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รายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุน้ประจาํปี 2562 

ของ 

บร ิษัท  โทเทลิ แอ็คเซ ็ส คอมมูนิเคชัน  จาํกดั (มหาชน) 

 

การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 (“การประชุม”) จดัขึนเมือวนัพฤหัสบดีที 4 เมษายน 2562 ณ หอ้ง
แอทธินี คริสตลั ฮอลล ์ชัน 3 โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซช์ูรี คอลเล็คชัน โฮเทล เลขที 61 ถนนวิทยุ 
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย  

เรมิการประชมุเวลา 13.00 น. 

นายบุญชยั เบญจรงคกุล ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุม โดยมีกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และ
ทีปรกึษาของบริษัทเขา้ร่วมประชุม ดงันี 

กรรมการบริษัททีเข้าร่วมประชุม 

1. นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ 

2. นางกมลวรรณ วิปลุากร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกาํหนด
คา่ตอบแทน และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

3. นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

4. นายกนุน่าร ์โจฮนั เบอรเ์ทลเซน่ กรรมการ กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ กรรมการสรรหา และ
กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 

5. นางอเลก็ซานดรา ไรช ์ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

6. นางชนญัญารกัษ ์เพ็ชรร์ตัน ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ กรรมการ 
สรรหา และกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 

7. นายฮากนุ บรวัเช็ท เชิรล์ กรรมการ กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ กรรมการสรรหา และ
กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 

8. นางทเูน่  รปิเปล กรรมการ 

กรรมการบริษัททีไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม 

1. นายเพตเตอร ์บอเร ่เฟอรเ์บิรค์ รองประธานกรรมการ 

2. นายซเวเร ่เพ็ดเดอรเ์ซ็น กรรมการ 

 
 

สิงทีสง่มาดว้ย 1 
เอกสารประกอบวาระที 1 
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3. นายจลุจิตต ์บณุยเกต ุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

ทงันี กรรมการทีเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 8 ท่าน จากจาํนวนกรรมการทงัหมด 11 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการทีเขา้ร่วม
ประชมุรอ้ยละ 73 

ผูบ้ริหารของบริษัททีเข้าร่วมประชุม 

1. นายประเทศ ตนักรุานนัท ์ รองประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร กลุม่เทคโนโลยี 

2. นายราจีฟ บาวา รองประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร กลุม่กิจการองคก์รและพฒันาธุรกิจ 

3. นายดิลิป ปาล รองประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร กลุม่การเงิน 

4. นางสาวทิพยรตัน ์แกว้ศรงีาม รองประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร กลุม่งานขาย 

5. นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ ์ รองประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร กลุม่บคุคล 

6. นายนฤพนธ ์รตันสมาหาร ผูอ้าํนวยการอาวโุส สายงานรฐักิจสมัพนัธ ์

7. นายรวีพนัธุ ์พิทกัษช์าติวงศ ์ ผูอ้าํนวยการอาวโุสหวัหนา้สายงานกฎหมายและเลขานกุารบรษัิท 

8. นางสาวฉตัรสดุา สนัตานนท ์ ผูอ้าํนวยการอาวโุส สายงาน Customer Value Management 

9. นายทีโบท ์ลปุ ไซมอน จิรารด์ ผูอ้าํนวยการอาวโุส สายงาน Strategy and Innovation 

10. นายนาวิน ซาราฟ ผูอ้าํนวยการอาวโุส สายงาน Finance Operation 

11. นางสาวพีรญา รอดกรณ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่าย Financial Accounting and Reporting 

12. นายประพนัธ ์จิวะพงษ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่าย Sustainability Department 

13. นายชวิต แสงอดุมเลิศ ผูอ้าํนวยการหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์

14. นายวฒิุนนท ์ตรศีรศีกัดิ ผูอ้าํนวยการฝ่าย Tax Strategy 

15. นายกิติ วิจิตรสวา่งวงศ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผูส้อบบัญชี 

นางกิงกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ทีปรึกษากฎหมาย 

นางวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต ์ บรษัิท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จาํกดั 

ทีปรึกษากฎหมายและภาษีอากร 
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1. นายสมบรูณ ์วีระวฒิุวงศ ์ บรษัิท ไพรซว์อเทอรเ์ฮาสค์เูปอส ์จาํกดั 

2. นายกมัปนาท ชอ้นสวสัดิ บรษัิท ไพรซว์อเทอรเ์ฮาสค์เูปอส ์จาํกดั 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

1. นายพิทกัษ ์กิตติอคัรเสถียร บรษัิท สีลม แอ๊ดไวเซอร ีจาํกดั 

2. นายตน้สกลุ ประจกัษจ์ิตร ์ บรษัิท สีลม แอ๊ดไวเซอร ีจาํกดั 

3. นายอภิสณัห ์องศท์วีเกียรติ บรษัิท สีลม แอ๊ดไวเซอร ีจาํกดั 

ทีปรึกษาของบริษัท 

นายธีระนยั ภู่เกียรติ  ทีปรกึษา 

เลขานุการบริษัท แจง้ใหท้ีประชมุทราบวา่ มีผูถื้อหุน้มาเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 
2,195 ราย ถือหุน้รวมกนัทงัสิน 1,983,485,383 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 83.7687 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ
บรษัิท ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท  

ในระหว่างการประชุม มีผูถ้ือหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิมเติมจาํนวน 430 
ราย รวมเป็นผูถื้อหุน้ทีมาประชุมจาํนวนทังสิน 2,625 ราย ถือหุน้รวมกัน 1,998,370,720 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 84.3974 
ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัท 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ ทาํหนา้ทีประธานในทีประชมุ (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 โดยแจง้ตอ่ทีประชมุว่า บรษัิทขอขอบพระคณุผูถื้อหุน้ทีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีคา่มารว่มการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 และไดแ้จง้ภาพรวมของบรษัิทว่า บรษัิทใหบ้รกิารแก่ลกูคา้บนคลืนความถีย่าน 1800 
MHz และ 850 MHz ภายใตส้ญัญาสมัปทานกับการสือสารแห่งประเทศไทย หรือ กสท. เดิม ซึงมีการลงนามในสญัญา
สมัปทานดงักล่าวตงัแต่ปี พ.ศ. 2533 ทงันี สญัญาดงักล่าวไดสิ้นสดุลงในวนัที 15 กนัยายน 2561 อย่างไรก็ดี เมือกลางปี 
2561 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช .”) ไดจ้ัดใหมี้การ
ประมลูคลืนความถีย่าน 1800 MHz และ 900 MHz ซึงบริษัทไดเ้ขา้ร่วมประมลูและชนะการประมลูคลืนความถีดงักล่าว 
ดงันนั ณ ปัจจบุนั บรษัิทจงึใหบ้รกิารแก่ลกูคา้บนคลืนความถี 3 ความถี ไดแ้ก่ คลืนความถีย่าน 1800 MHz 900 MHz และ 
2100 MHz นอกจากนี บริษัทยงัใหบ้ริการในรูปแบบโรมมิงบนโครงข่ายคลืนความถี 2300 MHz กับ บริษัท ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) (“ทโีอท ”ี) ซงึทงัหมดนีแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมนัของบรษัิทในการใหบ้รกิารอย่างตอ่เนืองแก่ประชาชนตอ่ไป 

ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานกุารบรษัิทเป็นผูอ้ธิบายถึงขนัตอนและกระบวนการในการดาํเนินการประชมุ 

เลขานุการบริษัทแจง้ต่อทีประชุมว่า บริษัทไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรืองทีเห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 และเสนอชือบุคคลเพือเขา้รบัการเลือกตังเป็นกรรมการ รวมทังใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามที
เกียวกบัวาระการประชมุล่วงหนา้ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ในระหว่างวนัที 1 ตลุาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ทงันี ไม่มี
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ผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุหรอืเสนอชือบคุคลเพือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการแต่อย่างใด และไม่มีคาํถาม
ทีสง่มาลว่งหนา้ 

อนึง พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) กาํหนดว่า ในการออกเสียง
ลงคะแนนของผูถื้อหุน้ หุน้แตล่ะหุน้มีคะแนนเสียง 1 เสียง การลงคะแนนเสียงใหก้ระทาํโดยเปิดเผยดว้ยวิธีการชมืูอ เวน้แต่
ผูถื้อหุน้อย่างนอ้ย 5 คนรอ้งขอ และทีประชมุลงมติใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั เนืองจากมีผูถื้อหุน้อย่างนอ้ย 5 คน
รอ้งขอ ทีประชมุจงึไดล้งมติใหก้ารออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้เป็นวิธีการลงคะแนนลบั ซงึจะกระทาํโดยการลงคะแนน
เสียงในบตัรลงคะแนนเสียงสาํหรบัแต่ละวาระการประชุม โดยไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดคดัคา้นการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการ
ลงคะแนนลบัดงักล่าว จึงสรุปว่าทีประชมุลงมติเห็นชอบกบัวิธีการลงคะแนนลบัโดยการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน
เสียงสาํหรบัทกุวาระการประชมุ 

เลขานกุารบรษัิทแจง้ใหท้ีประชมุทราบเกียวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ดงันี 

การออกเสียงลงคะแนน จะนบั 1 หุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง 

ผูถื้อหุน้ 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง เพียงทางใดทางหนงึเท่านนั 

เพืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ บริษัทไดน้าํระบบบารโ์คด้มาใชใ้นการนับคะแนนเสียง ซึงจะช่วยให้
ขนัตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเรว็ยิงขึน โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ใหผู้ถื้อหุน้ที
ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง พรอ้มลงนามกาํกบัไว ้และส่งมอบบตัรลงคะแนนเสียง
ใหแ้ก่เจา้หนา้ทีของบริษัทเพือนับคะแนนเสียงต่อไป สาํหรบัผูถื้อหุน้ทีเห็นดว้ย ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน
เสียง (ยกเวน้วาระที 8 เกียวกบัการแตง่ตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ) 

ในการนบัคะแนนเสียง (ยกเวน้วาระที 8) บริษัทจะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทีไม่เห็นดว้ย และ
งดออกเสียง และจะนาํคะแนนเสียงทีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และจากบตัรเสีย มาหกัออกจากจาํนวนเสียงทงัหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

สาํหรบัวาระที 8 เกียวกบัการแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายลงคะแนนเสียงใน
บตัรลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พรอ้มลงนามกาํกบัไว ้และส่งมอบบตัรลงคะแนนเสียง
ใหแ้ก่เจา้หนา้ทีของบรษัิทเพือนบัคะแนนเสียงตอ่ไป ผูถื้อหุน้ทีไม่สง่มอบบตัรลงคะแนนเสียง จะถือวา่งดออกเสียง 

มติของทีประชมุ จะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่
เรอืงทีกฎหมายกาํหนดเป็นอย่างอืน กลา่วคือ ในวาระที 4 วาระที 11 วาระที 12 และ วาระที 13 จะถือตามคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในวาระที 9 จะถือ
ตามคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ 

นอกจากนี เพือใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคลอ้งกับแนวปฏิบัติทีดีในการประชุมผูถ้ือหุ ้น 
ประธานฯ ไดเ้ชิญทีปรกึษากฎหมายจากบรษัิท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จาํกดั ทาํหนา้ทีดแูลการประชมุผูถื้อหุน้
ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคับของบริษัท และเชิญผูถื้อหุน้จาํนวน 2 คน ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง 
นอกจากนี บรษัิทยงัจดัใหมี้การบนัทึกวิดีทศันภ์าพการประชมุซงึผูถื้อหุน้สามารถเขา้รบัชมไดภ้ายหลงัการประชมุผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษัิท  
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ก่อนเริมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ เลขานกุารบริษัทสอบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้สงสยัอนัใดเกียวกับหลกัเกณฑ ์
และวิธีการออกเสียงหรอืไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความเห็น 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีประชมุพิจารณาระเบียบวาระตา่ง ๆ ดงันี 

วาระท  ี1 ร ับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืห ุน้  คร ังท  ี1/2561 ซึงจัดข ึนเมือวันท  ี11 ธันวาคม 2561 

เลขานกุารบริษัทแจง้ต่อทีประชมุว่า บริษัทไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2561 ซึงจดัขึน
เมือวนัที 11 ธันวาคม 2561 ซึงคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่ามีการบนัทึกไวถู้กตอ้ง ตรงตามมติของทีประชุม
แลว้ และขอใหท้ีประชมุพิจารณาและรบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครงัที 1/2561 ดงักล่าว ซึงไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครงันี 

จากนนั ประธานฯ เชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความเห็น 

ประธานฯ ขอใหท้ีประชมุพิจารณาและอนมุติัรบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2561 ซงึจดัขึน
เมือวนัที 11 ธนัวาคม 2561 

ทีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ยจาํนวน 1,984,990,143 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 99.9999 ของจาํนวนเสียงทงัหมด
ของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 0 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียงจาํนวน 200 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้
ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสียจาํนวน 0 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึ
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิปีระชุม:  ทีประชมุลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
รบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/ 2561 

วาระท  ี2 อนุมัตกิารระงับข ้อพพิาทกับบร ิษัท  กสท  โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) 

เลขานกุารบรษัิทไดเ้ชิญนายธีระนยั ภู่เกียรติ ทีปรกึษาของบรษัิทชีแจงตอ่ทีประชมุ โดยสรุปดงันี 

