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Sensitivity: Internal 

 

 

ที CS 1/2563  

 

วนัที 14 สิงหาคม 2563 

เร ือง ขอเช ิญประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้ประจาํปี 2563 

เรยีน ผูถื้อหุน้ของบรษัิท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชนั จาํกดั (มหาชน) 

สิงทีสง่มาดว้ย  
 เอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 1. สาํเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึงจัดขึนเมือวันที 4 เมษายน 2562 

(เอกสารประกอบวาระที 1) 
 2. รายงานประจาํปี 2562 และรายงานความยงัยืน ประจาํปี 2562 พรอ้มดว้ยงบการเงินรวม (รวมถึง

งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทีไดต้รวจสอบแลว้ของบรษัิทสาํหรบัปีบญัชีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562   
(เอกสารประกอบวาระที 2 และ 3) 

 3. ประวติัของผูไ้ดร้บัการเสนอชือใหแ้ตง่ตงัเป็นกรรมการของบรษัิท (เอกสารประกอบวาระที 5) 
 4. ขอ้บงัคบัของบรษัิททีเสนอขอแกไ้ขเพิมเติม (เอกสารประกอบวาระที 8) 
 เอกสารประกอบการเขา้ประชมุ 
 5. แบบแจง้การประชมุ (โปรดดเูอกสารอีกฉบบัหนงึ) 
 6. เอกสารสาํหรบัการลงทะเบียน ขนัตอนการลงทะเบียนและการประชมุ การออกเสียงลงคะแนนและ

วิธีการนบัคะแนน 
 7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ไดจ้ากเว็บไซต์

ของบรษัิทที https://investor.dtac.co.th/th/documents/shareholders-meeting?year=2020 
ภายใตห้วัขอ้ “ขอ้มลูสาํหรบัผูถื้อหุน้” เลือก “การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563”) 

 8. ขอ้มลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และคณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
 9. ขอ้บงัคบัของบรษัิททีเกียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
 10. คาํแนะนาํและวิธีการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์

คณะกรรมการบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จาํกัด (มหาชน) (“บร ิษัท ”) ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 (“การ ปร ะชุม ”) ในวันจันทร์ที 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผ่านสือ
อิเลก็ทรอนิกส ์ตามพระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยมีวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี 
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วาระท  ี1 ร ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้ประจาํปี 2562 เมือวันท  ี4 เมษายน  2562 

ความเหน็ของคณะกรรมการ :  ผูถื้อหุน้ควรรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ซึงจดัขึนเมือ
วนัที 4 เมษายน 2562 ซึงคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่ามีการบนัทึกไวถู้กตอ้งแลว้ ทงันี ตามรายละเอียดใน
สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ในสิงทีสง่มาดว้ย 1 

 

วาระท  ี2 ร ับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบร ิษัทในปี 2562 

ความเหน็ของคณะกรรมการ :  ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในปี  2562 ตาม
รายละเอียดในรายงานประจาํปี 2562 และรายงานความยงัยืน ประจาํปี 2562 ตามสิงทีสง่มาดว้ย 2  

 

วาระท  ี3 อนุมัตงิบการเงนิรวมของบร ิษัทและบร ิษัทย่อยสาํหร ับปีบัญชีสินสุดวันท  ี31 ธันวาคม 2562 

ความเหน็ของคณะกรรมการ :  ผูถื้อหุน้ควรอนุมัติงบการเงินรวม (ซึงรวมถึงงบการเงินเฉพาะกิจการ) ของบริษัท
และบริษัทย่อยซึงไดร้บัการตรวจสอบแลว้สาํหรบัปีบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดในสาํเนางบ
การเงินรวม (ซงึรวมถึงงบการเงินเฉพาะกิจการ) ของบรษัิทและบรษัิทย่อย ปรากฏในหนา้ 130 - 219 ของรายงานประจาํปี 
2562 (สิงทีสง่มาดว้ย 2) โดยมีสรุปสาระสาํคญัของงบการเงินรวมเปรยีบเทียบกบัปีทีผ่านมาไดด้งันี 
 
งบการเงนิรวม  

รายการ  
บาท 

2561 2562 
รวมสินทรพัย ์ 150,957,655,013 167,338,816,149 
รวมหนีสิน  129,027,976,385 142,372,404,015 
รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 21,929,678,628 24,966,412,134 
รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 75,289,665,295 81,167,136,402 
กาํไรสทุธิสว่นทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท (4,368,692,047) 5,421,893,006 
กาํไรสทุธิตอ่หุน้ – สว่นทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท (1.85) 2.29 

