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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 

ของ 

บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมูนิเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 (“การประชุม”) จดัขึน้เม่ือวนัศกุร์ท่ี 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องแอทธินี 
คริสตลั ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมพลาซา่ แอทธินี รอยลั เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 ประเทศไทย  

เร่ิมการประชมุเวลา 13.00 น. 

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และ 
ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชมุ 

1. นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ 

2. นายลาร์ส โอเคะ วลัเดอมาร์ นอร์ลิง่ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

4. นางกมลวรรณ วิปลุากร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหา 

5. นายคริสโตเฟอร์ อดมั ลาสก้า กรรมการ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
และกรรมการสรรหา 

6. นายทอเร่ จอห์นเซน่ กรรมการ 

7. นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ กรรมการ 

กรรมการบริษัททีไ่ม่ไดม้าเข้าร่วมประชมุ 

1. นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี ้ รองประธานกรรมการ 

2. นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกําหนด  

 คา่ตอบแทน และ ประธานกรรมการสรรหา 

3. นางชนญัญารักษ์ เพช็ร์รัตน์ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

4. นายฮากนุ บรัวเช็ท เชิร์ล กรรมการ  กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหา 

5. นางทเูน่ ริปเปล กรรมการ 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
เอกสารประกอบวาระท่ี 1 
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ผูบ้ริหารของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชมุ 

1. นายประเทศ ตนักรุานนัท์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่เทคโนโลยี 

2. นายซเวเร่ เพด็เดอร์เซน็ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่การเงิน 

3. นายสทิธิโชค นพชินบตุร  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่การตลาด 

4. นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่บคุคล 

5. นายภารไดย ธีระธาดา รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่กิจการองค์กร 

6. นายรวีพนัธ์ พิทกัษ์ชาติวงศ์  ผู้ อํานวยการอาวโุสสายงานกฎหมายและเลขานกุารบริษัท 

7. นางอรอมุา วฒันะสขุ  ฤกษ์พฒันาพิพฒัน์ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานส่ือสารองค์กรและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

8. นางสาวปริศนา รัตนสวุรรณศรี ผู้ อํานวยการอาวโุสสายงาน Postpaid 

9. นายสริวิชญ์ กลบัดี ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่าย Corporate Finance 

10. นางสาวชติุมา ถิรมานิต ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่าย Treasury 

11. นางสาวพีรญา รอดกรณ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

12. นางฐิติมา ศรีจนัทราพนัธุ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

13. นายพิชิต แก้วมาคณู ผู้ อํานวยการ สายงานรัฐกิจสมัพนัธ์ 

14. นายชวิต แสงอดุมเลศิ ผู้ อํานวยการหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ผูส้อบบญัชี 

นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

ทีป่รึกษากฎหมาย 

นางวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต์ บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นท่ีมาร่วมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 ของบริษัท และแจ้งให้ 
ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 2,450 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้  
2,006,506,964 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.7410 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท และกลา่วเปิดการประชมุ 

เลขานกุารบริษัทแจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ รวมทัง้ให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามท่ี
เก่ียวกบัวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นในระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งไม่มี 
ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด  

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้น หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนน
เสียง 1 เสียง การลงคะแนนเสียงให้กระทําโดยวิธีการชูมือ เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั เน่ืองจากมีผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติให้การออก
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เสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นเป็นวิธีการลงคะแนนลบั ซึ่งจะกระทําโดยการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับ 
แต่ละวาระการประชมุ ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นคดัค้านการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการลงคะแนนลบั ประธานฯ จึงสรุปว่าท่ีประชมุ 
ลงมติเห็นชอบกบัวิธีการลงคะแนนลบัโดยการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับทกุวาระการประชมุ และขอให้
เลขานกุารบริษัทชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุ 

เลขานกุารบริษัทแจ้งให้ท่ีประชมุทราบเก่ียวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ดงันี ้

การออกเสียงลงคะแนน จะนบั 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 เสียง 

ผู้ ถือหุ้น 1 ราย มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนวา่ เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้ 

เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทได้นําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้
ขัน้ตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วย่ิงขึน้ โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ ถือหุ้นท่ี
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามกํากบัไว้ และสง่มอบบตัรลงคะแนนเสียง
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือนับคะแนนเสียงต่อไป สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน
เสียง (ยกเว้นวาระท่ี 6 เก่ียวกบัการแตง่ตัง้กรรมการ) 

ในการนบัคะแนนเสียง (ยกเว้นวาระท่ี 6) บริษัทจะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง และจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบตัรเสีย มาหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

สําหรับวาระท่ี 6 เก่ียวกบัการแต่งตัง้กรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะ
เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามกํากบัไว้ และสง่มอบบตัรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือ
นบัคะแนนเสียงตอ่ไป ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่มอบบตัรลงคะแนนเสียง จะถือวา่งดออกเสียง 

มติของท่ีประชมุ จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่
เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

นอกจากนี  ้เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดีในการประชุมผู้ ถือหุ้ น  
ประธานฯ ได้เชิญท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั ทําหน้าท่ีดแูลการประชมุผู้ ถือหุ้น
ให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเชิญผู้ ถือหุ้นจํานวน 2 คน ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง 
นอกจากนี ้บริษัทยงัจดัให้มีการบนัทกึวิดีทศัน์ภาพการประชมุซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้ารับชมได้ภายหลงัการประชมุ ผา่นทาง
เวบ็ไซต์ของบริษัท  

ก่อนเร่ิมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ เลขานกุารบริษัทสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีข้อสงสยัอนัใดเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการออกเสียงหรือไม ่

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความเหน็ 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาระเบียบวาระตา่ง ๆ ดงันี ้

 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 ซึ่งจัดขึน้เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2559 

เลขานกุารบริษัทแจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทได้จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ่งจดัขึน้
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบนัทึกไว้ถูกต้อง ตรงตามมติของท่ีประชุม
แล้ว และขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ดงักล่าว ซึ่งได้จดัส่งให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้
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จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 

คําถาม นายธรรมนญู จลุมณีโชติ ผู้ รับมอบฉนัทะ เสนอแนะว่าก่อนเข้าวาระการประชมุควรมีวาระประธานแจ้ง
ให้ท่ีประชมุทราบเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบทิศทางการดําเนินงานของบริษัท นอกจากนีไ้ด้เสนอให้แนะนําผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
สามรายแรกท่ีมาร่วมประชมุก่อนเข้าวาระการประชมุด้วย  

คําตอบ ประธานฯ กลา่วขอบคณุข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะรับไว้พิจารณาตอ่ไป 

คําถาม นายธรรมนญู จลุมณีโชติ ผู้ รับมอบฉนัทะ เสนอแนะวา่ให้เพิ่มเติมรายงานการประชมุโดยระบช่ืุอผู้บนัทึก
รายงานการประชมุด้วย 