บริษัทไดเ้ขา้ทาํสญัญาใหด้าํเนินการใหบ้ริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลลู่า ฉบบัลงวนัที 14 พฤศจิกายน 2533 
กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (“บมจ . กสท  โทรคมนาคม”) ซึงสญัญาดงักล่าวไดสิ้นสุดลงเมือวันที 
15 กันยายน 2561 โดยในช่วงระยะเวลาของสญัญาสัมปทาน 27 ปีนัน ไดเ้กิดการเปลียนแปลงทางดา้นกฎหมายและ
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กฎระเบียบทีเกียวขอ้งต่าง ๆ รวมถึงพฒันาการในกิจการโทรคมนาคม ส่งผลใหมี้ปัญหาในการตีความและการปฏิบติัตาม
สญัญาสมัปทานทีไม่สอดคลอ้งกนัซงึนาํมาสูข่อ้พิพาทเป็นจาํนวนมาก 

ตลอดระยะเวลา 4 – 5 ปีทีผ่านมา คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารจงึไดร้ว่มเจรจากบั บมจ. กสท โทรคมนาคม 
เพือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว เพือทาํใหข้อ้พิพาททงัทีมีในปัจจบุนั ขอ้พิพาททีอยู่ในระหวา่งขนัตอนการเรียกรอ้ง และขอ้พิพาท
ซงึอาจเกิดขึนในอนาคตภายใตห้รือทีเกียวขอ้งกบัสญัญาสมัปทานดงักล่าวระงบัสินไป โดยบรษัิทและบรษัิท ดีแทค ไตรเน็ต 
จาํกดั ไดล้งนามในสญัญาระงบัขอ้พิพาทเมือวนัที 10 มกราคม 2562 (“สัญญาระงับข ้อพ ิพาท”) ทงันี สาระสาํคญัของ
สญัญาระงบัขอ้พิพาทมี 3 ประการหลกั ดงัตอ่ไปนี 

1. คดีและขอ้พิพาทเกียวกบัผลประโยชนต์อบแทนเพิมเติมหรอืการดาํเนินการตามสญัญาสมัปทาน 

2. ขอ้พิพาทซงึอยู่ในระหวา่งขนัตอนการเรยีกรอ้ง 

3. ประเด็นอืน ๆ ทีคูส่ญัญายงัไม่ไดแ้จง้ตอ่กนัไม่ว่าคูส่ญัญาจะทราบถึงเหตหุรอืสิทธิเรยีกรอ้งของตน
หรอืไม่ในวนัทาํสญัญาระงบัขอ้พิพาท 

อย่างไรก็ดี ขอ้พิพาททีไม่อยู่ในขอบข่ายของสญัญาระงบัขอ้พิพาท ไดแ้ก่ ขอ้พิพาทเกียวกบัการชาํระผลประโยชน์
ตอบแทนเพิมเติม (ภาษีสรรพสามิต) ตามสญัญาสมัปทาน และขอ้พิพาทเกียวกับการคิดผลประโยชนต์อบแทนเพิมเติม
จากรายไดค้า่เชือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม 

โดยบริษัทตกลงชาํระค่าตอบแทนเพือการระงบัขอ้พิพาทใหแ้ก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นเงินจาํนวนทงัสิน 
9,510,246,120.62 บาท (ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม) และในวนัระงบัขอ้พิพาท (วนัทีทีประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้ของบริษัทมีมติ
อนมุติัรายการนี) บมจ. กสท โทรคมนาคม ตกลงชาํระค่าตอบแทนทีเกียวกบัค่าเชือมต่อโครงข่ายสทุธิใหแ้ก่บรษัิทจาํนวน  
460,246,120.62 บาท (ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม) โดยเมือนาํมาหกักลบกนัแลว้ บรษัิทตอ้งชาํระค่าตอบแทนสทุธิเพือการ
ระงบัขอ้พิพาทใหแ้ก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นเงินจาํนวนทงัสิน 9,050,000,000 บาท (ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม) ทงันี 
บริษัทแบ่งการชาํระค่าตอบแทนใหแ้ก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นจาํนวน 2 งวดชาํระดว้ยกัน ไดแ้ก่ งวดแรก ชาํระ
หลงัจากวาระที 2 นีไดร้บัอนมุติัจากทีประชมุผูถื้อหุน้ และงวดทีสอง ชาํระหลงัจากทีศาลปกครองไดมี้คาํสงัอนญุาตใหถ้อน
คดีความกนัเรยีบรอ้ยแลว้ โดยจะมีการแบง่ชาํระตามคาํสงัของศาลปกครองตอ่ไปตามสญัญา 

 ทังนี ผลกระทบทางการเงินทีจะเกิดขึนกับบริษัทจากการระงับข้อพิพาทดังกล่าว คือ บริษัทจะตอ้งบันทึก
ค่าใชจ้่ายในไตรมาสที 4 ของปี 2561 เพิมอีกประมาณ 8,000 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้กิดการขาดทนุในงบเฉพาะของบรษัิท จึง
ทาํใหบ้ริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานในปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้อย่างไรก็ดี บริษัทจะดาํเนินการ
ชดเชยยอดขาดทนุสะสมจากการโอนทนุสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั ซงึจะไดน้าํเสนอใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุติัในวาระหลงัจากนีต่อไป ทงันี แหล่งทีมาของเงินทีจะนาํมาชาํระค่าตอบแทนเพือการระงบัขอ้พิพาทขา้งตน้ 
มาจากเงินสดของบรษัิท เงินจากการดาํเนินการ และ/หรือ เงินจากการกูยื้มสถาบนัการเงินต่าง ๆ ทีบรษัิทมีอยู่ ณ ปัจจบุนั  
ทงันี อตัราส่วนหนีสินต่อทนุของบรษัิทจะเพิมขึน อย่างไรก็ดี อตัราส่วนดงักล่าวยงัเป็นสดัส่วนทีเป็นไปตามขอ้ตกลงทีทาง
บรษัิทมีกบัสถาบนัการเงิน 

 อนงึ ในปีทีผ่านมาบรษัิทสามารถระงบัขอ้พิพาทในสว่นทีเกียวกบัเสาโทรคมนาคมไดส้าํเรจ็ โดยบรษัิทไดโ้อนเสา
โทรคมนาคมดงักลา่วใหแ้ก่ทาง บมจ. กสท โทรคมนาคม และไดด้าํเนินการใชบ้รกิารเสาดงักลา่วในราคาทีเหมาะสม 

นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติมอบหมายให้
ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารของบรษัิทหรือบคุคลทีประธานเจา้หนา้ทีบรหิารของบรษัิทมอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ 
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ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินการตามสญัญาระงบัขอ้พิพาท ซงึรวมถึงการเจรจาต่อรอง การแกไ้ขเปลียนแปลง การเขา้ทาํ และ
ลงนามในเอกสาร สญัญา คาํรอ้งตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัสญัญาระงบัขอ้พิพาท และ/หรอื เพือการระงบัขอ้พิพาทตามสญัญา
ระงบัขอ้พิพาท รวมถึงดาํเนินการใด ๆ ทีเกียวขอ้งและจาํเป็นทกุประการ เพือใหก้ารระงบัขอ้พิพาทตามความมุ่งหมายของ
สญัญาระงบัขอ้พิพาทสาํเรจ็ลลุว่ง 

จากนนั ประธานฯ เชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

คาํถาม นายโชคบญุ จิตรประดบัศิลป์ ผูถื้อหุน้ สอบถามบรษัิทว่า ภายหลงัจากทีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติั
วาระนีแลว้ อตัราสว่นหนีสินตอ่ทนุของบรษัิทจะเป็นอย่างไร 

คาํตอบ นายชวิต แสงอดุมเลิศ ผูอ้าํนวยการหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ชีแจงว่า โดยปกติในกรณีทีบรษัิทเจรจา
กบัทางสถาบนัการเงิน จะตอ้งพิจารณาอตัราส่วนหนีสินต่อ EBITDA ทงันี อตัราส่วนหนีสินต่อทุน ณ สินปี 2561 เท่ากับ 
12.5 เท่า โดยในสว่นของทนุไดร้วมสว่นของทนุชาํระแลว้ประมาณ 4,700 ลา้นบาท และสว่นเกินมลูค่าหุน้ประมาณ 7,000 
ลา้นบาท นอกจากนี ในส่วนของงบการเงินรวมมีส่วนของขาดทนุสะสมประมาณ 9,000 ลา้นบาท ซงึเกิดจากค่าใชจ้่ายใน
การระงบัขอ้พิพาทกบั บมจ. กสท โทรคมนาคม ทีไดเ้รียนต่อทีประชมุขา้งตน้ ทงันี หากบริษัทมีผลกาํไรในปีนี อตัราส่วน
หนีสินตอ่ทนุก็จะพฒันาไปในทางทดีีขนึ 

คาํถาม นายสุริยนต ์จิตราภัณฑ ์ผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามบริษัทว่า 1) บริษัทไดมี้การเจรจากับ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม ในประเด็นเรอืงเสาโทรคมนาคมซพึิพาทกนัอยู่แลว้หรือไม่ และขอใหบ้รษัิทชีแจงถึงขอ้ดีและขอ้เสียของการที
วาระนีจะไดร้บัการอนมุติัหรือไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทีประชมุผูถื้อหุน้ 2) หลงัจากทีบริษัทก่อหนีเพือชาํระค่าตอบแทนใน
การระงบัขอ้พิพาทแลว้ บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดห้รือไม่ หากไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้จะเป็น
ระยะเวลานานเท่าไร 3) หากวาระนีไม่ไดร้บัอนมุติัจากผูถื้อหุน้ บรษัิทสามารถนาํเสาโทรคมนาคมซงึพิพาทกนัอยู่ มาลงทนุ
ในกองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐาน (Infrastructure Fund) ไดห้รอืไม่ 

คาํตอบ นายบุญชยั เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ ชีแจงในประเด็น 1) และ 3) ว่าทรพัยสิ์นทีบริษัทสรา้งขึน
ภายใตส้ญัญาสมัปทานอยู่ภายใตเ้งือนไข BTO (Build-Transfer-Operate) กล่าวคือ เมือบริษัทสรา้งทรพัยสิ์นขึนมาแลว้ 
บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ซึงปัจจุบัน บริษัทตกลงโอนเสา
โทรคมนาคมใหแ้ก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม เรยีบรอ้ยแลว้  

 นายดิลิป ปาล รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร กลุ่มการเงิน ชีแจงเพิมเติมในประเด็น 1) และ 2) ว่าหาก
วาระนีไดร้บัการอนมุติัจากทีประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทจะมีการขาดทนุสะสมในงบการเงินปี 2561 อย่างไรก็ดี ในวาระหลงัจาก
นีต่อไป บริษัทจะนาํเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญเพือ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท เพือทาํใหท้ิศทางของตวัเลขในปี 2562 ดีขึนและเพือทีบริษัทจะ
สามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดห้ากมีกาํไรจากการดาํเนินการทงันีภายใตน้โยบายของบรษัิท  

คาํถาม  นาย สมชาย เจนสถิรพนัธุ ์ผูถื้อหุน้ สอบถามบรษัิทว่า หากบรษัิทไม่ดาํเนินการระงบัขอ้พิพาท และต่อสู้
คดีไปเรอืย ๆ ผลจะเป็นอย่างไร 

คาํตอบ นายรวีพนัธ ์พิทกัษ์ชาติวงศ ์เลขานกุารบริษัท ชีแจงว่า ปัจจบุนับริษัทมีคดีกบั บมจ. กสท โทรคมนาคม 
อยู่เป็นจาํนวนมาก ซึงหากประมาณการตวัเลขในเบืองตน้ที บมจ. กสท โทรคมนาคม ฟ้องรอ้งและไดร้ะบุไวใ้นรายงาน
ประจาํปีก็คิดเป็นจาํนวนเงินตน้ตามคาํฟ้องไม่ตาํกว่า 23,000 ลา้นบาท โดยเป็นจาํนวนทียงัไม่รวมดอกเบีย ซึงหากรวม
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คาํนวณดอกเบียความเสียงก็จะมากขึนและก็ยิงมีความไม่แน่นอนว่าจะเป็นจาํนวนเงินเท่าใด นอกจากนี บรษัิทและ บมจ. 
กสท โทรคมนาคม ยงัมีขอ้โตแ้ยง้ในเรืองการตีความไม่ตรงกันของสญัญาสมัปทานอีกเป็นจาํนวนมากซึงอาจนาํไปสู่การ
ฟ้องรอ้งกนัในอนาคต ซงึบรษัิทไม่สามารถคาดการณไ์ดว้่าศาลจะตดัสินอย่างไร บรษัิทจึงอาจมีความเสียงทีจะแพค้ดีและ
อาจตอ้งชาํระค่าเสียหายได ้อย่างไรก็ดี หากทีประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติการระงับขอ้พิพาทดงักล่าวนี บริษัทก็จะไม่มีความ
เสียงในการทีจะตอ้งชาํระเงินตน้และดอกเบียขา้งตน้ รวมถึงยุติขอ้โตแ้ยง้ในเรืองการตีความของสญัญาสัมปทานทีไม่
ตรงกันและ บมจ. กสท โทรคมนาคม จะไม่นาํเรืองทีเกิดขึนตามสัญญาสัมปทานมาดาํเนินคดีกับบริษัทอีกซึงการทาํ
สญัญาระงบัขอ้พิพาทจงึถือเป็นทางเลือกของผูถื้อหุน้ 

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ ชีแจงเพิมเติมว่า การทีบริษัทสามารถยุติขอ้พิพาทกับทาง บมจ. 
กสท โทรคมนาคมไดเ้ป็นเรืองทีดี เนืองจากอตุสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นธุรกิจทีตอ้งพึงพากนัระหว่างภาครฐัและเอกชน 
การมีขอ้พิพาทระหวา่งกนัเป็นเรอืงทีควรยติุ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความเห็นเพิมเติม 