 

วาระท  ี4 อนุมัตงิดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562 และร ับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล  

ปัจจบุนั บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตาํกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท (หลงัจาก
หักสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภททีกฎหมายกาํหนด) ขึนอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทใน
อนาคต โดยบรษัิทมีเปา้หมายจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทกุครงึปี 

สาํหรบัปี 2562 บริษัทมีกาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทเท่ากับ 9,065,172,576 บาท และบริษัทไดจ้ดัสรรกาํไร
สทุธิไวเ้ป็นทนุสาํรองเป็นจาํนวน 453,646,244 บาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
(รวมทังทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) ซึงกาํหนดให ้บริษัทตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่า    
รอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า  
รอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียน 



 
  

3 

คณะกรรมการบริษัท ณ ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที 6/2562 ซึงประชุมเมือวันที 15 กรกฎาคม 2562 ไดมี้มติ
อนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานงวด 6 เดือนแรก ในอตัราหุน้ละ 1.26 บาท รวมเป็นเงินทงัสิน 
2,983,441,860 บาท ซงึไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วไปแลว้ในวนัที 9 สิงหาคม 2562 

เมือวันที 24 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที 5/2563 ไดมี้มติอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างการเป็นครงัทีสอง ซึงจ่ายจากกาํไรสทุธิของบริษัทสาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2562 ในอตัรา
หุน้ละ 1.61 บาท รวมเป็นเงิน 3,812,175,710 บาท เพือมิใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัผลกระทบจากการเลือนการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2563 ของบรษัิทออกไป ทงันี เมือรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลทีมีการประกาศและจ่ายไปก่อนหนา้นีเมือวนัที  
9 สิงหาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 1.26 บาท เงินปันผลระหว่างกาลในปี 2562 จะคิดรวมเป็นเงิน 6,795,617,570 บาท ซึง
คิดเป็นรอ้ยละ 75 ของกาํไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซึงสอดคลอ้งกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  
ทงันี เงินปันผลรวมจากผลประกอบการปี 2562 ดงักลา่ว คิดเป็นรอ้ยละ 125 ของกาํไรสทุธิของงบการเงินรวม 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: ผูถื้อหุน้ควรอนมุติังดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 และรบัทราบการจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลในปี 2562 รวม 2 ครงั ในอตัรารวมหุน้ละ 2.87 บาท รวมเป็นเงินทงัสิน 6,795,617,570 บาท ซึงเป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครงัทีหนึง เมือวนัที 9 สิงหาคม 2562 จากผลการดาํเนินงานตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2562 ถึง
วนัที 30 มิถนุายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 1.26 บาท (ก่อนหกัภาษี ณ ทีจ่าย) รวมเป็นเงิน 2,983,441,860 บาท ตามมติของ
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที 6/2562 ซึงประชุมเมือวนัที 15 กรกฎาคม 2562 และการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลครงัทีสอง เมือวนัที 24 เมษายน 2563 จากกาํไรสทุธิของบรษัิทสาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 
2562 ในอัตราหุน้ละ 1.61 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ทีจ่าย) รวมเป็นเงิน 3,812,175,710 บาท ตามมติของคณะกรรมการ
บรษัิทในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครงัที 5/2563 ซงึประชมุเมือวนัที 24 มีนาคม 2563 

ตารางตอ่ไปนีเปรยีบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานในปี 2561 และ 2562 

รายการ  2561 2562 
กาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบรษัิท (ลา้นบาท) 1,483 9,065 
กาํไรตอ่หุน้ตามงบการเงินเฉพาะของบรษัิท (บาท) 0.63 3.83 
เงินปันผลตอ่หุน้ (บาท) 1.01 2.87 
- เงนิปันผลระหวา่งกาล 1.01 2.87 
- เงนิปันผลประจาํปี - - 
รวมเงินปันผลจ่ายทงัสิน (ลา้นบาท) 2,391 6,796 
อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล รวมเงินปันผลระหวา่งกาล 161% 75% 

 