คําตอบ ประธานฯ กลา่วขอบคณุข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะรับไว้พิจารณาตอ่ไป 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความเหน็เพิ่มเติม 

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วยจํานวน 1,997,422,146 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9451 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ด้วยจํานวน 0 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียงจํานวน 1,085,700 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0543 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสียจํานวน 11,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0005 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม:  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในปี 2559 

เลขานกุารบริษัทแจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทได้จดัทํารายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทในปี 2559 ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2559 และรายงานความยัง่ยืน ประจําปี 2559 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
แล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้

ประธานฯ ได้เชิญนายลาร์ส โอเคะ วลัเดอมาร์ นอร์ลิ่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลา่วถึงภาพรวม
และผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2559 และนายประเทศ ตนักุรานนัท์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มเทคโนโลยี 
เป็นผู้แปลเป็นภาษาไทย โดยสรุปดงันี ้

ปัจจบุนับริษัทอยู่ในตําแหน่งในเชิงการตลาดท่ีมัน่คง มีลกูค้าประมาณ 25 ล้านรายซึง่ประกอบด้วยลกูค้าท่ีชําระ
คา่บริการรายเดือน (Postpaid) ประมาณ 5 ล้านราย และลกูค้าท่ีชําระคา่บริการแบบเติมเงิน (Prepaid) ประมาณ 20 ล้าน
ราย แตพ่บวา่รายได้จากการให้บริการลดลงเลก็น้อยเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงของตลาดลกูค้าท่ีชําระคา่บริการแบบเติม
เงิน (Prepaid) เพราะการแข่งขนัในการแย่งฐานลกูค้าจากคู่แข่งทางการค้า แต่อย่างไรก็ดี ตลาดลกูค้าท่ีชําระค่าบริการ
รายเดือน (Postpaid) ของบริษัทมีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัเพิ่มมากขึน้  

การดําเนินงานในปี 2560 นีจ้ะมุ่งเน้นการเจาะกลุ่มตลาดลูกค้าท่ีชําระค่าบริการรายเดือน (Postpaid) ส่วน 
ตลาดลกูค้าท่ีชําระคา่บริการแบบเติมเงิน (Prepaid) บริษัทจะพยายามรักษาฐานลกูค้าเอาไว้ให้คงท่ี 
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สําหรับการลงทนุในปี 2560 บริษัทจะทําการลงทนุในระบบ โครงข่ายต่อไปเพ่ือขยายระบบ โครงข่ายให้เพิ่มมาก
ย่ิงขึน้ และบริษัทจะพยายามบริหารให้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของบริษัทต่ําลง เช่น การเพิ่มบริการจากการท่ีลกูค้าใช้
บริการช่องทางปกติ (Physical channel) ไปเป็นการใช้ช่องทางดิจิทลัออนไลน์ (Digital channel) ให้มากขึน้ นอกจากนี ้
บริษัทพบว่าในปี 2560 นีต้ลาดลกูค้าท่ีชําระค่าบริการรายเดือน (Postpaid) ขยายตวัขึน้มากซึง่เป็นผลจากการลงทนุทาง
โครงข่ายอยา่งตอ่เน่ืองทําให้ลกูค้าพงึพอใจในเครือข่ายของบริษัทเพิ่มมากขึน้  

บริษัทพยายามนําเสนอโครงการท่ีทําให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่ามากท่ีสดุ (Value for money) แก่ลกูค้า ทัง้ใน
เร่ืองแพคเกจ (Package) และ ตวัเคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เช่น การนําแพคเกจพร้อมส่วนลดโทรศพัท์มือถือ ซึ่งได้รับผล
ตอบรับท่ีดีในตลาดเป็นอย่างมาก นอกจากนี ้บริษัทจะเน้นการเสนอให้ลกูค้าเปล่ียนสถานะจากลกูค้าท่ีชําระค่าบริการ
แบบเติมเงิน (Prepaid) เป็นลกูค้าท่ีชําระค่าบริการรายเดือน (Postpaid) เน่ืองจากบริษัทพบว่าเม่ือลกูค้าเปล่ียนสถานะ
จากแบบเติมเงิน (Prepaid) มาเป็นลกูค้าท่ีชําระค่าบริการรายเดือน (Postpaid) จะกระตุ้นยอดการใช้งานเพิ่มขึน้ ดงันัน้ 
บริษัทจงึเลง็เหน็วา่การท่ีลกูค้าดงักลา่วเปล่ียนสถานะเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีดี  

นอกจากนี ้บริษัทมองว่าในอนาคตตลาดลูกค้าท่ีชําระค่าบริการรายเดือน (Postpaid) จะเป็นตลาดท่ีสําคัญ 
ดงันัน้ บริษัทจะมุ่งเน้นการนําเสนอสินค้าประเภทชําระค่าบริการรายเดือน (Postpaid) โดยการจดัวางสินค้าในร้านค้าและ
คูค้่าเพิ่มเติมจากปัจจบุนัท่ีจดัวางสนิค้าเฉพาะสนิค้าประเภทชําระคา่บริการแบบเติมเงิน (Prepaid) เทา่นัน้ 

บริษัทเห็นว่า ตลาดลกูค้าท่ีชําระค่าบริการแบบเติมเงิน (Prepaid) จดัว่าเป็นตลาดท่ีมีความท้าทายอย่างมาก 
เน่ืองจากในปี 2559 มีการแข่งขันสูงมาก เช่น การท่ีคู่แข่งทางการค้านําเสนอโครงการซือ้แพคเกจ (Package) แถม
โทรศพัท์มือถือให้แก่ลกูค้าแบบเติมเงิน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทเสียฐานลกูค้ากลุ่มชําระค่าบริการแบบเติมเงิน (Prepaid) ไป 
แตอ่ยา่งไรก็ดี บริษัทเลง็เหน็วา่การทําการตลาดในลกัษณะนีไ้ม่เป็นผลดีในระยะยาว ดงันัน้ กลยทุธ์ของบริษัทจงึจะมุ่งเน้น
การนําเสนอโครงการซือ้แพคเกจ (Package) แถมโทรศัพท์มือถือกับกลุ่มลูกค้าท่ีชําระค่าบริการรายเดือน (Postpaid) 
มากกวา่ตลาดลกูค้ากลุม่ชําระคา่บริการแบบเติมเงิน (Prepaid)  

สําหรับเร่ืองความรู้สึกของลกูค้าต่อประสิทธิภาพของโครงข่าย ถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งท่ีบริษัทได้วางไว้สําหรับ
กลุม่ลกูค้าท่ีชําระค่าบริการแบบเติมเงิน (Prepaid) ทัง้นี ้บริษัทได้ทําการพฒันาโครงข่ายมาโดยตลอดและจะพฒันาตอ่ไป 
รวมทัง้จะนําเสนอแพคเกจ (Package) ท่ีคุ้มคา่ ท่ีจะทําให้ลกูค้าได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ อีกทัง้บริษัทจะนําเสนอแพคเกจ 
(Package) ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายมากขึน้ เน่ืองจากลูกค้าแต่ละรายมีความต้องการในการใช้งาน
แตกตา่งกนั โดยบริษัทจะพิจารณาการใช้งานของลกูค้าแล้วนํามาเสนอแก่ลกูค้าแต่ละรายเพ่ือให้ตอบสนองการใช้งานของ
ลกูค้าได้มากท่ีสดุ  