ประธานฯ ขอใหท้ีประชมุพิจารณาและอนมุติัการระงบัขอ้พิพาทกบั บมจ. กสท โทรคมนาคม  

ทีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ยจาํนวน 1,893,372,978 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 95.2111 ของจาํนวนเสียงทงัหมด
ของผูถื้อหุน้ซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อ
หุน้ทีมีสว่นไดเ้สีย 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 95,218,537 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 4.7882 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของ
ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ที
มีสว่นไดเ้สีย 

งดออกเสียงจาํนวน 12,450 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0006 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึ
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ทีมีสว่นไดเ้สีย 

บตัรเสียจาํนวน 500 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัสว่นของผูถื้อหุน้ทีมีสว่นไดเ้สีย 

มติทปีระชุม:  ทีประชมุลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
อนุมัติการระงับขอ้พิพาทกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) และดาํเนินการตามสัญญาระงับขอ้พิพาท ซึง
รวมถึงการชาํระค่าตอบแทนเพือการระงับขอ้พิพาทใหแ้ก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตามสัญญาระงับขอ้พิพาท และ
มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหารของบริษัทหรือบุคคลทีประธานเจา้หนา้ทีบริหารของบริษัทมอบหมาย มีอาํนาจ
ดาํเนินการตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้งเพือใหก้ารระงบัขอ้พิพาทตามความมุ่งหมายของสญัญาระงบัขอ้พิพาทสาํเรจ็ลลุว่ง เพือทาํให้
ขอ้พิพาททงัทีมีในปัจจุบนั ขอ้พิพาททีอยู่ในระหว่างขนัตอนการเรียกรอ้งและขอ้พิพาทซึงอาจเกิดขึนในอนาคตเกียวกับ
สญัญาสมัปทานระงบัสินไป เวน้แตข่อ้พิพาทเพียงบางรายการทีไม่อยู่ในขอบข่ายของสญัญาระงบัขอ้พิพาท 
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วาระท  ี3 ร ับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบร ิษัทในปี 2561 

เลขานุการบริษัทแจง้ต่อทีประชุมว่า บริษัทไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการเกียวกับผลการดาํเนินงานของ
บรษัิทในปี 2561 ตามรายละเอียดในรายงานประจาํปี 2561 และรายงานความยงัยืน ประจาํปี 2561 ซงึไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
แลว้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครงันี 

ประธานฯ ไดเ้ชิญ นางอเล็กซานดรา ไรช ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบริหาร กล่าวถึงภาพรวมและผลการ
ดาํเนินงานของบรษัิทในปี 2561 และนางสาวทิพยรตัน ์แกว้ศรีงาม รองประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร กลุ่มงานขาย เป็นผูแ้ปล
เป็นภาษาไทย โดยสรุปดงันี 

ปี 2561 เป็นปีทีสญัญาสมัปทานของบริษัทสาํหรบัคลืนความถี 850 MHz และ 1800 MHz สินสดุลง ณ วนัที 
15 กันยายน ทังนี บริษัทไดร้บัความคุม้ครองจากศาลปกครองในการใหบ้ริการบนคลืนความถีดงักล่าวต่อเนืองจนถึง
วนัที 15 ธันวาคมของปีเดียวกนั ทงันี ภายหลงัการสินสดุของสญัญาสมัปทานและในช่วงระยะเวลาการเยียวยาโครงสรา้ง
ตน้ทนุของบรษัิทมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยัสาํคญั ดงัตอ่ไปนี 

1. ตน้ทนุคา่ใบอนญุาตและคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ลดลงเหลือประมาณรอ้ยละ 4 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

2. ค่าเช่าทีจ่ายใหก้ับ บมจ. กสท โทรคมนาคม ในการเช่าสินทรพัยภ์ายใตส้ัญญาสัมปทานประมาณ 
3,300 ลา้นบาทตอ่ปี  

3. คา่โรมมิงบนเครอืข่าย 2300 MHz ซงึจ่ายใหก้บัทีโอทีประมาณ 4,500 ลา้นบาทตอ่ปี 

4. การลดลงของค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการใชสิ้นทรพัยภ์ายใตส้ญัญาสมัปทานประมาณ 4,000 ลา้นบาทต่อ
ไตรมาส 

5. ค่าตดัจาํหน่ายใบอนญุาตในการใชค้ลืนความถีย่าน 1800 MHzและ 900 MHz ประมาณ 3,300 ลา้น
บาทตอ่ปี 

บริษัทไดล้งทนุเพือการวางรากฐานและการเติบโตในอนาคต โดยบริษัทไดจ้ดัหาคลืนความถีทีตอ้งการเพิมเติม
นอกเหนือจากคลืน 2100 MHz ทีบริษัทมีอยู่ ณ ปัจจุบนั คือ คลืน 2300 MHz ภายใตค้วามร่วมมือกับทีโอที รวมทงัคลืน 
1800 MHz และ 900 MHz จากการประมูล นอกจากนี บริษัทไดล้งนามในสญัญาเช่าสินทรพัยภ์ายใตส้ญัญาสมัปทาน
จาก บมจ. กสท โทรคมนาคม และสรา้งเครือข่ายเพิมขึนมากกว่า 20,000 สถานีฐานบนเครือข่าย 2300 MHz และ 2100 
MHz รวมถึงไดติ้ดตังเสาอากาศทีเรียกว่า Massive MIMO ซึงเป็นเสาอากาศทีใชใ้นบริเวณทีมีการใชง้านขอ้มูลอย่าง
หนาแน่น 

ทงันี สิงทีบรษัิทใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินงานในระยะสนัประกอบดว้ย 3 ประการหลกั ดงันี 

1. การปรบัปรุงคณุภาพของเครอืข่ายอย่างตอ่เนืองเพือใหป้ระสบการณใ์ชง้านของลกูคา้ดีขนึ 

2. เสรมิสรา้งความมนัใจในแบรนดข์องบรษัิท 

3. สง่เสรมินวตักรรมและเพิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานอย่างตอ่เนือง 

 บริษัทมีฐานผูใ้ชบ้ริการของระบบรายเดือนทีเติบโตอย่างต่อเนือง โดย ณ สินปี 2561 คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 29 
ของฐานผูใ้ชบ้รกิารโดยรวม รายไดเ้ฉลียตอ่เลขหมายทีไม่รวมค่าเชือมตอ่โครงข่ายในปี 2561 เพิมขนึถึง 244 บาทตอ่เดือน
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หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6 จากปีทีผ่านมา เนืองจากลกูคา้เปลียนการใชบ้ริการจากระบบเติมเงินไปเป็นระบบรายเดือนอย่าง
ตอ่เนือง ทงันี รายไดเ้ฉลียตอ่เลขหมายของระบบรายเดือนสงูกวา่ระบบเติมเงินประมาณ 3 เท่า ในสว่นของลกูคา้ระบบเติม
เงิน บรษัิทยงัคงอยู่ภายใตค้วามทา้ทายจากการอดุหนนุค่าเครืองในระดบัทีสงู อย่างไรก็ดี บรษัิทมีความมุ่งมนัทีจะทาํการ
ยา้ยฐานลกูคา้จากระบบเติมเงินทีมีมลูคา่สงูไปเป็นลกูคา้ระบบรายเดือนอย่างตอ่เนือง 

 ทงันี ในปี 2561 รายไดจ้ากการขายเครืองโทรศพัทแ์ละค่าเชือมต่อโครงข่ายของบริษัทลดลง นอกจากนี รายได้
จากการบริการทีไม่รวมค่าเชือมต่อโครงข่ายลดลงรอ้ยละ 2.8 เนืองจากความไม่แน่นอนทีเกิดขึนในช่วงสินสุดสัญญา
สมัปทาน การนาํเสนอ Package Unlimited ในราคาตาํสาํหรบัลกูคา้ระบบรายเดือนและ Package Unlimited สาํหรบัซิม
ใหม่ของลูกคา้ระบบเติมเงิน รวมถึงการจัดการการใหบ้ริการ Content Provider Access หรือ CPA ในช่วงไตรมาสที 4 
ของปีทีผ่านมา  

บริษัทมี EBITDA ทีลดลงเนืองจากรายไดท้ีลดลงและการเปลียนแปลงโครงสรา้งของตน้ทนุหลงัการสินสดุของ
สัมปทาน และบริษัทมีผลขาดทุนในปีทีผ่านมาเนืองจากการบันทึกค่าใชจ้่ายทีใชใ้นการระงับขอ้พิพาทภายใตส้ัญญา
สมัปทานกบั บมจ. กสท โทรคมนาคม อย่างไรก็ดี บรษัิทยงัคงมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานทีแข็งแกรง่แมว้่าจะมีการ
ลงทนุสงูในปี 2561  

จากนนั ประธานฯ เชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

คาํถาม นายสกุฤษณ ์ครูตันช์ชัวาลย ์ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามบรษัิทว่า ในปี 2562 บรษัิทมีแนวโนม้
ในการเพิมรายไดแ้ละการขยายฐานลกูคา้ในระบบเติมเงินและระบบรายเดือนอย่างไร 

คาํตอบ นางอเลก็ซานดรา ไรช ์กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร ชีแจงวา่ ในปีนี บรษัิทจะพฒันาสญัญาณ
ของเครือข่ายใหล้กูคา้มีความมนัใจมากขึน ทงันี บรษัิทไดจ้ดัใหมี้พนกังานของบรษัิทขบัรถไปตามส่วนต่าง ๆ ของประเทศ
เพือทดสอบความเร็วของเครือข่าย (Drive Test) และพบว่าความเร็วเครือข่ายของบริษัทไม่ไดน้อ้ยไปกว่าผูป้ระกอบการ
รายอืน อย่างไรก็ดี การทาํให้ความมันใจของลูกค้ากลับมาเหมือนเดิมเป็นเรืองทีต้องใช้เวลา นอกจากนี บริษัทให้
ความสาํคญักบัการเป็นบรษัิททีโปรง่ใสและมีธรรมาภิบาล ทงันี บรษัิทมีฐานลกูคา้ระบบรายเดือนทีแข็งแกรง่ และในส่วน
ของฐานลกูคา้ระบบเติมเงิน แมว้่าบริษัทจะเสียส่วนแบ่งทางการตลาดไป แต่บริษัทมนัใจว่าจะสามารถนาํลกูคา้เหล่านนั
กลบัมาใชบ้รกิารไดอ้ย่างแน่นอน 

คาํถาม นายสรุิยนต ์จิตราภณัฑ ์ผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามบริษัทว่า ขอใหชี้แจงว่าจาํนวนผูใ้ชบ้ริการเครือข่าย
ของบริษัทในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินลดลงหรือไม่ คิดเป็นรอ้ยละเท่าใด และเหตุใดรายไดข้องบริษัทจึงลดลง
อย่างมีนยัสาํคญั คิดเป็นรอ้ยละเท่าใด 

คาํตอบ นางอเล็กซานดรา ไรช ์กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร ชีแจงว่า ค่าใชจ้่ายทีเพิมขึนและรายไดท้ี
ลดลงมี 2 ประการหลกั คือ ค่าใชจ้่ายตามสญัญาสมัปทาน และรายไดใ้นส่วนการใหบ้ริการ CPA ซงึเป็นรายไดจ้ากการที
ลูกคา้สมัครบริการประเภทข่าว เพลงรอสาย ขอ้ความ เป็นตน้ ซึงเหตุทีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ CPA ลดลง เนืองจาก
บริษัทตอ้งการทีจะคิดค่าบริการในส่วนนีกับลูกคา้ทีมีเจตนาใช้บริการจริง เพือความโปร่งใสและเป็นธรรมกับลูกคา้ 
เนืองจากทีผ่านมามีลูกคา้หลายรายแจง้มายังบริษัทว่าไม่ไดมี้เจตนาทาํการสมัครบริการดังกล่าว บริษัทจึงตอ้งคืนเงิน
จาํนวนนีใหแ้ก่ลกูคา้ไป 
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 นายดิลิป ปาล รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร กลุ่มการเงิน ชีแจงเพิมเติมว่า สาเหตหุลกัทีรายไดล้ดลง
ในปี 2561 ไดแ้ก่ ประการแรก การสินสดุของสญัญาสมัปทาน ซงึทาํใหเ้กิดความไม่มนัใจในฐานลกูคา้ของบรษัิท ประการ
ทีสอง คือ การเสนอ Package Unlimited ในราคาตาํ และการลดลงของฐานลกูคา้ระบบรายเดือนและระบบเติมเงินในช่วง
ปลายปีทีผ่านมา ประการทีสาม การคิดคา่บรกิารของการใหบ้รกิาร CPA โดย 1 ใน 3 ของรายไดท้ีลดลงในช่วงไตรมาสที 4 
ของปีทีผ่านมา เกิดจากการปรับปรุงยอดค่าบริการ CPA เพือให้ถูกต้องยิงขึนโดยหากพิจารณาในส่วนของจาํนวน
ผูใ้ชบ้ริการจะพบว่าจาํนวนผูใ้ชบ้ริการในระบบรายเดือนมีการเติบโตอย่างต่อเนือง ส่วนผูใ้ชบ้ริการในระบบเติมเงินลดลง 
โดยจาํนวนผูใ้ชบ้รกิารทงัหมดในปี 2561 เท่ากบั 21.2 ลา้นราย ทงันี บรษัิทมุ่งหวงัว่าการพฒันาเครือข่ายจะทาํใหล้กูคา้มี
ประสบการณก์ารใชง้านทีดีขนึและจะช่วยใหบ้รษัิทมีผลการดาํเนินงานทีดีขนึ 