วาระท  ี5 อนุมัตกิารแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทตี้องออกตามวาระ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 20 กรรมการจาํนวนหนึงในสามตอ้งออกตามวาระในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครงั ใน
ปัจจบุนั บริษัทมีกรรมการทงัสิน 10 ท่าน ดงันนั กรรมการ 4 ท่าน จึงตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในปีนี ซึงมีรายนาม
ดงันี  

1. นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ 
 

2. นายเพตเตอร ์บอเร ่เฟอรเ์บิรค์ กรรมการ 
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3. นางปรารถนา มงคลกลุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ
กาํหนดคา่ตอบแทน 

4. นายซเวเร ่เพ็ดเดอรเ์ซ็น กรรมการ  

บริษัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัท ( www.dtac.co.th ) ระหว่างวนัที 3 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที 15 มกราคม 2563 เพือ
เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอบคุคลทีมีคณุสมบติัเหมาะสมเพือรบัการพิจารณาแต่งตงัเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑข์องบรษัิท และ
ไดท้าํการเชิญชวนโดยการแจง้ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทังนี ไม่มีผูถื้อหุ้น 
เสนอชือบคุคลใดเพือรบัการแตง่ตงัเป็นกรรมการของบรษัิท  

คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาโครงสรา้งของคณะกรรมการทงัคณะ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจาํนวน คณุสมบติั 
ความเชียวชาญและประสบการณท์ีเหมาะสมกับลกัษณะธุรกิจของบริษัท โดยบุคคลทีไดร้บัการเสนอชือใหแ้ต่งตงัเป็น
กรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเกียวขอ้ง คณะกรรมการสรรหามี
ความเห็นเสนอใหแ้ต่งตงักรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบรษัิทตาม
ตาํแหน่งเดิมอีกวาระหนงึ  

ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดเ้ขา้ร่วมพิจารณาดว้ย) ได้
พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาถึงความเหมาะสมและประโยชนส์งูสดุของบรษัิทแลว้ เห็นว่ากรรมการทีออก
จากตาํแหน่งตามวาระขา้งตน้ มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามทีกฎหมายกาํหนดไว ้และเป็นบุคคล
ผูท้รงคณุวฒิุ มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณใ์นธุรกิจตา่ง ๆ รวมถึงกิจการโทรคมนาคมทีเป็นประโยชนต์่อการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษัท รวมทังมีวิสัยทัศนท์ีกวา้งไกล โดยบุคคลทีไดร้บัการเสนอชือใหแ้ต่งตังเป็นกรรมการอิสระจะ
สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเกียวขอ้ง อีกทงับุคคลทีไดร้บัการเสนอชือในครงันีได้
ผ่านกระบวนการกลนักรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั ของคณะกรรมการบรษัิทแลว้ จึงเห็นควรเสนอให้
ผูถื้อหุน้อนมุติัการแต่งตงักรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบรษัิทตาม
ตาํแหน่งเดิมอีกวาระหนึง ซึงเป็นไปตามหลกัเกณฑก์าร สรรหากรรมการของบริษัทโดยมีรายละเอียดในรายงานประจาํปี 
2562 หนา้ 99 

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชือให้แต่งตังเป็นกรรมการของบริษัทมีรายละเอียดดังปรากฎในสิงทีส่งมาด้วย 3 และ
คณุสมบติัของกรรมการอิสระซงึสงูกวา่ขอ้กาํหนดขนัตาํของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยปรากฏในสิงทีสง่มาดว้ย 8 

 

วาระท  ี6 อนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการสาํหร ับปี 2563 

บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาโครงสรา้งค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัททุก ๆ 3 ปี และจะพิจารณาจาํนวนเงิน
ค่าตอบแทนของกรรมการทกุปี โดยคาํนึงถึงปัจจยัตา่ง ๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั ธุรกิจและผลการดาํเนินงานของ
บริษัท แนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม หน้าทีและความรบัผิดชอบของกรรมการ และกฎระเบียบต่าง ๆ ในการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมทีมีความซบัซอ้น เป็นตน้ 