ในปี 2561 สัมปทานคล่ืนความถ่ี 850 และคล่ืนความถ่ี 1800 ของบริษัทจะสิน้สุดลงซึ่งทําให้บริษัทต้องโอน
ทรัพย์สินบางประการ เช่น  ไฟเบอร์ ท่ีบริษัทเป็นผู้ลงทนุก่อสร้างให้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) (“กสท”) 
อนัเป็นเหตุให้บริษัทไม่อาจใช้งานทรัพย์สินเหล่านัน้ได้ บริษัทจึงจําเป็นจะต้องหามาตรการท่ีทําให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทจะ
สามารถใช้งานทรัพย์สนิเหลา่นัน้ตอ่ไปได้ภายหลงัจากท่ีสมัปทานสิน้สดุลง ซึง่บริษัทได้เจรจากบั กสท เพ่ือทําธุรกิจ ร่วมกนั
สําหรับบริหารจดัการทรัพย์สินเหลา่นีเ้พ่ือให้บริษัทสามารถใช้งานได้เม่ือสมัปทานสิน้สดุลง นอกจากนี ้บริษัทต้องคืนคล่ืน
ความถ่ี ดงันัน้บริษัทจะต้องดําเนินการเพ่ือจดัหาคล่ืนความถ่ีใหม่มาทดแทน อย่างไรก็ดี การสิน้สดุอายขุองสมัปทานก็มี
ข้อดี คือ บริษัทไมต้่องจ่ายสว่นแบง่รายได้ในอตัราร้อยละ 30  

ในปี 2559 บริษัทได้ลงทนุเพ่ือการขยายโครงข่ายไปเป็นจํานวนมากโดยการเพิ่มจํานวนสถานีฐานในอตัราร้อย
ละ 70 ของจํานวนสถานีฐานทัง้หมด ซึง่จากผลการทดสอบการรับรู้คณุภาพของโครงข่าย บริษัทพบว่าการขยายโครงข่าย
เป็นผลให้ลกูค้าสมัผสัได้ถงึคณุภาพของโครงข่ายท่ีดีขึน้กวา่เดิมในทกุด้าน         

บริษัทได้วางแผนการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทไว้ดงันี ้ลําดบัแรกบริษัทจะจัดหาคล่ืนความถ่ีใหม่เข้ามา
ทดแทน ลําดบัท่ีสองบริษัทจะผลกัดนัโครงการ 4G ต่อไป และจะสร้างเสาสญัญาณเพิ่มขึน้เป็นจํานวนมากเพ่ือเป็นการ
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ปรับปรุงคณุภาพโครงข่าย เพ่ือขยายโครงข่ายเพ่ือรองรับการใช้งานของลกูค้า และเป็นการรองรับการสิน้สดุของสญัญา
สมัปทาน และลําดบัถดัไปบริษัทจะจดัทําการประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้ลกูค้าได้ทราบถงึการพฒันาในด้านเครือข่ายของบริษัท   

ปัจจุบัน บริษัทมีจํานวนคล่ืนความถ่ีมากพอในการให้บริการแก่ลูกค้า แต่เน่ืองจากในเดือนกันยายน 2561 
สัญญาสัมปทานของบริษัทจะสิน้สุดลงทําให้บริษัทต้องคืนคล่ืนความถ่ี 850 เมกะเฮิรตซ์และคล่ืนความถ่ี 1800 
เมกะเฮิรตซ์ บริษัทจงึจะต้องดําเนินการรองรับในเร่ืองนี ้ในการนี ้บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) (“TOT”) กําลงัคดัเลือกผู้ ซือ้
ความจโุครงข่ายสําหรับคล่ืน 2300 เมกะเฮิรตซ์  บริษัทจึงได้เข้าร่วมการคดัเลือกตามขัน้ตอน นอกจากนีย้งัมีคล่ืนความถ่ี
อีกจํานวนหนึง่ท่ีควรจะมีการนําออกมาประมลู เช่น คล่ืน 2600 เมกะเฮิรตซ์ และคล่ืน 1800 เมกะเฮิรตซ์ เป็นต้น 

ส่วนเร่ืองผลประกอบการของบริษัทนัน้ บริษัทได้ลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานลดลง ซึง่บริษัทจะพยายามลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในปีนีล้งอย่างตอ่เน่ือง โดยบริษัทได้วางแผนงาน
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลง ดงันี ้1) การเปล่ียนกระบวนการการติดต่อประสานงานกับลกูค้าจากช่องทางปกติ  
เป็นช่องทางดิจิทัลออนไลน์ เช่น การจ่ายเงินค่าบริการ การเติมเงิน หรือการซือ้ซิมการ์ด ผ่านระบบออนไลน์ มากขึน้  
2) การบริหารจดัการเร่ืองต้นทนุคา่ธรรมเนียมการประกอบกิจการให้ดีขึน้ 3) ปรับปรุงรูปแบบการจดัการ ได้แก่ โครงสร้างการ
ปฏิบติังานด้าน โครงข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายลง 4) การมุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจท่ีสําคญั เช่น การเลิกใช้
แบรนด์ “แฮปปี”้ แตนํ่าลกูค้าประเภทชําระคา่บริการแบบเติมเงิน (Prepaid) มาทําการตลาดใต้แบรนด์ “ดีแทค” เพ่ือเป็นการ
ลดคา่ใช้จ่ายในการทําการตลาด และคา่ใช้จ่ายในการบริหารสองแบรนด์มาเป็นเพียงหนึ่งแบรนด์ หรือการตดับริการต่าง ๆ ท่ี
ไม่ได้ทํากําไรให้บริษัท หรือการลดจํานวนโครงการในทําการตลาดลงแล้วจดัทําโครงการทางการตลาดเฉพาะท่ีเช่ือว่าน่าจะ
ทํากําไรได้เทา่นัน้  

ต่อมา นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินได้กล่าวถึง ภาพรวมด้านการเงิน และ
นายประเทศ ตนักรุานนัท์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่เทคโนโลยี เป็นผู้แปลเป็นภาษาไทย โดยสรุปได้ดงันี ้ 