นางอเล็กซานดรา ไรช ์กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ชีแจงเพิมเติมว่า หากพิจารณาฐาน
ลกูคา้โดยรวมจะพบว่าลดลง อย่างไรก็ดี ฐานลกูคา้ระบบเติมเงินลดลงประมาณรอ้ยละ 18.8 ส่วนฐานลกูคา้ระบบราย
เดือนเพิมขึนประมาณรอ้ยละ 7.7 โดยมีสาเหตมุาจากการยา้ยลกูคา้ระบบเติมเงินทีมีมลูค่าสงูและใชบ้รกิารของบริษัทมา
เป็นเวลานานไปเป็นลูกค้าระบบรายเดือน ซึงจะทาํให้บริษัทมีรายได้ทีสูงขึน อย่างไรก็ดี บริษัทได้จัดให้มีการให้
โทรศพัทเ์คลือนทีหรือขายโทรศพัทเ์คลือนทีในราคาทีตาํแก่ลกูคา้เพือจงูใจการยา้ยของลกูคา้ขา้งตน้ ซงึสิงจงูใจขา้งตน้ถือ
เป็นคา่ใชจ้่ายของบรษัิท 

นายดิลิป ปาล รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร กลุ่มการเงิน ชีแจงเพิมเติมว่า การทีรายไดล้ดลงในปี 
2561 มีสาเหตุมาจากการยา้ยลูกคา้ระบบเติมเงินทีมูลค่าสูงไปเป็นลูกคา้ระบบรายเดือน และการลดอัตราค่าเชือมต่อ
โครงข่าย โดยคิดเป็นจาํนวนรายไดท้ีลดลงประมาณ 1,000 ลา้นบาท 

คาํถาม นายสมชาย เจนสถิรพนัธุ ์ผูถื้อหุน้ สอบถามบรษัิทวา่ บรษัิทมีสว่นแบง่ทางการตลาดของลกูคา้ระบบราย
เดือนและระบบเติมเงินเป็นเท่าใด และบรษัิทมีแผนในการเพิมสว่นแบง่ทางการตลาดอย่างไร 

คาํตอบ นางอเล็กซานดรา ไรช ์กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร ชีแจงว่า บรษัิทมีส่วนแบ่งทางการตลาด
ของลกูคา้ระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเป็นอนัดบั 3 โดยบรษัิทมีความมุ่งหวงัทีจะกลบัมามีสว่นแบ่งทางการตลาดเป็น
อนัดบั 2 ซึงเป็นเรืองทีตอ้งใชเ้วลา อย่างไรก็ดี ส่วนแบ่งทางการตลาดของลกูคา้ระบบรายเดือนมีโอกาสทีจะฟืนตวัไดเ้ร็ว
กว่า โดยบรษัิทจะพยายามหาสิงทีเหมาะสมและตรงใจกบัลกูคา้ประเภทนีใหไ้ดม้ากทีสดุ ทงันี ในส่วนของลกูคา้ระบบเติม
เงิน บริษัทไดจ้ดัใหมี้การทาํวิจยัทางการตลาด และการทาํความเขา้ใจกับความตอ้งการของลกูคา้ รวมทงัการทาํ Value 
Positioning ใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละภมิูภาค ซงึโครงการทีบรษัิทไดเ้รมิดาํเนินการแลว้ คือ Never Stop 
Caring Campaign โดยบรษัิทใหค้วามสนใจและใหค้วามสาํคญักบัการบรกิารแก่ลกูคา้ 

คาํถาม นายกิตติ สนิทวงศ ์ณ อยุธยา ผูถื้อหุน้ เสนอแนะใหมี้การเพิมช่องลงทะเบียน เนืองจากมีผูถื้อหุน้เป็น
จาํนวนมากมารว่มประชมุและรอการลงทะเบียน 

คาํตอบ นายรวีพนัธ ์พิทกัษ์ชาติวงศ ์เลขานกุารบรษัิท ขอบคณุในคาํแนะนาํและจะพิจารณาดาํเนินการปรบัปรุง
ในปีตอ่ไป 

คาํถาม นายประเสริฐ ติษยาธิคม ผูถื้อหุน้ แจง้ปัญหาในการใชง้านเครือข่ายสญัญาณโทรศพัทข์องบริษัท ณ 
บรเิวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีบางจาก และใหข้อ้คิดเห็นวา่คณุภาพของสินคา้เป็นสิงทีสาํคญั  
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คาํตอบ นางอเลก็ซานดรา ไรช ์กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร ชีแจงวา่ บรษัิทขออภยัและจะดาํเนินการ
แกไ้ขปัญหาโดยเรว็ทีสดุ ทงันี บรษัิททราบดีว่าคณุภาพเป็นสิงทีสาํคญั โดยบรษัิทจะไม่หยดุทีจะพฒันาคณุภาพโครงข่าย
ในการใหบ้รกิารของบรษัิท เพือใหล้กูคา้มีประสบการณก์ารใชโ้ทรศพัทท์ีดีขนึ 

คาํถาม นายศิระ พิมานทิพย ์ผูร้บัมอบฉนัทะ แสดงความคิดเห็นว่า เพือใหก้ารประชมุดาํเนินการไดอ้ย่างรวดเรว็ 
ขอใหผู้ถื้อหุน้ถามคาํถามเฉพาะทีเกียวขอ้งกบัวาระแตล่ะวาระเท่านนั 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความเห็นเพิมเติม 

ในวาระนี เป็นการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในปี 2561 ให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการ
ลงคะแนนเสียง 

วาระท  ี4 การใหส้ัตยาบันต่อการเข ้าทาํรายการได้มาซ ึงใบอนุญาตใหใ้ช้คลืนความถีสาํหร ับกิจการโทรคมนาคม
ย่าน  900 MHz 

ประธานฯ ไดเ้ชิญ นายประเทศ ตนักรุานนัท ์รองประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร กลุม่เทคโนโลยี ชีแจง โดยสรุปดงันี 

การสินสดุของสญัญาสมัปทานระหว่างบรษัิทกบั บมจ. กสท โทรคมนาคม รวมถึงการสินสดุของการไดร้บัความ
คุม้ครองจากศาลปกครองในการใหบ้รกิารบนคลืนความถีย่าน 850 MHz และ 1800 MHz ในปี 2561 ทาํใหบ้รษัิทสญูเสีย
คลืนในย่านความถีตาํ ซงึส่งผลกระทบต่อการใชง้านของลกูคา้ของบรษัิท บรษัิทจึงไดเ้ขา้รว่มประมลูคลืนความถีย่าน 900 
MHz ซงึเป็นคลืนในย่านเดียวกนักบัคลืนความถีย่าน 850 MHz โดยมีวตัถปุระสงค ์3 ประการ ดงันี 

1. ความตอ้งการทีจะใหบ้รกิารคลืนในย่านความถีตาํแก่ลกูคา้ของบรษัิทอย่างตอ่เนือง 

2. การสรา้งความสมดุลของการครอบครองคลืนทังในย่านความถีตาํและความถีสูงเพือทีบริษัทจะ
สามารถใหบ้ริการลกูคา้ไดอ้ย่างต่อเนือง เนืองจากคลืนแต่ละย่านมีคณุสมบติัในการใชง้านทีแตกต่าง
กนัออกไป 

3. การไดม้าซึงคลืนความถีเพิมเติมจะทาํใหบ้ริษัทมีคลืนความถีในความครอบครองมากขึน ทาํใหบ้ริษัท
สามารถใหบ้รกิารไดม้ากขนึ เนืองจากความจขุองโครงข่ายเพิมขนึ 

ทงันี บรษัิท ดีแทค ไตรเน็ต จาํกดั ซงึเป็นบรษัิทย่อยของบรษัิท ไดเ้ขา้รว่มการประมลูคลืนความถีย่าน 900 MHz 
ซึงจดัขึนโดย กสทช. เมือวนัที 28 ตลุาคม 2561 โดยเป็นผูช้นะการประมลูใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืนความถีดงักล่าวจาํนวน 1 
ชุด ขนาด 2x5 MHz และไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีย่าน 900 MHz ในวนัที 16 ธันวาคม 2561 โดยมีระยะเวลา
ใบอนญุาต 15 ปี (ซึงจะหมดอายใุนปี 2576) ในราคา 38,064 ลา้นบาท ทงันี มีแบ่งการชาํระเงินเป็น 4 งวดชาํระดว้ยกัน 
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

 งวดที 1 ประมาณ 4,000 ลา้นบาท ซึงบริษัทไดช้าํระเรียบรอ้ยแลว้ในเวลา 90 วนัหลงัจากทีมีการประกาศ
ผลการประมลู (12 ธนัวาคม 2561) 

 งวดที 2 ประมาณ 2,000 ลา้นบาท  
 งวดที 3 ประมาณ 2,000 ลา้นบาท  
 งวดที 4 ประมาณ 30,000 ลา้นบาท  

เหตผุลทีบรษัิทเขา้รว่มการประมลูคลืนความถีย่าน 900 MHz มีดงัตอ่ไปนี 



22 

1. การประมลูคลืนความถีย่าน 900 MHz นี กาํหนดเงือนไขใหผู้ช้นะการประมลูสามารถใชค้ลืนความถี
ย่าน 850 MHz ทีมีอยู่เดิมไปพลางก่อนได ้จนกว่าการติดตังระบบหรือเปลียนอุปกรณเ์ดิมใหร้องรบั
คลืนความถีย่าน 900 MHz จะแลว้เสร็จ แต่ไม่เกินระยะเวลาสองปี ซึงจะทาํใหผู้ใ้หบ้ริการสามารถ
ใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ย่างตอ่เนือง โดยบรษัิทเลง็เห็นวา่ เงือนไขดงักลา่วเป็นเงือนไขทีเป็นธรรม 

2. หากบริษัทไม่เขา้ร่วมการประมูลในครงันี บริษัทจะสูญเสียคลืนความถีตาํซึงมีคุณสมบติัในการทะลุ
ทะลวงสงูและมีความสามารถในการแพรก่ระจายไปไดใ้นระยะทางทีไกล ซึงจะส่งผลต่อการใหบ้ริการ
เครอืข่ายของบรษัิท  

3. ในอนาคต การมีอยู่ของคลืนความถีตาํจะทาํใหบ้ริษัทประหยัดเงินลงทุนในการขยายโครงข่ายได  ้
เนืองจากคลืนความถีตาํมีความสามารถในการกระจายสญัญาณไปไดใ้นระยะทางทีไกล ซึงจะทาํให้
บริษัทสามารถขยายการใหบ้ริการสญัญาณเครือข่ายครอบคลมุพืนทีไดก้วา้งกว่าดว้ยเงินลงทนุทีนอ้ย
กวา่ 

4. เนืองจากคลืนความถีตาํมีคณุสมบติัในการทะลทุะลวงสงู โดยสามารถทีจะทะลทุะลวงกาํแพงหรือตกึ
ไดดี้ จึงสามารถทาํใหมี้ความเขม้ขน้ของสัญญาณของโครงข่ายของบริษัทในบริเวณทีมีอาคารและ
ประชากรหนาแน่นไดดี้ 

5. การประมลูคลืนความถี 900 MHz ถือเป็นกา้วสาํคญัและเป็นเครืองหมายทีแสดงถึงความมุ่งมันของ
บริษัท รวมทังเป็นคาํมันสัญญาของบริษัททีมีให้กับลูกค้าว่าบริษัทจะพัฒนาโครงข่ายต่อไปเพือ
พฒันาการใหบ้รกิารกบัลกูคา้อย่างตอ่เนือง  

จากนนั ประธานฯ เชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

คาํถาม นายกิตติ สนิทวงศ ์ณ อยธุยา ผูถื้อหุน้ สอบถามบริษัทว่า 1) ผูใ้หบ้ริการรายใดบา้งทีใชค้ลืนความถีตาํ 
และ 2) การใหบ้รกิารทีคลืนความถีย่าน 450 MHz ยงัมีอยู่หรอืไม่  

คาํตอบ นายประเทศ ตนักุรานนัท ์รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร กลุ่มเทคโนโลยี ชีแจงว่า 1) ผูใ้หบ้ริการหลกั ๆ 
ทกุรายมีการใหบ้รกิารโดยใชค้ลืนความถีตาํ และ 2) ปัจจบุนัไม่มีการใหบ้รกิารทีคลืนความถีย่าน 450 MHz แลว้  

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความเห็นเพิมเติม 

ประธานฯ ขอใหท้ีประชมุพิจารณาและอนมุติัการใหส้ตัยาบนัต่อการเขา้ทาํรายการไดม้าซงึใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน
ความถีสาํหรบักิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz 

ทีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ยจาํนวน 1,991,257,735 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 99.9998 ของจาํนวนเสียงทงัหมด
ของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 1,000 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ  0.0000 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้
ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียงจาํนวน 2,710 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0001 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้
ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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บตัรเสียจาํนวน 0 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท ีประชุม :  ทีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถื้อหุน้ทีมีส่วนไดเ้สีย (ไม่มีผูถื้อหุน้ของบริษัทรายใดทีเป็น
ผูถื้อหุน้ทีมีส่วนไดเ้สียซึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี) ใหส้ตัยาบนัต่อการเขา้ทาํรายการไดม้าซงึใบอนญุาตให้
ใชค้ลืนความถีสาํหรบักิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz 

วาระท  ี5 อนุมัตงิบการเงนิรวมของบร ิษัทสาํหร ับปีบัญชีสินสุดวันท  ี31 ธันวาคม 2561 

ประธานฯ ไดเ้ชิญ นายชวิต แสงอดุมเลิศ ผูอ้าํนวยการหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ชีแจงต่อทีประชุม  

นายชวิต แสงอดุมเลิศ แจง้ตอ่ทีประชมุวา่ บรษัิทไดจ้ดัทาํงบการเงินรวมของบรษัิทสาํหรบัรอบปีบญัชีสินสดุวนัที 
31 ธันวาคม 2561 ซงึตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษัิทแลว้ตามรายละเอียดในรายงานประจาํปี 2561 ซงึไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ
ในครงันี 