โครงสรา้งค่าตอบแทนของกรรมการได้มีการปรับเปลียนไปก่อนหน้านีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจึงไดศ้ึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทกับบริษัทโทรคมนาคมอืน ๆ 
รวมถึงบรษัิทจดทะเบียนในประเทศไทยและในภมิูภาค และไดน้าํขอ้มลูทีไดม้าพิจารณาประกอบกบัภาระหนา้ทีและความ
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รบัผิดชอบของกรรมการทีมากขึน รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ รอบดา้น คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้มี
ความเห็นว่าควรคงโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทไว้ แต่ควรปรับเพิมค่าตอบแทนรายเดือนของ
คณะกรรมการตรวจสอบขึนรอ้ยละ 20 เปรียบเทียบกับปีทีผ่านมา โดยค่าตอบแทนทีปรับเพิมขึนในปี 2563 จะจ่าย
หลงัจากทีไดร้บัอนมุติัจากทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้แลว้ 

ค่าตอบแทนของกรรมการของบรษัิททีเสนอสาํหรบัปี 2563 ขา้งตน้ รวมแลว้เป็นเงินจาํนวนทงัสินไม่เกิน 13,972,800 บาท 
ซงึเพิมขึนจากค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 ทีไดร้บัการอนมุติัจากทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ซงึกาํหนดไว้
เป็นจาํนวนไม่เกิน 13,572,000 บาท โดยเพิมขนึคิดเป็นรอ้ยละ 2.95  

ทงันี บรษัิทไม่มีคา่ตอบแทนกรรมการในรูปแบบอืนใดอีก 

ตารางตอ่ไปนีแสดงโครงสรา้งคา่ตอบแทนของกรรมการสาํหรบัปีทีเสนอ เปรยีบเทียบกบัปีทีผ่านมา 

 2562 2563 
ค่าตอบแทน  
รายเดอืน  

เบยีประชุม 
(ไม่มี) 

ค่าตอบแทน  
รายเดอืน  

เบยีประชุม 
(ไม่มี) 

คณะกรรมการบร ิษัท      
ประธานกรรมการ 320,000 บาท – 320,000 บาท – 
กรรมการอิสระ 110,000 บาท – 110,000 บาท – 
คณะกรรมการตรวจสอบ     
ประธานกรรมการ 67,000 บาท – 80,400 บาท  – 
กรรมการอิสระ 50,000 บาท – 60,000 บาท  – 
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน     
ประธานกรรมการ 34,000 บาท – 34,000 บาท – 
กรรมการอิสระ 17,000 บาท – 17,000 บาท – 
คณะกรรมการสรรหา     
ประธานกรรมการ 34,000 บาท – 34,000 บาท – 
กรรมการอิสระ 17,000 บาท – 17,000 บาท – 
คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ      
ประธานกรรมการ 34,000 บาท – 34,000 บาท – 
กรรมการอิสระ 17,000 บาท – 17,000 บาท – 

 
หมายเหตุ: 
* กรรมการท่านอืน ๆ ไม่ไดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการ 

 วาระนีมติอนมุติัจะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมกับภาระหนา้ที ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการ
ปฏิบัติหน้าทีของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท โดยได้
เปรยีบเทียบกบัคา่ตอบแทนของบรษัิทจดทะเบียนอืน ๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรอืทีมีขนาดเทียบเท่ากนัแลว้ เห็นสมควร
เสนอใหผู้ถื้อหุน้อนมุติัค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทสาํหรบัปี 2563 เป็นจาํนวนไม่เกิน 13,972,800 ซึงเพิมขึนจาก
คา่ตอบแทนกรรมการในปี 2562 คิดเป็นรอ้ยละ 2.95 



6 
Sensitivity: Internal 

วาระท  ี7 อนุมัตกิารแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 45 กาํหนดว่า “ใหท้ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่งตงั
ผูส้อบบญัชี การแตง่ตงัผูส้อบบญัชีนนัทีประชมุอาจจะแตง่ตงัผูส้อบบญัชีคนเดิมใหก้ลบัเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได”้ 

ขอ้ 46 กาํหนดวา่ “ผูส้อบบญัชีควรไดร้บัคา่ตอบแทนเท่าใด ใหท้ีประชมุผูถื้อหุน้กาํหนด” 

ขอ้ 47 กาํหนดวา่ “ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ทีใด ๆ ของบรษัิท” 

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาการดาํเนินงานในปี 2562 ทีผ่านมาของ
ผูส้อบบญัชีของบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (“สํานักงาน  อีวาย”) แลว้เห็นว่าเป็นทีน่าพอใจ โดยผูส้อบบญัชีมีความรู ้
ความเขา้ใจในธุรกิจโทรคมนาคม และมีประสบการณแ์ละความเชียวชาญในการสอบบญัชีของบริษัทโทรคมนาคม ทงันี 
สาํนกังาน อีวาย เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทย่อยเกือบทงัหมด  