ในภาพรวมจํานวนฐานลกูค้าลดลง โดย ณ สิน้ปี 2559 บริษัทมีจํานวนลกูค้าประมาณ 24.5 ล้านราย แบ่งเป็น
ลูกค้ากลุ่มชําระค่าบริการแบบเติมเงิน (Prepaid) ประมาณ 19.5 ล้านราย และเป็นลูกค้าท่ีชําระค่าบริการรายเดือน 
(Postpaid) ประมาณ 5 ล้านราย บริษัทพบวา่เหตขุองปริมาณฐานลกูค้ากลุม่ชําระคา่บริการแบบเติมเงิน (Prepaid) ลดลง
แต่ว่าจํานวนฐานลูกค้าท่ีชําระค่าบริการรายเดือน (Postpaid) เพิ่มขึน้นัน้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการท่ีลูกค้าเปล่ียน
สถานะจากท่ีชําระค่าบริการแบบเติมเงิน (Prepaid) มาเป็นลูกค้าท่ีชําระค่าบริการรายเดือน (Postpaid) บริษัทพบว่า
รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือนของลกูค้ากลุม่ชําระค่าบริการแบบเติมเงิน (Prepaid) ต่ําลง แต่รายได้เฉล่ียต่อเลขหมาย
ต่อเดือนของลูกค้าชําระค่าบริการรายเดือน (Postpaid) เพิ่มขึน้ โดยรวมรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือนของลูกค้า
เพิ่มขึน้จากปี 2559 ซึง่เป็นแนวโน้มท่ีดี 

เม่ือพิจารณาในเชิงรายได้ของบริษัท รายได้ในภาพรวมของบริษัทสําหรับปี 2559 น้อยลง ซึง่เป็นผลจากเหต ุ3 ประการ 
ได้แก่ 1) การแข่งขนัในตลาด 2) การปรับตวัของอตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection charge) ท่ีลดลงตาม
กฎเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (“กสทช.”) และ 3) 
การแข่งขนักบัคู่แข่งทางการค้าในเร่ืองการอดุหนนุค่าเคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซึ่งทําให้รายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือลดลง 
แต่อย่างไรก็ดี แม้บริษัทจะมีรายได้ในภาพรวมท่ีลดลงแต่เน่ืองจากบริษัทบริหารค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ในปี 2559 บริษัทจึง
สามารถรักษาผลกําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษีนิติบคุคล คา่เส่ือมราคา (EBITDA) ได้คงท่ี  

บริษัทมีการลงทนุในโครงข่ายเป็นอย่างมากเพ่ือรองรับการสิน้สดุของสมัปทานซึง่ก่อให้เกิดการด้อยค่าสินทรัพย์
ท่ีเกิดจากการลงทนุท่ีได้ลงไปในโครงข่ายสมัปทาน บริษัทมีรายได้สทุธิจํานวน 2,100 ล้านบาท อยา่งไรก็ดีแม้วา่บริษัทจะมี
รายได้สุทธิของบริษัทจํานวน 2,100 ล้านบาท แต่บริษัทมีกระแสเงินสด (Cash flow) เป็นจํานวนมากพอควรท่ีจํานวน
ประมาณ 7,600 ล้านบาท  
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หากพิจารณางบการเงินรวมในภาพรวมจะพบว่าบริษัทมีผลประกอบการท่ีดี แต่หากพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทจะพบว่ามีการตัง้สํารองสําหรับการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิทธิในการใช้อปุกรณ์สินทรัพย์ เน่ืองจากต้องโอน
อุปกรณ์ให้แก่ กสท เม่ือสิน้สุดอายุสญัญาสมัปทานในปี 2561 เป็นจํานวน 5,185 ล้านบาท ทําให้บริษัทมีผลขาดทุนสะสม
จํานวน 1,663 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทนุบริษัทจงึไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลประจําปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้        

จากนัน้ ประธานฯ เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 

คําถาม นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ ถือหุ้น รายงานให้ทราบว่าคล่ืนสญัญาณโทรศพัท์มือถือของดีแทค อ่อน
ท่ีบริเวณบ้านของตนตลอดระยะเวลาหนึง่ปีท่ีใช้บริการดีแทค นอกจากนัน้ยงัประสบปัญหาเก่ียวกบัการทําธุรกรรมทางการ
เงินผ่านไอแพด (iPad) เน่ืองจากสญัญาณอ่อน จนทําให้ผู้ ถือหุ้นต้องเปล่ียนเครือข่ายผู้ ให้บริการ จึงเสนอให้ประธาน
พิจารณาแก้ไขเร่ืองเครือข่ายสญัญาณมือถือ  

คําตอบ ประธานฯ กลา่วขอบคณุข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

คําถาม นายอนุชา เอกอาภาภัณฑ์ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามบริษัทว่ามีแนวคิด หรือแนวทางอย่างไรในการ
ดําเนินงานเน่ืองจากมีรายได้ลดลงถงึร้อยละ 65 จากปีท่ีผา่นมา   

คําตอบ นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มการเงิน ชีแ้จงว่า เหตุผลหลักท่ีทําให้ 
ผลประกอบการในทางบญัชีมีตวัเลขท่ีต่ําลงเพราะมีการลงทนุในโครงข่ายอย่างต่อเน่ืองและมีการหกัการด้อยค่าสินทรัพย์ 
เน่ืองจากอายสุญัญาสมัปทานกําลงัจะสิน้สดุลงแก่ตวัเลขดงักลา่วเป็นตวัเลขในทางบญัชีท่ีไม่ได้มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด 
(Cash flow) ของบริษัท หากจะพิจารณาว่าบริษัทมีผลประกอบการเป็นอย่างไรนัน้ต้องพิจารณาท่ี กระแสเงินสด (Cash 
flow) ซึง่บริษัทมีกระแสเงินสด (Cash flow) ท่ีมากพอสมควร  

คําถาม นายสมชาย เจนสถิรพนัธุ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเร่ืองเก่ียวกบัคล่ืนความถ่ีว่าบริษัทจะต้องคืนคล่ืนความถ่ีใน
ระยะเวลาอนัใกล้นีซ้ึ่งจะเป็นผลให้บริษัทมีคล่ืนความถ่ี 2100 เมกะเฮิรตซ์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ อยากทราบว่าคล่ืน
ความถ่ี 2100 เมกะเฮิรตซ์ นีจ้ะสามารถรองรับลกูค้าได้ก่ีราย และคล่ืนความถ่ี 2300 เมกะเฮิรตซ์ ต่างกบัคล่ืนความถ่ี 850 
เมกะเฮิรตซ์ คล่ืนความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์หรือคล่ืนความถ่ี 2100 เมกะเฮิรตซ์อย่างไร แล้วสามารถใช้แทนกนัได้หรือไม่ 
และบริษัทจะประกอบธุรกิจประเภทอ่ืนนอกเหนือจากการให้บริการเสียง และรับ-สง่ข้อมลูหรือไม ่ 

