั้งน้ี 

เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะใดๆ อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้

ทุกท่าน ท่ีใหก้ารสนับสนุนในวนัน้ี ซ่ึงถือเป็นประวติัศาสตรบ์ทใหมข่องบริษัทฯ อนัจะน ามาซ่ึงประโยชน์ 

ต่อประเทศชาติ ประชาชน และต่ออุตสาหกรรม ทั้งน้ี ตนมีความหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า บริษัทใหมท่ี่เกิดจาก

การควบบริษัทในครั้งน้ี จะสามารถน ามาซ่ึงประโยชน์และคุณค่าสูงสุดต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่าย  

รวมถึงผูถื้อหุน้ดว้ย จากน้ัน ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี  

และ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.57 น. 

อน่ึง หลงัจากเร่ิมการประชุม ไดม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทยอยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชนั 

IR PLUS AGM เพ่ือเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้ น โดยมีจ านวนเพ่ิมขึ้ นจาก ณ เวลาท่ีเปิดประชุม รวมทั้งส้ินเป็น 907 ราย 

นับจ านวนหุน้ท่ีถือรวมกนัไดท้ั้งส้ิน 25,625,281,382 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 76.85 ของจ านวนหุน้ 

ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ 

 

 

       - ศุภชยั  เจียรวนนท ์- 

      (นายศุภชยั  เจียรวนนท)์ 

          ประธานท่ีประชุม 

                    - รงัสินี  สุจริตสญัชยั - 

                   (นางรงัสินี  สุจริตสญัชยั) 

                     ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
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- อติรุฒม ์ โตทวีแสนสุข - 

(นายอติรุฒม ์ โตทวีแสนสุข) 
 กรรมการ 