ในปี 2561 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีสรุปสาระสาํคญัของงบการเงินรวมเปรยีบเทียบกบัปีทีผ่านมา ดงันี 

มีสินทรพัยร์วมประมาณ 151,000 ลา้นบาท เพิมขนึรอ้ยละ 31.8 จากปีทีผ่านมา  

หนีสินรวมประมาณ 129,000 ลา้นบาท เพิมขนึประมาณรอ้ยละ 51.3 จากปีทีผ่านมา  

สว่นของผูถื้อหุน้ประมาณ 22,000 ลา้นบาท ลดลงประมาณรอ้ยละ 25 จากปีทผ่ีานมา  

รายไดร้วมจากการขายและการใหบ้รกิารประมาณ 75,000 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.2 จากปีทีผ่านมา  

ผลขาดทนุสทุธิสว่นทีเป็นของผูถื้อหุน้ประมาณ 4,400 ลา้นบาท และผลขาดทนุสทุธิตอ่หุน้คิดเป็น 1.85 บาท ตอ่หุน้ 

จากนนั ประธานฯ ไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ ขอใหท้ีประชุมพิจารณาและอนมุติังบการเงินรวม (ซึงรวมถึงงบการเงินเฉพาะกิจการ) ของบริษัทซึง
ไดร้บัการตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต สาํหรบัปีบญัชีสินสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

ทีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ยจาํนวน 1,990,442,795 เสียง  คิดเป็นประมาณร้อยละ  99.9586 ของจํานวนเสียง
ทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 23,250 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0011 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้
ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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งดออกเสียงจาํนวน 799,500 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0401 ของจาํนวนเสียงทังหมดของ
ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสียจาํนวน 0 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท ีประชุม:  ทีประชมุลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
อนมุติังบการเงินรวม (ซงึรวมถึงงบการเงินเฉพาะกิจการ) ของบรษัิทซงึไดร้บัการตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
สาํหรบัปีบญัชีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

วาระท  ี6 อนุมัตงิดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2561 และร ับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล  

ประธานฯ ไดเ้ชิญ นายชวิต แสงอดุมเลิศ ผูอ้าํนวยการหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ชีแจงตอ่ทีประชมุ  

นายชวิต แสงอดุมเลิศ แจง้ต่อทีประชมุว่า ปัจจบุนับริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตาํกว่ารอ้ยละ 50 ของ
กาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท (หลังจากหักสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภททีกฎหมายกาํหนด) ขึนอยู่กับฐานะ
ทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบรษัิทในอนาคต โดยบรษัิทมีเปา้หมายจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทกุครงึปี 

เนืองจากบรษัิทไดต้กลงเขา้ทาํสญัญาระงบัขอ้พิพาทกบั บมจ. กสท โทรคมนาคม และเพือรองรบัการดาํเนินการ
ตามสญัญาระงบัขอ้พิพาทดงักล่าวนี บริษัทไดบ้นัทึกค่าตอบแทนเพือระงบัขอ้พิพาทสทุธิทงัจาํนวนลงในงบกาํไรขาดทุน
ของบริษัท ทาํใหบ้ริษัทมีผลขาดทนุสะสมของงบการเงินเฉพาะของบริษัทสาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 
852 ลา้นบาท  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี 2561 ตามพระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) และขอ้บงัคบัของบรษัิท
ขอ้ 43 ซงึกาํหนดมิใหบ้รษัิทจ่ายเงินปันผล ในกรณีทีบรษัิทยงัมีผลขาดทนุสะสมอยู่ 

นอกจากนี ผูถื้อหุน้ควรรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในปี 2561 ซงึไดจ้่ายไปแลว้เมือวนัที 10 สิงหาคม 2561 
จากผลการดาํเนินงานตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที 30 มิถนุายน 2561 ในอตัราหุน้ละ 1.01 บาท (ก่อนหกัภาษี ณ 
ทีจ่าย) รวมเป็นเงินปันผลจาํนวนทงัสิน 2,391 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ
ของบรษัิท ณ วนัที 30 มิถนุายน 2561 ตามมติของคณะกรรมการบรษัิทในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครงัที 6/2561 
ซงึประชมุเมือวนัที 16 กรกฎาคม 2561 โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าว คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาจาก
ผลประกอบการในขณะนนั แลว้เห็นวา่ บรษัิทมีกาํไรสมควรพอทีจะจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

ตารางตอ่ไปนีเปรยีบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานในปี 2560 และ 2561 

รายการ   2560 2561 
กาํไรสทุธิตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท)  2,115 (4,369) 
กาํไรตอ่หุน้ (บาท)  0.89 (1.85) 
เงินปันผลตอ่หุน้ (บาท)  0.24 1.01 
- เงนิปันผลระหวา่งกาล - 1.01 
- เงนิปันผลประจาํปี 0.24 - 
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รายการ   2560 2561 
รวมเงินปันผลจ่ายทงัสิน (ลา้นบาท)  568 2,391 
อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล รวมเงินปันผลระหวา่งกาล 27% - 

หมายเหตุ กาํไรสทฺุธิตามงบการเงินรวมในปี 2561 ไดร้บัผลกระทบจากเขา้ทาํสญัญาระงบัขอ้พิพาทเช่นเดียวกนักบังบการเงินเฉพาะของบรษัิท 

จากนนั ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

คาํถาม นายสกุฤษณ ์คูรตันช์ชัวาล ผูถื้อหุน้ สอบถามบริษัทว่า บริษัทจะสามารถหกัลา้งผลขาดทุนสะสมในปี 
2561 ไดห้รอืไม่  

คาํตอบ นายชวิต แสงอดุมเลิศ ผูอ้าํนวยการหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ชีแจงว่า การหกัลา้งผลขาดทนุสะสมจะ
ไดมี้การนาํเสนอใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนมุติัในวาระที 7 ตอ่ไป 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพิมเติม 

ประธานฯ ขอใหท้ีประชมุพิจารณาและอนมุติังดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลของบรษัิท โดยมีรายละเอียดตามทีเสนอ 

ทีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ยจาํนวน 1,859,027,547 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 93.3590 ของจาํนวนเสียงทงัหมด
ของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 60,850 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0030 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้
ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียงจาํนวน 132,175,150 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 6.6377 ของจาํนวนเสียงทังหมด
ของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสียจาํนวน 2,000 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0001 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้
ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทปีระชุม:  ทีประชมุลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
อนมุติังดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลตามทีเสนอทกุประการ 

วาระท  ี7 อนุมัต ิการโอนทุนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าห ุ้นสามัญเพ ือชดเชยผลขาดทุนสะสมใน
งบการเงนิเฉพาะของบร ิษัท   

ประธานฯ ไดเ้ชิญ นายชวิต แสงอดุมเลิศ ผูอ้าํนวยการหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ชีแจงตอ่ทีประชมุ  

นายชวิต แสงอุดมเลิศ แจง้ต่อทีประชุมว่า บริษัทมีผลขาดทุนสะสมของงบการเงินเฉพาะของบริษัทสาํหรบัปี
สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 852 ลา้นบาท ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
(รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) กาํหนดใหบ้รษัิทอาจโอนทนุสาํรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั (ตามลาํดบั) 
เพือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษัิทได ้
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนมุติัการโอนทนุสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 466 
ลา้นบาท และส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญัจาํนวน 386 ลา้นบาท เพือชดเชยผลขาดทนุสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ทงันีภายหลงัจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมดงักล่าวแลว้ ผลขาดทุนสะสมของบริษัทจะเท่ากับศูนยซ์ึงจะทาํให้
บรษัิทสามารถจ่ายเงินปันผลได ้หากบรษัิทมีกาํไรในอนาคต 

ตารางต่อไปนีแสดงรายละเอียดการโอนทุนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญเพือชดเชยผล
ขาดทนุสะสมในงบการเงินเฉพาะของบรษัิท 

รายการ  บาท 
ผลขาดทนุสะสม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 852,060,346.00 
โอนทนุสาํรองเพือลดผลขาดทนุสะสม  
- เงินสาํรองอืน 0 
- ทนุสาํรองตามกฎหมาย (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 มีจาํนวน 465,929,718 บาท) (465,929,718.00 บาท) 
- สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 มีจาํนวน 6,927,789,290 บาท) (386,130,628.00 บาท) 
สุทธ  ิ 0.00 

จากนนั ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

คาํถาม นายสรุิยนต ์จิตราภณัฑ ์ผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามบริษัทว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทอา้งอิงจากงบ
การเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะของบริษัท และแจง้ปัญหาการใชง้านสัญญาณเครือข่ายของบริษัท ณ บริเวณสถานี
รถไฟฟ้า BTS สถานีอนสุาวรยีช์ยัสมรภมิู และบรเิวณวิภาวดี – ดินแดง  

คาํตอบ นายชวิต แสงอดุมเลิศ ผูอ้าํนวยการหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ชีแจงว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัท
อา้งอิงจากงบการเงินเฉพาะของบรษัิท 

คาํถาม นายประเสรฐิ ติษยาธิคม ผูถื้อหุน้ สอบถามบรษัิทว่า ขอ้ดีของการทีบรษัิทปรบัปรุงผลขาดทนุสะสมของ
งบการเงินเฉพาะของบรษัิทใหเ้ป็นศนูยคื์ออะไร เหตใุดจงึไม่รอใหบ้รษัิทมีกาํไรแลว้นาํไปชดเชยผลขาดทนุ 

 คาํตอบ นายชวิต แสงอดุมเลิศ ผูอ้าํนวยการหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ชีแจงว่า การปรบัปรุงผลขาดทนุสะสม
ของงบการเงินเฉพาะของบรษัิทใหเ้ป็นศนูยต์งัแตเ่นินๆ จะทาํใหบ้รษัิทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดห้าก
มีกาํไรจากผลการดาํเนินกิจการในปี 2562 ได ้ทงันี หากไม่มีการปรบัปรุงผลขาดทนุสะสม บรษัิทจะตอ้งนาํกาํไรในอนาคต
ไปหกัลา้งผลขาดทนุสะสมจนมีกาํไรเสียก่อน เงินปันผลทีจะนาํมาจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก็อาจจะลดลง 

คาํถาม นายอนชุา เอกอาภาภณัฑ ์ผูถื้อหุน้ สอบถามทีมาของสว่นเกินมลูคา่หุน้ 

คาํตอบ นายชวิต แสงอดุมเลิศ ผูอ้าํนวยการหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ชีแจงว่า ส่วนเกินมลูค่าหุน้ เกิดจากการ
ทีบริษัทเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทวัไปเป็นครงัแรก (IPO) และขายหุน้ดว้ยมลูค่าทีสงูกว่ามลูค่าหุน้ทีตราไว ้(Par 
Vaue) 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพิมเติม 

ประธานฯ ขอใหท้ีประชมุพิจารณาและอนุมติัการโอนทุนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมลูค่าหุน้สามัญเพือ
ชดเชยผลขาดทนุสะสมในงบการเงินเฉพาะของบรษัิท 
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ทีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ยจาํนวน 1,822,397,189 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 91.5193 ของจาํนวนเสียงทงัหมด
ของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 36,716,481 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 1.8438 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของ
ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียงจาํนวน 132,156,650 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 6.6367 ของจาํนวนเสียงทังหมด
ของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสียจาํนวน 500 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้
ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท ีประชุม:  ทีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
อนมุติัการโอนทนุสาํรองตามกฎหมายและสว่นเกินมลูคา่หุน้สามญัเพือชดเชยผลขาดทนุสะสมในงบการเงินเฉพาะของบรษัิท 

วาระท  ี8 อนุมัตกิารแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ 

เพือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี กรรมการทงั 3 ท่านทีตอ้งออกจากการเป็นกรรมการตามวาระ
และไดร้บัการเสนอชือใหก้ลับเขา้ดาํรงตาํแหน่ง ไดอ้อกจากหอ้งประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนีจะแลว้เสร็จ และ
ประธานในทีประชมุไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารบรษัิทเป็นผูด้าํเนินการประชมุตอ่ไป 

เลขานุการบริษัท แจง้ต่อทีประชุมว่า ตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 20 กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวน
กรรมการทงัหมดตอ้งออกตามวาระในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครงั บรษัิทมีกรรมการทงัสิน 11 ท่าน กรรมการ 4 ท่าน
ทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในปีนี ไดแ้ก่  

1. นายฮากนุ บรวัเซ็ท เชิรล์  กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

2. นายกนุน่าร ์โจฮนั เบอรเ์ทลเซน่ กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

3. นางทเูน่ รปิเปล กรรมการ 

4. นางอเลก็ซานดรา ไรซ ์ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

ทงันี นางสาวธันวดี วงศธี์รฤทธิ กรรมการผูแ้ทนจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการ 
โดยมีผลตงัแต่วนัที 2 ตลุาคม 2561 อนัสืบเนืองมาจากการสินสดุของสญัญาสมัปทานระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม 
และนางอเล็กซานดรา ไรซ ์กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร ไดแ้จง้ความประสงคไ์ม่ขอรบัการแต่งตงักลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง โดยจะยงัคงดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบรหิารต่อไป ทาํใหมี้ตาํแหน่งกรรมการว่างลง 
2 ตาํแหน่งจากเมือปีก่อน 

เนืองจากไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชือบคุคลใดเพือรบัการแต่งตงัเป็นกรรมการของบรษัิท คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณา
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาถึงความเหมาะสมและประโยชนส์ูงสุดของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการทีออกจาก
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ตาํแหน่งตามวาระข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามทีกฎหมายกาํหนดไว้ และเป็นบุคคล
ผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณใ์นกิจการโทรคมนาคมทีเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของ
บรษัิท รวมทงัมีวิสยัทศันท์ีกวา้งไกล ผูถื้อหุน้ควรแต่งตงักรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่   1. นาย
ฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์ 2. นายกุนน่าร ์โจฮนั เบอรเ์ทลเซ่น และ 3. นางทูเน่ ริปเปล กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษัทในตาํแหน่งเดิมอีกวาระหนึง ซึงจะทาํใหบ้ริษัทมีกรรมการรวมแลว้ 10 ท่าน ทงันี ประวติัของผูไ้ดร้บัการเสนอชือให้
แตง่ตงัเป็นกรรมการของบรษัิท ปรากฏในเอกสารแนบทา้ยซงึไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครงันี 

ในการพิจารณาแต่งตงักรรมการ ประธานฯ ขอใหท้ีประชุมพิจารณาแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล เพือใหผู้ถื้อหุน้
สามารถใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบติัของกรรมการแต่ละรายไดอ้ย่างละเอียดถีถว้น และเพือใหก้ารลงคะแนน
เสียงในวาระเลือกตงักรรมการมีความโปรง่ใสและสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี จงึขอใหผู้ถื้อหุน้ทกุราย ทงัที
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง พรอ้มลงนามกาํกับไว ้และเจา้หนา้ทีของ
บรษัิทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้หลงัจากลงคะแนนเสียงครบแลว้ 

จากนนั ประธานฯ ไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ ขอใหท้ีประชมุพิจารณาและอนมุติัการแตง่ตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระของบรษัิทตามทีเสนอ 

ทีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแตง่ตงักรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี 

นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล  

เห็นดว้ยจาํนวน 1,751,973,761 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 87.9826 ของจาํนวนเสียงทงัหมด
ของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 99,791,235 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 5.0114 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อ
หุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียงจาํนวน 139,489,024 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 7.0050 ของจาํนวนเสียงทังหมด
ของผูถื้อหุน้ซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสียจาํนวน 17,000 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0008 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อ
หุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น 

เห็นดว้ยจาํนวน 1,830,560,061 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 91.9292 ของจาํนวนเสียงทงัหมด
ของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 21,208,435 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 1.0650 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อ
หุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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งดออกเสียงจาํนวน 139,488,124 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 7.0049 ของจาํนวนเสียงทังหมด
ของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสียจาํนวน 14,400 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0007 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อ
หุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นางทูเน่ ริปเปล 

เห็นดว้ยจาํนวน 1,764,030,576 เส ียง  คิดเป็นประมาณรอ้ยละ  88.5881 ของจํานวนเสียง
ทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 86,444,120 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 4.3411 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผู้
ถือหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียงจาํนวน 140,782,424 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 7.0699 ของจาํนวนเสียงทังหมด
ของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสียจาํนวน 13,900 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0006 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อ
หุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท ีประชุม :  ทีประชุมไดมี้มติแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระของบริษัท โดยมีคะแนนเสียง
สงูสดุเรยีงตามลาํดบั ดงันี  

1. นายกนุน่าร ์โจฮนั เบอรเ์ทลเซน่ 

2. นางทเูน่ รปิเปล 

3. นายฮากนุ บรวัเซ็ท เชิรล์ 

กรรมการทงั 3 ท่านไดก้ลบัเขา้หอ้งประชมุ 

วาระท  ี9 อนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการสาํหร ับปี 2562  

เลขานกุารบริษัท แจง้ต่อทีประชมุว่า การลงมติในวาระนี ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวน
เสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ โดยผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ กรรมการของบรษัิททีเป็นผูถื้อหุน้ จะไม่ลงคะแนนเสียงใน
วาระนี รวมทงักรณีทีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระออกเสียงแทนแต่ไม่ไดร้ะบวุ่าจะใหอ้อกเสียงในทางใด กรรมการ
อิสระจะงดออกเสียงเพือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาเรืองค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการชดุย่อย โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมในดา้นตา่ง ๆ อย่างครบถว้นโดยเปรียบเทียบอา้งอิงกบับรษัิท
ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั และบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ รวมถึงภาระความรบัผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควร
เสนอต่อทีประชมุผูถื้อหุน้อนมุติัค่าตอบแทนของกรรมการสาํหรบัปี 2562 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 13,572,000 บาท ซึงนอ้ยกว่า
คา่ตอบแทนกรรมการในปี 2561 ทีผ่านมา อนัเป็นผลเนืองมาจากการทีกรรมการซงึเป็นผูแ้ทนจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้
ลาออกจากคณะกรรมการแลว้โดยเหตกุารสินสดุของสญัญาสมัปทาน  โดยจ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนตามจาํนวน
ทีคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนเสนอ  
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จากนนั ประธานฯ ไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ ขอใหท้ีประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสาํหรบัปี 2562 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 
13,572,000 บาท ตามจาํนวนทีคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนเสนอ 

ทีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ยจาํนวน 1,994,497,346 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 99.9972 ของจาํนวนเสียงทงัหมด
ของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 33,764 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0016 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้
ซงึมาประชมุ 

งดออกเสียงจาํนวน 20,010 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0010 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้
ซงึมาประชมุ 

บตัรเสียจาํนวน 500 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้
ซงึมาประชมุ 

มติท ีประชุม :  ทีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมา
ประชมุ อนมุติัคา่ตอบแทนของกรรมการสาํหรบัปี 2562 ตามทีเสนอทกุประการ 

วาระท  ี10  อนุมัตกิารแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

เลขานกุารบรษัิท แจง้ต่อทีประชมุว่า ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 45 กาํหนดว่า “ใหท้ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี
แตง่ตงัผูส้อบบญัชี การแตง่ตงัผูส้อบบญัชีนนัทีประชมุอาจจะแตง่ตงัผูส้อบบญัชีคนเดิมใหก้ลบัเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได”้ 

ขอ้ 46 กาํหนดวา่ “ผูส้อบบญัชีควรไดร้บัคา่ตอบแทนเท่าใด ใหท้ีประชมุผูถื้อหุน้กาํหนด” 

ขอ้ 47 กาํหนดว่า “ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ทีใด ๆ ของบรษัิท” 

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาการดาํเนินงานในปี 2561 ที
ผ่านมาของผูส้อบบญัชีของบรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (“สาํนักงาน  อีวาย”) แลว้เห็นวา่เป็นทีน่าพอใจ โดยผูส้อบบญัชี
มีความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจโทรคมนาคม และมีประสบการณ์และความเชียวชาญในการสอบบัญชีของบริษัท
โทรคมนาคม ทงันี สาํนกังาน อีวาย เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทย่อยเกือบทงัหมด ดงันนั คณะกรรมการเห็นว่าผูถื้อหุน้ควร
อนมุติั ดงันี 

1) แต่งตังผูส้อบบัญชีของสาํนักงาน อีวาย ผูใ้ดผูห้นึงดังต่อไปนีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทสาํหรบัปีบัญชี
สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562  
1. นางกิงกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 4496 

2. นางสาวศิรริตัน ์ศรเีจรญิทรพัย ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 5419 

3. นางสาวรุง้นภา เลิศสวุรรณกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 3516 
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4. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 4521 

2) ในกรณีทีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ให ้สาํนกังาน อีวาย จดัหาผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาตท่านอืนทาํหนา้ทีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผูส้อบบัญชี
ดงักลา่วขา้งตน้ได ้ทงันี ตอ้งทาํหนา้ทีใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท 

ประธานฯ ขอใหท้ีประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีสาํหรบัปี 2562 เป็นจาํนวนไม่เกิน 
4,170,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม) ซงึประกอบดว้ยค่าบรกิารสาํหรบัการตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และการสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาส โดยค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินนอ้ยกว่าปี 2561 (5,295,000 บาท) ทงันี ในปี 2561 
บริษัทมีค่าใชจ้่ายหรือค่าบริการอืน (Non-audit Fee) ซึงไม่เกียวขอ้งกับงานตรวจสอบบญัชีและไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี จาํนวน 2,856,505 บาท  

บริษัทขอเรียนว่าบุคคลดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้งหรือผูท้ีดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในบริษัท ทงันี
เป็นไปตาม ขอ้ 47 ของขอ้บงัคบัของบริษัท นอกจากนีสาํนักงาน อีวาย และผูส้อบบญัชีทีไดร้บัการเสนอชือขา้งตน้ไม่มี
ความสมัพันธห์รือมีผลประโยชนใ์ด ๆ ในบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท หรือผูท้ีเกียวขอ้งของ
บคุคลดงักลา่ว จงึไม่มีปัจจยัซงึอาจกระทบตอ่ความเป็นอิสระของสาํนกังาน อีวาย และผูส้อบบญัชีในการทาํหนา้ที 

จากนนั ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

คาํถาม นายไกรวลัย ์คทวณิชย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามบรษัิทว่า 1) ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท
อนมุติัการจ่ายค่าใชจ้่ายและค่าบริการอืน (Non-audit Fee) อีกหรือไม่ 2) เหตใุดค่าใชจ้่ายและค่าบริการอืน (Non-audit 
Fee) ในปี 2561 จึงมีจาํนวนมากกว่าครงึหนึงของค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี และ 3) ค่าใชจ้่ายและค่าบริการอืน (Non-
audit Fee) ซงึระบวุา่ไม่เกียวขอ้งกบังานตรวจสอบบญัชี หมายความวา่อย่างไร 

คาํตอบ นายชวิต แสงอดุมเลิศ ผูอ้าํนวยการหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ชีแจงว่า 1) ค่าใชจ้่ายและค่าบริการอืน 
(Non-audit Fee) ไม่จาํเป็นตอ้งมีการอนุมติัโดยผูถื้อหุน้ของบริษัทอีก 2) สาเหตมุาจากการทีบริษัทตอ้งจ่ายค่าจดัเตรียม
รายงานทีตอ้งทาํใหก้บัหน่วยงานทีกาํกบัดแูลบริษัท และหน่วยงานราชการต่าง ๆ และ 3) เหตทุีบริษัทระบุค่าใชจ้่ายและ
ค่าบริการอืน (Non-audit Fee) ซึงไม่เกียวขอ้งกับงานตรวจสอบบัญชีก็เพือเป็นขอ้มูลแก่ผูถื้อหุน้และเพือความโปร่งใส 
ทงันี ค่าใชจ้่ายและค่าบริการอืนเป็นค่าตอบแทนงานอืน ๆ ทีไม่ใช่งานตรวจสอบบญัชี เช่น รายงานทีบริษัทตอ้งนาํส่งแก่
หน่วยงานราชการ ซงึงานเหลา่นีไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการโดยผูส้อบบญัชีก็ได ้

คาํถาม นางสาวสพุร ปทมุสวุรรณวดี ผูถื้อหุน้ สอบถามบริษัทว่า เหตใุดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีในปี 2562 
จึงลดลง และกล่าวชืนชมนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ นางอเล็กซานดรา ไรซ ์กรรมการ และประธาน
เจา้หนา้ทีบรหิาร และการทาํสือโฆษณาของบรษัิท 

คาํตอบ นายชวิต แสงอดุมเลิศ ผูอ้าํนวยการหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ชีแจงว่า เหตทุีค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี
ในปี 2562 ลดลง เนืองมาจากการสินสดุของสญัญาสมัปทาน ทาํใหค้วามยุ่งยากในการตรวจสอบบญัชีและปรมิาณงานลดลง 

คาํถาม นายอนุชา เอกอาภาภณัฑ ์ผูถื้อหุน้ แสดงความเห็นว่า ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีลดลงเป็นเรืองทีดี 
อย่างไรก็ดี บรษัิทควรเปิดเผยใหช้ดัเจนในส่วนทีเกียวกบัค่าใชจ้่ายและค่าบรกิารอืน (Non-audit Fee) เนืองจากค่าใชจ้่าย
ในสว่นนีมีจาํนวนมากกวา่ครงึหนงึของคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
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คําตอบ นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชี ชีแจงว่า รายการทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเป็น
ค่าธรรมเนียมในการสอบทานรายงาน ซงึเป็นไปตามทีหนา้ทีของบริษัทต่อหน่วยงานต่าง ๆ ดงันนั หากปีใดบรษัิทมีหนา้ที
ตอ้งทาํรายงานส่งหน่วยงานต่าง ๆ ก็จะเกิดค่าใชจ้่ายและค่าบริการอืน (Non-audit Fee) ในปีนนั ๆ ทงันี เนืองจากในปี 
2561 เป็นปีทีสญัญาสมัปทานสินสุด บริษัทจึงมีหนา้ทีนาํส่งรายงานใหแ้ก่ กสทช. เพิมเติม ทาํใหค้่าใชจ้่ายในส่วนนีจึง
เกิดขนึ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความเห็นเพิมเติม 

ประธานฯ ขอใหท้ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี
สาํหรบัปี 2562 เป็นจาํนวนไม่เกิน 4,170,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม) 

ทีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ยจาํนวน 1,857,159,944 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 93.1115 ของจาํนวนเสียงทงัหมด
ของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 5,232,826 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.2623 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของ
ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียงจาํนวน 132,159,550 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 6.6260 ของจาํนวนเสียงทังหมด
ของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสียจาํนวน 500 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้
ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท ีประชุม:  ทีประชมุลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
อนมุติัแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบรษัิทตามทีเสนอทกุประการ 

วาระท  ี11 พจิารณาอนุมัตกิารร ับโอนกิจการทงัหมดจากบร ิษัท  เพยส์บาย จาํกัด 

ประธานฯ ไดเ้ชิญ นายวฒิุนนท ์ตรศีรศีกัดิ ผูอ้าํนวยการฝ่าย Tax Strategy ชีแจงตอ่ทีประชมุ  