คําตอบ นายประเทศ ตนักรุานนัท์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่เทคโนโลยี ชีแ้จงวา่ บริษัทสามารถให้บริการ
ลูกค้าด้วยคล่ืน 2100 เมกะเฮิรตซ์แต่เพียงอย่างเดียวได้ แต่บริษัทอาจต้องสร้างเสาเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการใช้งาน แต่
อย่างไรก็ดี ปัจจบุนัมีแผนในการสร้างเสาเพิ่มเติมในปีนีอ้ยู่แล้ว สว่นเร่ืองความแตกต่างของคล่ืนความถ่ี 2300 เมกะเฮิรตซ์
กับคล่ืนความถ่ีอ่ืนนัน้ สรุปได้ว่า คล่ืนความถ่ี 2300 เมกะเฮิรตซ์เป็นคล่ืนท่ีมีความถ่ีสูงกว่าจึงมีความสามารถในการ
กระจายสญัญาณออกไปได้ไม่ไกลมากนกัแต่เหมาะสมกบัการใช้งานในพืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่นได้ดีกว่าคล่ืนความถ่ีท่ีต่ํากว่า 
และสามารถจัดสรรการใช้งานของคล่ืนได้มีประสิทธิภาพดีกว่าเน่ืองจากสามารถแบ่งสดัส่วนการใช้งานสําหรับการส่ง
สญัญาณขึน้ (Uplink) และ สง่สญัญาณลง (Downlink) ได้ จงึสามารถแบง่สดัสว่นของการ Uplink และ Downlink ได้ตาม
สดัสว่นการใช้งานตามความเป็นจริงซึง่เป็นข้อดี  

นายลาร์ส โอเคะ วลัเดอมาร์ นอร์ลิ่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า คู่แข่งทางการค้า
ได้ขยายการประกอบธุรกิจไปในด้านบรอดแบนด์ประจําจุด (Fixed Broadband) แต่หากพิจารณาพฤติกรรมของคนไทย
แล้วจะพบว่าใช้งานด้านรับส่งข้อมลูผ่านโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี มีปริมาณมากขึน้เร่ือย ๆ บริษัทจึงมองว่าโอกาสของ
การเติบโตทางธุรกิจจะมาจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Mobile) เป็นหลกัจึงมุ่งลงทนุท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนท่ี
ดีกว่า บริษัทได้มีการให้บริการเสริมต่าง ๆ เช่น การฟังเพลงและดหูนงัโดยไม่ต้องจ่ายค่ารับสง่ข้อมลู ซึง่บริษัทมัน่ใจว่าการ
มุง่ลงทนุท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจะทําให้บริษัทสามารถเอาชนะคูแ่ข่งได้  
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คําถาม นายวิจิตร จิตรจริงใจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเร่ืองการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ท่ีปรากฏในงบการเงินไตรมาสท่ีส่ีท่ี
ผ่านไปว่าในปีหน้าจะมีการด้อยค่าในลกัษณะนีอี้กไหม และการตัง้ด้อยค่าทําให้งบการเฉพาะกิจการของบริษัทขาดทนุแต่
งบการเงินรวมกําไร อยากทราบวา่กําไรมาจากบริษัทยอ่ยบริษัทใด  

คําตอบ นายซเวเร่ เพด็เดอร์เซน็ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่การเงิน ชีแ้จงวา่ การด้อยคา่ของสนิทรัพย์เกิด
จากการทําการประเมินทรัพย์สินซึง่ทําในไตรมาสส่ีของทกุปี บริษัทไม่คิดว่าจะมียอดการด้อยค่าในปริมาณมากแบบนีใ้นปี 
2560 แต่ก็ไม่สามารถคาดการได้ว่าค่าการประเมินในปี 2560 จะเป็นอย่างไรเน่ืองจากขึน้อยู่กบัการแข่งขนัในตลาด และ
ความสามารถในการดําเนินการต่าง ๆ ส่วนเร่ืองกําไรจากบริษัทย่อยนัน้มาจาก   บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด  ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยท่ีบริษัทใช้ในการประกอบกิจการบนคล่ืนความถ่ี 2100 เมกะเฮิรตซ์ท่ีได้รับใบอนญุาต ซึ่งอตัราส่วนแบ่งรายได้
ในช่วงท่ีผ่านมาลกูค้าบนโครงข่ายดีแทค ได้ย้ายโครงข่ายไปใช้บริการของ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั เน่ืองจากอายขุอง
สมัปทานของดีแทคใกล้หมดลง ทําให้รายได้ของดีแทคลดลง และทําให้รายได้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั เพิ่มขึน้ 
ผลดี คือ อัตราค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการบนคล่ืนความถ่ี 2100 เมกะเฮิรตซ์ ท่ีได้รับใบอนุญาตนัน้น้อยกว่า
สมัปทาน จงึสง่ผลให้ผลประกอบการในภาพรวมของบริษัทเป็นกําไร  

คําถาม นายย่ิงยง แซ่ซึง ผู้ ถือหุ้น สอบถามเร่ืองปัจจัยการลดลงของฐานลูกค้ากลุ่มท่ีชําระค่าบริการแบบเติมเงิน 
(Prepaid) นัน้เป็นผลมาจากอะไร และถ้าวิเคราะห์ฐานลกูค้ากลุม่ท่ีชําระคา่บริการแบบเติมเงิน (Prepaid) ท่ีเสียไปในเชิงภมิูภาค 
อยากทราบวา่บริษัทเสียฐานลกูค้ากลุม่ดงักลา่วในทกุภมิูภาคหรือไม ่หรือเป็นการเสียฐานลกูค้าในภมิูภาคใดภมิูภาคหนึง่ 

คําตอบ นายสิทธิโชค นพชินบตุร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มการตลาด ชีแ้จงว่าการลดปริมาณของฐาน
ลกูค้ากลุ่มท่ีชําระค่าบริการแบบเติมเงิน (Prepaid) เป็นผลมาจากสองส่วน ได้แก่ การท่ีลกูค้าเปล่ียนจากการเป็นกลุ่มท่ี
ชําระค่าบริการแบบเติมเงิน (Prepaid) มาเป็นลกูค้าท่ีชําระค่าบริการรายเดือน (Postpaid) และจากผลกระทบจากการท่ี
คู่แข่งทางการค้าทําโครงการอดุหนนุค่าเคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ี สําหรับกลุม่ท่ีชําระค่าบริการแบบเติมเงิน (Prepaid) สว่น
เร่ืองการลดปริมาณของลกูค้ากลุ่มท่ีชําระค่าบริการแบบเติมเงิน (Prepaid) นัน้เป็นการลดลงแบบกระจายตวัทัว่ประเทศ
ไมไ่ด้มีการกระจกุตวัในภาคใดภาคหนึง่    

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความเหน็เพิ่มเติม 

ในวาระนี  ้เป็นการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2559 ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบ จึงไม่มีการ
ลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 อนุมัตงิบการเงนิรวมของบริษัทสาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประธานฯ ขอเชิญนายชวิต แสงอุดมเลิศ ผู้ อํานวยการหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  
นายชวิต แสงอุดมเลิศ ผู้ อํานวยการหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทได้จัดทํางบการเงินรวมของ
บริษัทสําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2559 ซึง่ได้จดัสง่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจํานวน 115,368.72 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.9 มีหนีส้ินรวม 
88,223.53 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.3 มีส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท รวม 27,144.45 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.3 มีรายได้
รวม 82,477.61 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.0 และมีกําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 2,085.83 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
64.6 คิดเป็นกําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานจํานวน 0.88 บาท ลดลงร้อยละ 64.6 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ 
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ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุติังบการเงินรวมซึง่ตรวจสอบแล้วของบริษัทสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วยจํานวน 2,004,437,847 เสียง  คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9199 ของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ด้วยจํานวน 4,505 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0002 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียงจํานวน 1,586,402 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0790 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสียจํานวน 14,400 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0007 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม:  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
อนมุติังบการเงินรวมของบริษัทสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