ดงันนั คณะกรรมการเห็นวา่ผูถื้อหุน้ควรอนมุติั ดงันี  

1) แต่งตังผูส้อบบัญชีของสาํนักงาน อีวาย ผูใ้ดผูห้นึงดังต่อไปนีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสาํหรบัปีบัญชีสินสุดวันที  
31 ธนัวาคม 2563 

1. นางกิงกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ์(1) ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4496 
2. นางสาวศิรริตัน ์ศรเีจรญิทรพัย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5419 
3. นางสาวรุง้นภา เลิศสวุรรณกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 3516 
4. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ(2) ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4521 

 
หมายเหตุ: 

(1) นางกิงกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์เป็นผูร้บัผิดชอบในการตรวจสอบบญัชีของบรษัิทและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท  
ปี 2562, 2561, 2560,  2559, 2555, 2554, และ 2553 
(2)  นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ เป็นผูร้บัผิดชอบในการตรวจสอบบญัชีของบรษัิทและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท ปี 2558 

 
บุคคลดังกล่าวไม่ไดเ้ป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้งหรือผูท้ีดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในบริษัท ทังนีเป็นไปตาม ขอ้ 47 ของ
ขอ้บังคับของบริษัท นอกจากนีสาํนักงาน อีวาย และผูส้อบบัญชีทีไดร้ับการเสนอชือขา้งตน้ไม่มีความสัมพันธ์หรือมี
ผลประโยชนใ์ด ๆ ในบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท หรือผูท้ีเกียวขอ้งของบุคคลดงักล่าว จึงไม่มี
ปัจจยัซึงอาจกระทบต่อความเป็นอิสระของสาํนกังาน อีวาย และผูส้อบบญัชีในการทาํหนา้ที และไม่มีผูส้อบบญัชีรายใด
ปฎิบติัหนา้ทีผูส้อบบญัชีมาแลว้เกินกวา่ระยะเวลารอบปีบญัชีทีกาํหนดไวต้ามประกาศทีเกียวขอ้ง 

2)  ในกรณีทีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ใหส้าํนกังาน อีวาย จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่าน
อืนทาํหนา้ทีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษัิทแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ได ้โดยทงันี ตอ้ง
ทาํหนา้ทีใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท 

3)  นอกจากนี ผูถื้อหุน้ควรอนมุติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสาํหรบัปี 2563 เป็นจาํนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม) ซึงประกอบดว้ยค่าบริการสาํหรบัการตรวจสอบงบการเงินประจาํปีและการสอบทานงบการเงินราย      
ไตรมาส โดยค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินนอ้ยกว่าปี 2562 (4,170,000 บาท) ทงันี ในปี 2562 บริษัทมีค่าใชจ้่าย
และค่าบริการอืน (Non-audit Fees) ซึงไม่เกียวขอ้งกบังานตรวจสอบบญัชี และไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี 
จาํนวน  2,416,407 บาท   
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4) ผูส้อบบญัชีทีปรากฎตามรายชือในขอ้ 1) ไดป้ฏิบติัหนา้ทีสอบทานงานการเงินของบรษัิทในไตรมาสที 1 และ 2 ของปี 
2563 ไปแลว้ ทงันี ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุทีเกียวขอ้งทีไดก้าํหนดใหผู้ส้อบบญัชีของบรษัิทจดทะเบียน
สามารถปฏิบติัหนา้ทีไปก่อนไดใ้นระหว่างทีบรษัิทจดทะเบียนยงัไม่สามารถจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไดเ้นืองจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

วาระท  ี8 อนุมัตกิารแก้ไขข ้อบังคับบร ิษัท  

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครงัที 7/2563 ซึงประชุมเมือวันที 15 กรกฎาคม 2563 ไดมี้มติอนุมัติการแกไ้ขเพิมเติม
ขอ้บงัคบัของบรษัิท เพือใหส้อดคลอ้งกบัพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รายละเอียด
การเสนอใหแ้กไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัปรากฎตามสิงทีสง่มาดว้ย 4  