นายวุฒินนท ์ตรีศรีศกัดิ แจง้ต่อทีประชุมว่า บริษัทประสงคจ์ะปรบัปรุงโครงสรา้งการจดัการภายในกลุ่มบริษัท
เพือเพิมประสิทธิภาพและลดตน้ทนุในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยการรบัโอนกิจการทงัหมดของบริษัท เพยส์บาย 
จาํกัด (“เพยส์บาย”) ซึงเป็นบริษัทย่อยทีบริษัทเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนเขา้มาใน
บรษัิท โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดงัตอ่ไปนี 

เพยส์บายประกอบธุรกิจใหบ้ริการขายบตัรเงินสดและเติมเงินผ่านช่องทางออนไลนใ์หล้กูคา้ของบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จาํกดั ซึงเป็นบริษัทย่อยทีบริษัทเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทงันี บริษัทคาดว่า
จะทาํการรบัโอนกิจการทงัหมดของเพยส์บายในวนัที 1 มิถนุายน 2562 โดยใชม้ลูค่าตามบญัชีสทุธิ (Net Book Value) ณ 
วนัมีการโอนกิจการเป็นราคาตลาดตามเงือนไขของกรมสรรพากร (31 พฤษภาคม 2562) ทงันี ภายหลงัการโอนกิจการ
ทงัหมดใหแ้ก่บรษัิท เพยส์บายจะทาํการจดทะเบียนเลิกบรษัิทกบักระทรวงพานชิย ์ 
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ตามมลูคา่สทุธิตามบญัชี 

Same as NBV 

ทังนี เพือใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีทีจะเกิดขึนจากการโอนธุรกิจดงักล่าว บริษัทจะตอ้งปฏิบัติตามเงือนไขของการ 
“โอนธุรกิจทงัหมดใหแ้ก่กนั” ตามทีระบใุนประมวลรษัฎากร ดงัตอ่ไปนี 

1. ธุรกิจทงัหมดของผูโ้อน (เพยส์บาย) จะตอ้งถกูโอนไปใหแ้ก่ผูร้บัโอน (บรษัิท) 
2. ผูโ้อน (เพยส์บาย) จะตอ้งจดทะเบียนเลิกบรษัิทกบักระทรวงพานิชยภ์ายในปี 2562 (รอบระยะเวลาบญัชี

เดียวกนักบัการโอนธุรกิจ) 
3. ผูร้บัโอน (บริษัท) จะตอ้งรบัโอนทรพัยสิ์นและหนีสินทงัหมดจากผูโ้อน (เพยส์บาย) ตามราคาทีปรากฏ

ในบญัชีของผูโ้อน (เพยส์บาย) ในวนัทีมีการโอนธุรกิจใหแ้ก่กนั เพือประโยชนใ์นการคาํนวณภาษีเงินได้
นิติบคุคลของผูร้บัโอน (บรษัิท) 

4. ผูร้บัโอน (บรษัิท) และผูโ้อน (เพยส์บาย) จะตอ้งยืนเอกสารหรือแบบฟอรม์ต่าง ๆ ตามเงือนไขทีกาํหนด
ไวใ้นประมวลรษัฎากรในสว่นทีเกียวขอ้งกบัการโอนธุรกิจทงัหมดใหแ้ก่กนัอย่างถกูตอ้งและครบถว้น  

ในการนี บรษัิทไดว้า่จา้งทีปรกึษาทีเกียวขอ้ง เพือใหผู้ถื้อหุน้มนัใจไดว้า่บรษัิทจะสามารถปฏิบติัตามเงือนไขทีระบุ
ในประมวลรษัฎากรกาํหนดไวไ้ดอ้ย่างถกูตอ้งและครบถว้น  

รายการทรพัยสิ์นและหนีสินของ เพยส์บาย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงันี 

รายการ  / Description มูลค่าสุทธ ิตามบัญชี / NBV 

(หน่วย : บาท) 

ราคาทจีะโอน  / Transfer price 

(หน่วย : บาท) 

1. เงินสด / Cash 1,319,839,763  

2. ลกูหนี / Accounts Receivables  1,802,895,975  

3. สินคา้คงเหลือ / Inventories  4,232,757  

4. สินคา้หมนุเวียนอืน / Current Assets   742,606  

5. ทรพัยส์ินถาวร / Fixed Assets 24,423,579  

6. เงินรบัลว่งหนา้จากลกูคา้ / Deposit from 
Customers 

(832,963,053) 411,446,585 

7. เจา้หนี / Accounts Payable (1,841,658,456)                       

8. คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย / Accrued Expenses (66,066,586)  

รวม / Total 411,446,585  

หมายเหตุ : มลูคา่ขา้งตน้อาจเปลียนแปลงไปในวนัที 31 พฤษภาคม 2562 ซงึเป็นมลูคา่ทีจะใชใ้นการโอน 

จากนนั ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

คาํถาม นายสิทธิโชค บุญวณิชย ์ผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามบริษัทว่า ในการรบัโอนกิจการทงัหมดจากเพยส์บาย
ในครงันี บรษัิทจะรบัโอนคดีความของเพยส์บายมาดว้ยหรอืไม่ 

คาํตอบ นายวฒิุนนท ์ตรีศรีศกัดิ ผูอ้าํนวยการฝ่าย Tax Strategy ชีแจงว่า คดีความทีเพยส์บายมีอยู่ ณ ปัจจบุนั 
ส่วนใหญ่เป็นคดีความทีศาลมีคาํพิพากษาถึงทีสดุแลว้ และจะตอ้งดาํเนินการต่อไปตามกระบวนการเลิกกิจการของเพย์
สบาย ทงันี คดีความเป็นเรอืงเฉพาะตวั จงึไม่มีการโอนคดีความของเพยส์บายมายงับรษัิท  
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ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความเห็นเพิมเติม 

ประธานฯ ขอใหท้ีประชมุพิจารณาและอนมุติัการรบัโอนกิจการทงัหมดจากบรษัิท เพยส์บาย จาํกดั  

ทีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ยจาํนวน 1,998,354,420 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 99.9992 ของจาํนวนเสียงทงัหมด
ของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 1,800 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้
ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียงจาํนวน 12,000 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0006 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้
ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสียจาํนวน 500 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้
ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท ีประชุม :  ทีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติัการรบัโอนกิจการทงัหมดจากบรษัิท เพยส์บาย จาํกดั ตามทีเสนอทกุประการ 

วาระท  ี12 อนุมัตกิารแก้ไขเพมิเตมิวัตถุประสงคข์องบร ิษัทและการแก้ไขหนังสือบร ิคณหส์นธ ิ ข ้อ  3 

ประธานฯ ไดเ้ชิญ นายรวีพนัธ ์พิทกัษช์าติวงศ ์เลขานกุารบรษัิท ชีแจงตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้   

เลขานกุารบรษัิทแจง้ตอ่ทีประชมุวา่ ทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครงัที 2/2562 ซงึประชมุเมือวนัที 28 มกราคม 
2562 ไดมี้มติอนุมัติการแกไ้ขเพิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทและการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3 ใหส้อดคลอ้งกัน 
เพือใหส้อดคลอ้งกับการรบัโอนกิจการทังหมดจากบริษัท เพยส์บาย จาํกัด โดยมีรายละเอียดการเสนอใหแ้กไ้ขเพิมเติม
วตัถปุระสงคแ์ละการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3 ซงึไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครงันี 

นอกจากนี เพือใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขเพิมเติมวตัถปุระสงคแ์ละการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3 ของบริษัท
เป็นไปดว้ยความสะดวกเรียบรอ้ย ซงึอาจตอ้งมีการแกไ้ขถอ้ยคาํหรอืขอ้ความของวตัถปุระสงคแ์ละหนงัสือบรคิณหส์นธิใน
การจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ตามคาํสงั คาํแนะนาํหรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือเจา้หนา้ทีของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง จึงเห็นควรมอบหมายให ้ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารของ
บริษัทหรือบุคคลทีประธานเจา้หนา้ทีบริหารของบริษัทมอบหมาย มีอาํนาจในการแกไ้ขถอ้ยคาํหรือขอ้ความในเอกสาร 
และ/หรือคาํขอต่าง ๆ ในการยืนจดทะเบียนแกไ้ขเพิมเติมวตัถุประสงคแ์ละการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดเ้พือใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขเพิมเติมดงักลา่วสาํเรจ็ลลุว่ง 

จากนนั ประธานฯ ไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ ขอใหท้ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแกไ้ขเพิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทและการแกไ้ขหนังสือ
บรคิณหส์นธิ ขอ้ 3 
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ทีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ยจาํนวน 1,998,362,520 เสียง  คิดเป็นประมาณร้อยละ  99.9996 ของจํานวนเสียง
ทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 1,000 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้
ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียงจาํนวน 3,500 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0001 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้
ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสียจาํนวน 1,700 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้
ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท ีประชุม :  ทีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติัการแกไ้ขเพิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทและการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ 
ขอ้ 3 ใหส้อดคลอ้งกนั รวมถึงการมอบอาํนาจให ้ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารของบรษัิทหรอืบคุคลทีประธานเจา้หนา้ทีบริหาร
ของบริษัทมอบหมาย มีอาํนาจในการแกไ้ขถอ้ยคาํหรือขอ้ความในเอกสาร และ/หรือคาํขอต่าง ๆ ในการยืนจดทะเบียน
แกไ้ขเพิมเติมวตัถปุระสงคแ์ละการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดเ้พือใหก้ารจด
ทะเบียนแกไ้ขเพิมเติมดงักลา่วสาํเรจ็ลลุว่ง 

วาระท  ี13 อนุมัตกิารแก้ไขเพมิเตมิข ้อบังคับของบร ิษัท  

ประธานฯ ไดเ้ชิญ นายรวีพนัธ ์พิทกัษช์าติวงศ ์เลขานกุารบรษัิท ชีแจงตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้   

เลขานกุารบรษัิทแจง้ตอ่ทีประชมุวา่ ทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครงัที 2/2562 ซงึประชมุเมือวนัที 28 มกราคม 
2562 ไดมี้มติอนุมัติการแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัท เพือใหส้อดคลอ้งกับมาตรา 100 ของ พระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 ซึงไดแ้กไ้ขเพิมเติมโดยคาํสังหวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติที 21/2560 และฉบบัที 
74/2557 เรืองการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส  ์โดยมีรายละเอียดการเสนอใหแ้กไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบั ซึงไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครงันี 

นอกจากนี เพือใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัของบรษัิทเป็นไปดว้ยความสะดวกเรียบรอ้ย ซงึอาจตอ้ง
มีการแกไ้ขถอ้ยคาํหรือขอ้ความของขอ้บงัคบัในการจดทะเบียนหรือรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ตามคาํสงั คาํแนะนาํหรือ
ความเห็นของนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือเจา้หนา้ทีของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง จึงเห็นควร
มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหารของบริษัทหรือบคุคลทีประธานเจา้หนา้ทีบรหิารของบริษัทมอบหมาย มีอาํนาจใน
การแกไ้ขถอ้ยคาํหรือขอ้ความในเอกสาร และ/หรือคาํขอต่าง ๆ ในการยืนจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บังคับของบริษัทต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดเ้พือใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขเพิมเติมดงักลา่วสาํเรจ็ลลุว่ง 

จากนนั ประธานฯ ไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

คาํถาม นายสกุฤษณ ์ครูตันช์ชัวาลย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามบรษัิทวา่ ขอ้บงัคบัทีจะไดมี้การแกไ้ขเพิมเติมหมายถึงการ
ประชมุผ่านสืออิเลก็ทรอนิกสใ์ช่หรอืไม่ และจะสามารถลงมติตกลงกนัในเงือนไขของการประชมุไดห้รอืไม่  
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คาํตอบ นายรวีพนัธ ์พิทกัษ์ชาติวงศ ์เลขานกุารบรษัิท ชีแจงว่า ขอ้บงัคบัทีจะไดมี้การแกไ้ขเพิมเติมหมายถึงการ
ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกสข์องคณะกรรมการบริษัท ทงันี หากไดจ้ดัประชุมใหเ้ป็นไปตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นคาํสงั
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติก็ถือเป็นการประชมุทีชอบกฎหมาย อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายทีจะสนบัสนนุใหก้รรมการ
เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง เวน้แตก่รณีทีมีความจาํเป็น 

คาํถาม นางสาวสพุร ปทมุสวุรรณวดี ผูถื้อหุน้ เสนอแนะว่า บรษัิทควรปรบัปรุงสญัญาณอินเทอรเ์น็ตทีใชใ้นการ
ประชมุครงันี เนืองจากสญัญาณภาพและเสียงของวีดีทศันท์ีปรากฏแก่ผูถื้อหุน้ไม่ตรงกนั 

คาํตอบ นายรวีพนัธ ์พิทกัษช์าติวงศ ์เลขานกุารบรษัิท ชีแจงวา่ บรษัิทรบัทราบและจะดาํเนินการปรบัปรุงตอ่ไป 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพิมเติม 

ประธานฯ ขอใหท้ีประชมุพิจารณาและอนมุติัการแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัของบรษัิท 

ทีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ยจาํนวน 1,998,364,020 เสียง  คิดเป็นประมาณร้อยละ  99.9997 ของจํานวนเสียง
ทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 0 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียงจาํนวน 4,200 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0002 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้
ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสียจาํนวน 500 เสียง คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้
ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท ีประชุม :  ทีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษัทและการมอบอาํนาจให้ประธาน
เจา้หนา้ทีบริหารของบริษัทหรือบุคคลทีประธานเจา้หนา้ทีบริหารของบริษัทมอบหมาย มีอาํนาจในการแกไ้ขถอ้ยคาํหรือ
ขอ้ความในเอกสาร และ/หรือคาํขอต่าง ๆ ในการยืนจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บังคับของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชยไ์ดเ้พือใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขเพิมเติมดงักลา่วสาํเรจ็ลลุว่ง 