วาระที่ 4 อนุมัตงิดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธานฯ ขอเชิญนายชวิต แสงอดุมเลศิ ผู้ อํานวยการหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ  

นายชวิต แสงอดุมเลิศ ผู้ อํานวยการหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในไตรมาส 4 ของปี 2559 
บริษัทได้ทําการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ ทัง้นี ้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยค่า
ของสนิทรัพย์ จากการประเมินดงักลา่วทําให้บริษัทต้องรับรู้และบนัทกึรายการขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จํานวน 
5,185 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีผล
ขาดทนุสะสมจํานวน 1,663 ล้านบาท อนึ่ง การขาดทนุนีเ้ป็นเพียงการขาดทนุทางบญัชี ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง และ
ไมมี่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานรวมหรือตอ่กระแสเงินสดของบริษัทแตอ่ยา่งใด 

ปัจจุบนับริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
(หลงัจากหกัสํารองตา่ง ๆ ทกุประเภทท่ีกฎหมายกําหนด) ขึน้อยูก่บัฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท
ในอนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทกุคร่ึงปี 

                  ดังนัน้ ผู้ ถือหุ้นควรอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 ทัง้นีเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  
พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 43 ซึง่กําหนดมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในกรณีท่ีบริษัทยงัมีผลขาดทนุสะสมอยู ่ 

นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในปี 2559 ท่ีได้จ่ายไปเม่ือวนัท่ี 10 สงิหาคม 2559 
โดยจ่ายจากผลการดําเนินงาน งวด 6 เดือนแรก สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.42 บาท (ก่อนหกัภาษี   
ณ ท่ีจ่าย) รวมเป็นเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2559 ทัง้สิน้จํานวน 994 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ตามมติของท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 5/2559 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2559 ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และคิดเป็น
ร้อยละ 48 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2559 
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ตารางตอ่ไปนีเ้ปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานในปี 2558 และ 2559 

  2558 2559 
กําไรสทุธิตามงบการเงินรวม (บาท)  5,893 ล้าน 2,086 ล้าน 
กําไรตอ่หุ้น  2.49 0.88 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท)  2.93 0.42 
- เงนิปันผลระหว่างกาล 2.41 0.42 
- เงนิปันผลประจาํปี 0.52 - 
รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท)  6,935 ล้าน 994 ล้าน 
อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล รวมเงินปันผลระหวา่งกาล 118% 48% 

 
จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 

คําถาม นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าข้อบังคับของบริษัทกําหนดเร่ืองนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลไว้อยา่งไร 

คําตอบ นายซเวเร่ เพด็เดอร์เซน็ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่การเงิน ชีแ้จงวา่ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 ของบริษัทตามท่ีเสนอ และ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วยจํานวน 1,872,703,751 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 93.3532 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ด้วยจํานวน 132,190,356 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 6.5896 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียงจํานวน 1,109,436 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0553 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสียจํานวน 36,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0017 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม:  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
อนมุติังดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 ของบริษัทและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลตามท่ีเสนอทกุประการ 

วาระที่  5 อนุมัติการโอนทุนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพ่ือลดผลขาดทุนสะสมใน 
งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

ประธานฯ ขอเชิญนายชวิต แสงอดุมเลศิ ผู้ อํานวยการหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ  

นายชวิต แสงอดุมเลิศ ผู้ อํานวยการหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีได้อธิบายในวาระท่ี
ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทนุสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 1,663 
ล้านบาท พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 119 กําหนดให้บริษัทอาจขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
เพ่ือโอนทนุสํารองตามกฎหมาย และสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั (ตามลําดบั) เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 



19 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุติัการโอนทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวน 474 
ล้านบาท และสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัจํานวน 1,189 ล้านบาท เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ทัง้นี ้ภายหลงัจากการชดเชยผลขาดทนุสะสมดงักลา่วแล้วบริษัทจะไม่มีผลขาดทนุสะสมซึ่งจะทําให้บริษัทกลบัมา
อยู่ในสถานะท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ต่อไปในอนาคต ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัฐานะทางการเงิน และแผนการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคต 

จากนัน้ ประธานฯ เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 

คําถาม นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทจะมีทุนสํารองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามญัเหลืออยู่เท่าไรภายหลงัจากท่ีได้มีการโอนทนุสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญัเพ่ือลดผลขาดทุน
สะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัทไปแล้ว  

คําตอบ นายชวิต แสงอดุมเลิศ ผู้ อํานวยการหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ชีแ้จงว่า ภายหลงัจากโอนนัน้ทนุสํารอง
ตามกฎหมายจะเทา่กบัศนูย์ และสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัจะคงเหลือ 6,927 ล้านบาท 

คําถาม   นายสถาพร โคธีรานรัุกษ์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ในอนาคตหากบริษัทมีกําไรบริษัทจําเป็นต้อง
สํารองเงินสํารองตามกฎหมายอีกหรือไม่ และผลทางภาษีเป็นอย่างไร และในกรณีลดขาดทนุสะสม บริษัทสามารถนําไป
ลดในสว่นเกินมลูคา่หุ้นได้หรือไม ่ โดยทําให้ประโยชน์อยา่งอ่ืนยงัคงอยู ่ 

คําตอบ   นายชวิต แสงอดุมเลิศ ผู้ อํานวยการหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ชีแ้จงว่า การลดผลขาดทนุสะสมนัน้
ต้องดําเนินการเป็นลําดับ โดยต้องนําทุนสํารองตามกฎหมายมาหักก่อนแล้วหากมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่จึงจะนํา
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญัมาหกัได้ ส่วนเร่ืองผลทางภาษีนัน้ การทําการสํารองการด้อยค่านีไ้ม่มีผลทางภาษี ดงันัน้ จึงไม่
สามารถนําไปใช้เป็นประโยชน์ทางภาษีในอนาคตได้ นอกจากนัน้เม่ือบริษัทได้ใช้ทุนสํารองตามกฎหมายไปแล้วบริษัท
จะต้องจดัสรรกําไรสทุธิไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา 
(ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองจะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุติัการโอนทนุสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญัเพ่ือ
ลดผลขาดทนุสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัทของบริษัท  