นอกจากนี เพือใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัทเป็นไปดว้ยความสะดวกเรียบรอ้ย ซึงอาจตอ้งมีการ
แก้ไขถ้อยคาํหรือขอ้ความของข้อบังคับในการจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุน้ตามคาํสัง คาํแนะนาํหรือ
ความเห็นของนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือเจา้หนา้ทีของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้ง จึงเห็น
ควรมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบรหิารของบรษัิทหรือบคุคลทีประธานเจา้หนา้ทีบรหิารของบรษัิทมอบหมาย มีอาํนาจ
ในการแกไ้ขถอ้ยคาํหรือขอ้ความในเอกสาร และ/หรือคาํขอต่าง ๆ ในการยืนจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทต่อกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ด ้เพือใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขเพิมเติมดงักลา่วสาํเรจ็ลลุว่ง 

ความเหน็คณะกรรมการ :  ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบอาํนาจ
เกียวกบัการจดทะเบียนแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามทีเสนอ ทงันี 
การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทดงักลา่วเพือใหข้อ้บงัคบัของบรษัิทสะดวกกบักฎหมายในปัจจบุนั 

ตามทีกาํหนดไวโ้ดยกฎหมาย มติอนมุติัในวาระนีจะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของ
ผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท  ี9 เร ืองอ ืน  ๆ  (หากมี) 

ข ้อมูลสาํหร ับผู้ถอืห ุน้   

(1)   บริษัทได้กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 (Record Date) เป็นวันที  
29 กรกฎาคม 2563 ตามมาตรา 89/26 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

(2)   บรษัิทไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ทีประสงคจ์ะเสนอเรืองเพือใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 หรือเพือเสนอผูท้ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพือพิจารณาเสนอเป็นกรรมการของบริษัท โดยท่านผูถื้อหุน้
สามารถส่งความประสงคด์งักล่าวมายงับรษัิทไดเ้ป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้อย่างนอ้ย 3 เดือนตามหลกัการ
กาํกบักิจการทีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กล่าวคือ ตงัแต่วนัที 3 ตลุาคม 2562  ถึงวนัที  15 มกราคม 2563 โดย
การเสนอตอ้งเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท ซึงไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัท ( www.dtac.co.th ) รวมถึงบริษัทได้
แจง้การเชิญชวนดงักล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย อนึง ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระ
การประชุมหรือเสนอชือบุคคลเพือรบัการพิจารณาแต่งตงัเป็นกรรมการตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทมายังบริษัทแต่
อย่างใด   
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(3)  ผูถื้อหุน้สามารถขอรบัรายงานประจาํปี 2562 และรายงานความยังยืน ประจาํปี 2562 ซึงจัดพิมพเ์ป็นรูปเล่มไดท้ี
เคานเ์ตอรต์อ้นรบัของบริษัท ฝังถนนพระราม 4  ซึงตงัอยู่บริเวณชนั G  อาคารจตัรุสัจามจรุี  เลขที  319  ถนนพญาไท  แขวง  
ปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย โทรศพัทห์มายเลข +66 2202 8106  

(4)   ผูถื้อหุน้ทกุท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที 1 - 8 การลงมติในวาระที 1 - 8  (ยกเวน้วาระที 6 ซงึจะตอ้งไดร้บั
อนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุม และวาระที 8 ซึงจะตอ้ง
ไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(5)   ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2563 บริษัทจะใชก้ารลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ซึง
บริษัทจะไดเ้ชิญผูแ้ทนจากบริษัททีปรกึษากฎหมายมาเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมใหเ้ป็นไป
อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกาํกับดูแลกิจการทีดีเพือให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑก์ารประชมุผูถื้อหุน้ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