วาระท  ี14 เร ืองอ ืนๆ  (หากมี) 

ก่อนปิดการประชมุ ประธานฯ กลา่วเชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาํคญัสรุปไดด้งันี 

คาํถาม นายกิตติ สนิทวงศ ์ณ อยธุยา ผูถื้อหุน้ สอบถามบริษัทว่า บริษัทประสบปัญหาหรือไดร้บัผลกระทบจาก
ความไม่แน่นอนในการจดัตงัรฐับาลของประเทศไทยหรอืไม่ 

คาํตอบ นายรวีพนัธ ์พิทกัษ์ชาติวงศ ์เลขานกุารบริษัท ชีแจงว่า บริษัทมีหนา้ทีตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขตามทีระบุ
ในใบอนญุาตทีบรษัิทไดร้บั รวมถึงการปฏิบติัตามสญัญาตา่ง ๆ ทีมีอยู่ในปัจจบุนั ซงึไม่เกียวขอ้งกบัรฐับาล 
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นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ ชีแจงเพิมเติมว่า บริษัทไม่ไดป้ระสบปัญหาหรือไดร้ับ
ผลกระทบจากความไม่แน่นอนในการจดัตงัรฐับาลของประเทศไทยแตอ่ย่างใด 

คาํถาม นายสิทธิโชค บุญวณิชย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามบริษัทว่า 1) บริษัทจะมีการเจรจากับผูใ้หบ้ริการรายอืน
เกียวกับคลืนความถีทีใชส้าํหรบัการใหบ้ริการ 5G หรือไม่ มีการจัดสรรคลืนความถีอย่างไร 2) แจง้ปัญหาการใชง้าน
สัญญาณเครือข่ายของบริษัทและเสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงการให้บริการสัญญาณโทรศัพทใ์ห้ดีขึน 3) เนืองจาก
ค่าบริการตามสญัญาของบริษัทมีราคาสูงกว่าผูใ้หบ้ริการรายอืน บริษัทมีแนวทางในการประกอบธุรกิจอย่างไร เพือให้
สามารถแข่งขนักบัผูใ้หบ้รกิารรายอืนได ้และ 4) เสนอแนะถึงการพิจารณาเลือกพรีเซนเตอรข์องบริษัทใหต้อบสนองความ
ตอ้งการของตลาดในขณะนนั 

คาํตอบ นายประเทศ ตนักุรานนัท ์รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร กลุ่มเทคโนโลยี ชีแจงว่า 1) ปัจจุบนับริษัทได้
ทาํงานรว่มกบั กสทช. อย่างใกลช้ิด โดยบรษัิทไดร้ว่มกบัทีโอทีและ กสทช. ทีจะทาํการทดสอบการใหบ้รกิาร 5G ซงึความถี
ทีเป็นมาตรฐานในการใหบ้ริการในปัจจุบันมี 3 คลืนความถีดว้ยกัน คือ 700 MHz  2500 MHz และ 2600 - 2800 MHz 
โดยความถีทีจะได้มีการทดสอบ คือ คลืนความถีย่าน 2600 - 2800 MHz ในส่วนของการจัดสรรคลืนความถีเป็น
กระบวนการทีบรษัิทจะตอ้งทาํงานรว่มกบั กสทช. อย่างต่อเนือง ทงันี การไดม้าของคลืนความถี มีกฎระเบียบทีกาํหนดไว้
ชดัเจนว่าจะตอ้งผ่านการประมลูเท่านนั ซึงบริษัทไดติ้ดตามข่าวอย่างใกลช้ิดว่า กสทช. จะกาํหนดเงือนไขในการประมลู
อย่างไรบา้ง และ 2) บริษัทขออภยัสาํหรบัปัญหาในการใชง้านสญัญาณเครือข่ายของบริษัท ทงันี บริษัทมีหน่วยงานทีรบั
แจง้ปัญหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนในการใชง้านเครอืข่ายของบรษัิท ซงึผูถื้อหุน้สามารถใชบ้รกิารได ้ 

นางสาวทิพยรตัน ์แกว้ศรีงาม รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร กลุ่มงานขาย ชีแจงว่า ในขอ้ 3) และ 4) 
บริษัทจะจัดใหมี้รองประธานเจา้หน้าทีบริหาร กลุ่มการตลาด เพือมาดูแลงานขายและงานบริการของบริษัทเพิมเติม 
อย่างไรก็ดี บรษัิทมนัใจว่า ปัจจบุนับรษัิทเป็นผูใ้หบ้รกิารทีมีการกาํหนดราคาเครืองโทรศพัทต์าํทีสดุรายหนึงในตลาด และ
มีการส่งเสริมการขายทีมีความสามารถในการแข่งขันมากทีสุด ส่วนเรืองการพิจารณาเลือกพรีเซนเตอรข์องบริษัทนัน 
บรษัิทก็จะนาํไปพิจารณา 

คาํถาม นายไกรวลัย ์คทวณิชย ์ผูถื้อหุน้ แจง้ปัญหาการใชง้านสญัญาณเครือข่าย และการใชง้านแอพพลิเคชัน 
DTAC Call รวมทังเสนอแนะใหบ้ริษัทใชร้ะบบ USSD แทนการใชปุ้่ มสไลด ์สาํหรบัการเปิดปิดการใชง้านแอพพลิเคชัน 
DTAC Call เนืองจากหากผูใ้ชบ้รกิารอยู่ในพืนทีทีไม่มีสญัญาณอินเตอรเ์น็ตจะไม่สามารถดาํเนินการในสว่นนีได ้

คาํตอบ นายประเทศ ตนักรุานนัท ์รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร กลุ่มเทคโนโลยี ชีแจงว่า บรษัิทรบัทราบและจะ
ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาการใชง้านเครอืข่าย รวมทงัจะรบัขอ้เสนอของผูถื้อหุน้ในเรอืงแอพพลิเคชนั DTAC Call ไปพิจารณา 

คาํถาม นางสาวญาณเสฎฐ์ วรานนทส์ธีุร ์ผูถื้อหุน้ เสนอแนะใหบ้รษัิท 1) พิจารณานาํจาํนวนนาทีของแพคเกจที
ลกูคา้ใชไ้ม่หมดสาํหรบัการโทรในแต่ละเดือนยกยอดไปใชใ้นเดือนถัดไป และ 2) พิจารณาการใหสิ้ทธิพิเศษเพิมเติมแก่
ลกูคา้ Blue Member เนืองจากปัจจบุนั พบว่าเมือจะใชสิ้ทธิพิเศษดงักล่าว จะเกิดกรณีการใชสิ้ทธิเต็ม ทาํใหไ้ม่สามารถใช้
สิทธิได ้และพิจารณาการใหสิ้ทธิกบัลกูคา้ Gold Member และ Blue Member แยกตา่งหากจากกนั 

คาํตอบ นางอเล็กซานดรา ไรซ ์กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ชีแจงว่า ในประเด็นที 1) บริษัทจะรบั
ขอ้เสนอแนะไวพ้ิจารณา และบริษัทจะมุ่งมนัทีจะออกรายการส่งเสริมการขายทีดีและดแูลลกูคา้ใหดี้ และในประเด็นที 2)  
บรษัิทรบัทราบขอ้เสนอแนะและจะดาํเนินการพฒันารายการสง่เสรมิการขายใหดี้ยิงขนึ 
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คาํถาม นางสาวสพุร ปทุมสวุรรณวดี ผูถื้อหุน้ ใหข้อ้คิดเห็นเกียวกับการกาํหนดเงือนไขในการใชง้านเครือข่าย
ระบบเติมเงิน และสอบถามบรษัิทว่า กรรมการทีจะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในการประชมุผูถื้อหุน้ครงันี ยงัอยู่ในที
ประชุมหรือไม่ โดยขอใหแ้สดงตวั รวมทงัใหข้อ้คิดเห็นเกียวกับกรณีบตัรเสียว่า บริษัทควรมีการทกัทว้งผูถื้อหุน้ทีส่งบตัร
ลงคะแนน หากเห็นเป็นบตัรเสีย เพือใหผู้ถื้อหุน้แกไ้ขใหถ้กูตอ้งและมีบตัรเสียนอ้ยลง แตก็่เขา้ใจวา่ การอบรมเจา้หนา้ทีเก็บ
บตัรในเรอืงนีอาจทาํไดย้าก นอกจากนี ยงัไดแ้นะนาํวา่บรษัิทควรพิจารณาจาํกดัจาํนวนอาหารวา่งทีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะทีมาประชมุ เพือทีจะไดล้ดคา่ใชจ้่ายของบรษัิท ทาํใหบ้รษัิทสามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้

คาํตอบ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้สาํหรบัขอ้เสนอแนะ และชีแจงว่า 
กรรมการทีจะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในการประชมุผูถื้อหุน้ครงันียงัอยู่ในทีประชมุ 

กรรมการทีไดร้บัเลือกกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดล้กุขนึยืนแสดงตวัตอ่ผูถื้อหุน้ในทีประชมุ 

คาํถาม นายไกรวลัย ์คทวณิชย ์ผูถื้อหุน้ เสนอแนะในสว่นของการใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลกูคา้ Blue Member วา่บรษัิท
ควรพิจารณาเปลียนรอบในการตดัการใชสิ้ทธิจากวนัศกุรเ์ป็นวนัจนัทร ์และบรษัิทควรพิจารณาเจรจากบัรา้นคา้ในการคิด
ราคาพิเศษแก่ลกูคา้ทีเขา้มาใชบ้รกิารในช่วงเวลาทีมีลกูคา้นอ้ย เพือทีสิทธิพิเศษขา้งตน้จะไดเ้หลือถึงลกูคา้ทีประสงคจ์ะใช้
บรกิารกบัรา้นคา้ช่วงปลายสปัดาห ์

คาํตอบ นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้สาํหรบัขอ้เสนอแนะ 

คาํถาม นายศิรภพ ปภทัธนนนัท ์ผูถื้อหุน้ สอบถามบริษัทว่า 1) ขอใหบ้ริษัทชีแจงว่าการทีบริษัทจะ Fight Back 
ในการดาํเนินกิจการ หมายความว่าอย่างไร และ 2) ขอใหบ้ริษัทชีแจงว่าทีนางอเล็กซานดรา ไรซ ์กรรมการ และประธาน
เจา้หนา้ทีบรหิาร กลา่ววา่บรษัิทจะกลบัมามีสว่นแบง่ทางการตลาดเป็นอนัดบั 2 หมายความวา่อย่างไร 

คาํตอบ นางอเล็กซานดรา ไรซ ์กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร ชีแจงว่า 1) การ Fight Back คือ การทาํ
ใหบ้ริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิมขึน โดยบริษัทมุ่งพฒันาในส่วนของโครงข่ายเป็นอนัดบัแรก และจะพยายามสรรหา
สิงทีดีและเหมาะสมกับความตอ้งการของลูกคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษัท และ 2)  บริษัทจะพยายามทาํใหส้่วนแบ่งทาง
การตลาดเพิมขนึ โดยการมีสว่นแบง่ทางการตลาดเป็นอนัดบั 2 คือ เปา้หมายของบรษัิท 

คาํถาม นายสรุิยนต ์จิตราภณัฑ ์ผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามบริษัทว่า 1) บริษัทมีมาตรการในการแกไ้ขปัญหาหนี
สงสยัจะสูญทีเพิมขึนอย่างไร 2) เสนอแนะใหบ้ริษัทพัฒนา Application ของบริษัทใหดี้กว่าเดิมเพือสรา้งจุดขายใหแ้ก่
บริษัท และ 3) แจง้ปัญหาการใหบ้ริการของพนกังานของบริษัท ณ จุดชาํระเงินว่าพนกังานไม่มีใจในการใหบ้ริการ และ
เสนอแนะใหบ้รษัิทพฒันาการใหบ้รกิารของพนกังานในสว่นนี 

คาํตอบ นายชวิต แสงอดุมเลิศ ผูอ้าํนวยการหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ชีแจงวา่ 1) หนีสงสยัจะสญูของบรษัิทใน
ปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เป็นจาํนวนประมาณ 150 ลา้นบาท  

นายดิลิป ปาล รองประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร กลุ่มการเงิน ชีแจงเพิมเติมว่า 1) บริษัทมีความพยายามที
จะแกไ้ขปัญหาหนีสงสยัจะสญูของบรษัิทอยู่เสมอ 

นางสาวทิพยรตัน ์แกว้ศรีงาม รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร กลุ่มงานขาย ชีแจงว่า 2) ขอบคุณสาํหรบั
ขอ้เสนอแนะ ทงันี บรษัิทจะปรบัปรุงแอพพลิเคชนัและการใหบ้รกิารของบรษัิทตอ่ไป 



39 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพิมเติม 

ประธานฯ กล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ทีสละเวลามารว่มการประชมุ และใหข้อ้คิดเห็นต่าง ๆ ทีเป็นประโยชนอ์ย่างยิง
ตอ่บรษัิท และกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดการประชมุเวลา 17.00 น. 

    

 

    ลงชือ     ประธานทีประชมุ 

 (นายบญุชยั เบญจรงคกลุ) 
 ประธานกรรมการ 

 

    ลงชือ   

  (นายรวีพนัธ ์พิทกัษช์าติวงศ)์ 
  เลขานกุารบรษัิท / ผูบ้นัทึกการประชมุ 