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วยจํานวน 1,869,126,853 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 93.1769 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ด้วยจํานวน 2,306 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0001 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียงจํานวน 136,847,186 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 6.8219 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสียจํานวน 21,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0010 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม:  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
อนมุติัการโอนทนุสํารองตามกฎหมายและสว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญัเพ่ือลดผลขาดทนุสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท
ของบริษัท ตามท่ีเสนอทกุประการ 
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วาระที่ 6  อนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทัง้หมดต้องออกตามวาระในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ บริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 12 ท่าน กรรมการ 4 ท่านท่ีต้อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในปีนี ้ได้แก่ นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ (กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ) นายมอร์เทน คาร์ลเซน 
ซอร์บี ้(รองประธานกรรมการ) นายคริสโตเฟอร์ อดมั ลาสก้า (กรรมการ) นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ (กรรมการ) 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลใดเพ่ือรับการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการท่ี
ออกจากตําแหน่งตามวาระข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ และเป็น
บคุคลผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในกิจการโทรคมนาคมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท รวมทัง้มีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล ผู้ ถือหุ้นควรแต่งตัง้กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
เป็นกรรมการของบริษัทในตําแหน่งเดิมอีกวาระหนึง่ ทัง้นี ้ประวติัของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้แตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
ปรากฏในเอกสารแนบท้ายซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้

ในการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาคณุสมบติัของกรรมการแต่ละรายได้อย่างละเอียดถ่ีถ้วน และเพ่ือให้การลงคะแนน
เสียงในวาระเลือกตัง้กรรมการมีความโปร่งใสและสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ท่ี
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามกํากับไว้ และเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นหลงัจากลงคะแนนเสียงครบแล้ว 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการของบริษัทตามท่ีเสนอ 

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

นายคริสโตเฟอร์ อดมั ลาสกา้ 

เหน็ด้วยจํานวน 1,857,947,598 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 92.6196 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ด้วยจํานวน 645,617 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0321 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียงจํานวน 136,846,482 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.8218 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมส่ง่บตัรลงคะแนน
จํานวน 

10,507,751 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5238 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสียจํานวน 49,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0024 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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นายจุลจิตต์ บณุยเกต ุ

เหน็ด้วยจํานวน 1,798,727,198 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 89.6674 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ด้วยจํานวน 59,866,017 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.9843 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียงจํานวน 136,846,582 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.8218 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมส่ง่บตัรลงคะแนน
จํานวน 

10,507,451 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5238 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสียจํานวน 50,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0024 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี ้   

เหน็ด้วยจํานวน 1,705,450,498 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 85.0175 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ด้วยจํานวน 153,142,917 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.6342 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียงจํานวน 136,846,582 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.8218 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมส่ง่บตัรลงคะแนน
จํานวน 

10,507,451 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5238 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสียจํานวน 49,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0024 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ 

เหน็ด้วยจํานวน 1,610,068,653 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 80.2627 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ด้วยจํานวน 252,117,662 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.5681 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียงจํานวน 133,253,682 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.6427 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมส่ง่บตัรลงคะแนนจํานวน 10,507,451 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5238 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสียจํานวน 49,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0024 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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มตทิี่ประชุม:  ท่ีประชมุลงมติแตง่ตัง้กรรมการของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงสงูสดุเรียงตามลําดบั ดงันี ้ 

1, นายคริสโตเฟอร์ อดมั ลาสก้า 
2. นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ
3. นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี ้
4. นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ 

วาระที่ 7  อนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2560  

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การลงมติในวาระนี ้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยผู้ มีสว่นได้เสีย ได้แก่ กรรมการของบริษัทท่ีเป็นผู้ ถือหุ้น จะไม่ลงคะแนนเสียงใน
วาระนี ้รวมทัง้กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระออกเสียงแทนแต่ไม่ได้ระบวุ่าจะให้ออกเสียงในทางใด กรรมการ
อิสระจะงดออกเสียงเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

เลขานุการบริษัท แถลงต่อท่ีประชุมต่อไปว่า ค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะต้องได้รับการกําหนดจาก 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี โดยบริษัทมีนโยบายท่ีจะต้องทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการทกุปี และมีนโยบาย
ท่ีจะต้องทบทวนโครงสร้างของค่าตอบแทนของคณะกรรมการทกุสามปี โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ เสนอ
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้นําเสนอขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

สําหรับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 บริษัทได้ว่าจ้างท่ีปรึกษาภายนอกให้ศึกษาและเสนอ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองความเห็นของท่ีปรึกษาภายนอก
เปรียบเทียบถึงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทกบับริษัทโทรคมนาคมอ่ืน ๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและ
ในภูมิภาค และได้นําข้อมลูท่ีได้มาพิจารณาประกอบกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการท่ีมากขึน้เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม รวมทัง้หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการ รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึน้ ในการนี  ้
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ศกึษา รวมถึงได้พิจารณาหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีรวมถึงปัจจยัต่าง ๆ รอบด้าน
แล้วมีความเห็นว่า การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบรายเดือนจะสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงในการปฏิบติัหน้าท่ีของ
กรรมการมากขึน้เพราะกรรมการมีภาระหน้าท่ีในการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการไม่เพียงแต่ในระหว่างเวลาการประชมุ
คณะกรรมการแตล่ะครัง้เทา่นัน้ แตย่งัคงต้องปฏิบติัภาระหน้าท่ีกรรมการนอกเวลาประชมุคณะกรรมการด้วยอยา่งตอ่เน่ือง 
และตลอดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการ ดงันัน้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบรายเดือนจึงสอดคล้องกบั
หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีมากขึน้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจึงเห็นควรให้งดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบ
เบีย้ประชุม โดยให้คงเหลือการจ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนแต่เพียงอย่างเดียวแทน ทัง้นี ้บริษัทไม่มีค่าตอบแทน
กรรมการในรูปแบบอ่ืนใดอีก โดยเสนอให้จ่ายดงันี ้

1) ประธานกรรมการได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนจํานวน 320,000 บาท เพียงอยา่งเดียว 
2) กรรมการอิสระได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนจํานวน 110,000 บาทตอ่เดือน 
3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนจํานวน 67,000 บาทตอ่เดือน 
4) กรรมการอิสระซึง่เป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนจํานวน 50,000 บาทตอ่เดือน 
5) ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนจํานวน 34,000 บาทตอ่เดือน 
6) กรรมการอิสระซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และ/หรือ

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนจํานวน 17,000 บาทตอ่เดือน 
7) กรรมการซึง่เป็นตวัแทนจาก กสท ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนจํานวน 19,200 บาทตอ่เดือน 



23 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรม
การ และกรรมการชุดย่อย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทใน
อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั และบริษัทจดทะเบียนตา่ง ๆ รวมถงึภาระความรับผิดชอบของกรรมการ จงึเหน็สมควรเสนอ
ต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสําหรับปี 2560 เป็นจํานวน 13,802,400 บาท โดยจ่ายในรูปแบบ
คา่ตอบแทนรายเดือนตามจํานวนท่ีคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเสนอ  