สําห ร ับ ท ่าน ผู้ ถ ือ ห ุ้ น ท ีป ร ะส งค ์จ ะ เ ข ้ าป ร ะชุ ม ด้ ว ยตั ว เ อ ง  กรุณาลงทะเบ ียนเข า้ร ว่มประชมุผ ่านล ิงค  ์
https://app.inventech.co.th/dtac หรือสแกน QR Code ในขอ้ปฏิบติัสาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2563 (สิงทีส่ง
มาดว้ย 10) พรอ้มทงัเตรียมเอกสารสาํหรบัการลงทะเบียน (ตามรายละเอียดทีระบุในสิงทีส่งมาดว้ย 6) เพือลงทะเบียนผ่าน
ระบบ  AGM E-request ล่วงหน้า ระหว่างวันท ี 15 – 25 สิงหาคม  2563 เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการ
ตรวจสอบเพือยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้ หลงัจากทีการทะเบียนของท่านไดร้บัการอนมุติั ท่านผูถื้อหุน้จะไดร้บั E-mail พรอ้มดว้ย 
URL/ชือเขา้ใชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) เพือใชล้อ็กอิน (log-in) เขา้สูร่ะบบในวนัประชมุตงัแต่เวลา 12.00 น. 
เป็นตน้ไป ทงันี โปรดศึกษารายละเอียดเพิมเติมตามขอ้ปฏิบติัสาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2563 (สิงทีส่งมาดว้ย 
10) 

สําหร ับผู้ถ ือห ุ้นซ ึงประสงคท์ ีจะแต่งตังผู้ร ับมอบฉันทะ ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึงตามความ
ประสงคเ์ขา้ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกสแ์ทนไดโ้ดยลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผ่านลิงค ์https://app.inventech.co.th/dtac 
หรือสแกน QR Code ในขอ้ปฏิบัติสาํหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ปี 2563 (สิงทีส่งมาดว้ย 10) พรอ้มทังเตรียมเอกสาร
สาํหรบัการลงทะเบียน (ตามรายละเอียดทีระบุในสิงทีส่งมาดว้ย 6) เพือลงทะเบียนผ่านระบบ AGM E-request ล่วงหน้า 
ระหว่างวันท ี 15 – 25 สิงหาคม 2563 เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะไดร้บัการตรวจสอบ และหลงัจากทีการลงทะเบียน
ไดร้บัการอนมุติั จะมี E-mail แจง้ URL/ชือเขา้ใชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) เพือใหผู้ร้บัมอบฉันทะใชล้็อกอิน 
(log-in) เขา้สู่ระบบในวนัประชมุตงัแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ทงันี โปรดศกึษารายละเอียดเพิมเติมตามขอ้ปฏิบติัสาํหรบั
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2563 (สิงทีสง่มาดว้ย 10)  

นอกจากนี ผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกมอบฉันทะให้ นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรร์ัตน์ หรือ นางกมลวรรณ วิปุลากร หรือ  
นางปรารถนา มงคลกุล ซึงเป็นกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึงเป็นผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยกรรมการ
อิสระท่านดงักล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามทีผูถื้อหุน้กาํหนดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ ทังนี ขอ้มูลของกรรมการอิสระ 
แตล่ะท่านปรากฏในสิงทีสง่มาดว้ย 8 ซงึท่านผูถื้อหุน้จะตอ้งสง่เอกสารลงทะเบียนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 
ล่วงหนา้มายงับรษัิท โดยกรอกขอ้มลูในแบบแจง้การประชมุ (สิงทีส่งมาดว้ย 5) พรอ้มทงัจดัส่งเอกสารสาํหรบัการลงทะเบียน 
(ตามรายละเอียดทีระบุในสิงทีส่งมาดว้ย 6) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิงทีส่งมาดว้ย 7) หรือแบบ ค. (ซึงสามารถ
ดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทที https://investor.dtac.co.th/th/documents/shareholders-meeting?year=2020
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เลือก “การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563”)  โดยจะตอ้งจดัส่งเอกสารทงัหมดขา้งตน้มายงับรษัิทตามทีอยู่ขา้งล่างนี
โดยเอกสารจะตอ้งมาถึงบรษัิท ภายในเวลา 17.30 น . ของวันท  ี25 สิงหาคม 2563  

บรษัิท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชนั จาํกดั (มหาชน) 
ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท 
ชนั 39 อาคารจตัรุสัจามจรุ ี 
เลขที 319 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 

ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุและแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะไดท้ีเว็บไซตข์องบรษัิทที https://investor.dtac.co.th/th/documents/shareholders-meeting?year=2020 
เลือก “การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563” และผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามหรือความเห็นเกียวกบัวาระการประชมุ
มายงับรษัิทลว่งหนา้ก่อนการประชมุทางอีเมลท์ี CompanySecretary@dtac.co.th  

 

จงึเรยีนมาเพือโปรดเขา้รว่มประชมุตามวนัและเวลาดงักลา่ว 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 
ประธานกรรมการ 