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนรายเดือนท่ีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเสนอสําหรับปี 2560 ข้างต้น รวมแล้วเป็นเงิน
จํานวนทัง้สิน้ 13,802,400 บาท เพิ่มขึน้จากคา่ตอบแทนกรรมการในปี 2559 ซึง่กําหนดไว้ให้จ่ายเป็นคา่ตอบแทนรายเดือน
และเบีย้ประชมุเป็นจํานวนไมเ่กิน 11,500,000 บาท โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.02 

จากนัน้ ประธานฯ เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 

คําถาม นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามวา่ การเพิ่มจํานวนคา่ตอบแทนกรรมการถึงร้อยละ 20.02 
จากปีก่อน แตบ่ริษัทมีผลประกอบการลดลง จงึเหน็วา่บริษัทไมค่วรเพิ่มจํานวนคา่ตอบแทนกรรมการ 

คําตอบ นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหา และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ชีแ้จงว่า บริษัทได้เปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
กบับริษัทท่ีประกอบธุรกิจในอตุสาหกรรมใกล้เคียงกนัทัง้ในภมิูภาคเดียวกนัและภายในประเทศ ประกอบกบัผลการศึกษา
ของท่ีปรึกษาภายนอก พบว่า ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทต่ํากว่าบริษัทอ่ืน ๆ ประกอบกบัรายได้ของบริษัทไม่ได้
แย่ลง หากพิจารณาถึงสถานการของอตุสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัท่ีดเุดือดมากขึน้  ดงันัน้จึงมีการพิจารณาและนําเสนอแก่
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการเพ่ือความเป็นธรรม ทัง้นี ้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
อยา่งละเอียดรอบคอบในหลายมิติแล้วจงึได้กําหนดคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการในปีนีต้ามท่ีได้กลา่วมาข้างต้น  

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสําหรับปี 2560 เป็นจํานวนเงิน
13,802,400 บาท โดยจ่ายในรูปแบบคา่ตอบแทนรายเดือนตามจํานวนท่ีคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเสนอ 

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วยจํานวน 1,807,598,292 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 90.1099 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

ไมเ่หน็ด้วยจํานวน 194,469,233 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 9.6944 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

งดออกเสียงจํานวน 1,502,197 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0748 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

บตัรเสียจํานวน 2,422,600 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.1207 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติที่ประชุม:  ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ อนมุติัคา่ตอบแทนของกรรมการสําหรับปี 2560 ตามท่ีเสนอทกุประการ 

วาระที่ 8  อนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชมุว่า ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45 กําหนดว่า “ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีนัน้ท่ีประชมุอาจจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมให้กลบัเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้” 
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ข้อ 46 กําหนดวา่ “ผู้สอบบญัชีควรได้รับคา่ตอบแทนเทา่ใด ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด” 

ข้อ 47 กําหนดวา่ “ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท” 

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการดําเนินงานในปี 2559 ท่ี
ผา่นมาของผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (“สาํนักงาน อีวาย”) แล้วเหน็วา่เป็นท่ีน่าพอใจ โดยผู้สอบบญัชี
มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจโทรคมนาคม และมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการสอบบัญชีของบริษัท
โทรคมนาคม ทัง้นี ้สํานกังาน อีวาย เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยเกือบทัง้หมด ดงันัน้ คณะกรรมการเห็นว่าผู้ ถือหุ้นควร
อนมุติั ดงันี ้

1) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของสํานกังาน อีวาย ผู้ใดผู้หนึ่งดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560  
1. นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4496 
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5419 
3. นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3182 
4.    นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4521 
 

2) ในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ สํานักงาน อีวาย จัดหาผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตท่านอ่ืนทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นได้ 
โดยทัง้นี ้ต้องทําหน้าท่ีให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2560 เป็นจํานวนไม่เกิน 
5,295,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ซึง่ประกอบด้วยค่าบริการสําหรับการตรวจสอบงบการเงินประจําปี และการสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาส โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 1.92 จากปี 2559 (5,195,000 บาท) 
เน่ืองจากมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชี  ทําให้ผู้ สอบบัญชีจําเป็นต้อง
พิจารณาว่ารายงานประจําปี (Annual Report) มีข้อมลูท่ีขดัแย้งกบัข้อเท็จจริงท่ีได้รับจากการตรวจสอบงบการเงินหรือไม่ 
จึงจําเป็นต้องมีชัว่โมงการทํางานเพิ่มในปีนีเ้ล็กน้อย (2560) ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัทมี ค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการอ่ืน (Non-
audit Fee) ซึง่ไมเ่ก่ียวข้องกบังานตรวจสอบบญัชีและได้บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายให้แก่ผู้สอบบญัชี จํานวน 2,856,505 บาท  

บริษัทขอเรียนว่าบุคคลดงักล่าวไม่ได้เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้างหรือผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งใด ๆ ในบริษัท ทัง้นี ้
เป็นไปตาม ข้อ 47 ของข้อบงัคบัของบริษัท นอกจากนีสํ้านักงาน อีวาย และผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือข้างต้นไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ ในบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ
บคุคลดงักลา่ว จงึไมมี่ปัจจยัซึง่อาจกระทบตอ่ความเป็นอิสระของสํานกังาน อีวาย และผู้สอบบญัชีในการทําหน้าท่ี 

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความเหน็ 

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วยจํานวน 1,870,278,166 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 93.2344 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ด้วยจํานวน 40,901 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0020 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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งดออกเสียงจํานวน 133,254,052 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 6.6427 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสียจํานวน 2,422,600 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.1207 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม:  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
อนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทตามท่ีเสนอทกุประการ 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดข้อห้ามการกระทาํที่มีลักษณะเป็นการครอบงาํกิจการโดยคนต่างด้าวตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การ
กาํหนดข้อห้ามการกระทาํที่มีลักษณะเป็นการครอบงาํกจิการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ี กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง การกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมี
ลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (“ประกาศฯ”) กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
กําหนดและทบทวนข้อห้ามการกระทําท่ีมีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวตามท่ีระบุไว้ในบัญชีท้าย
ประกาศฯ ดงัปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพ่ือให้บริษัทสามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยเป็นการปฏิบติั
ตามกฎหมาย จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุติัการกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคน
ต่างด้าวตามแนวทางท่ีระบุไว้ในบญัชีท้ายประกาศฯ โดยให้ผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทย่ืนคํารับรองต่อ กสทช. ว่า 
บริษัทจะไมดํ่าเนินการใด ๆ อนัเป็นการขดัตอ่ข้อห้ามดงักลา่ว ตามท่ีประกาศฯ กําหนด 

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 

คําถาม นายสกุฤษณ์ คูรัตน์ชัชวาล ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงคดีความท่ีบริษัทถูกดําเนินคดีเป็นจําเลยต่อ
ศาลปกครองวา่ขณะนีค้ดีความดงักลา่วมีความคืบหน้าอยา่งไร 

คําตอบ เลขานกุารบริษัทชีแ้จงวา่ ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการดําเนินคดีในชัน้ศาล  

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความเหน็เพิ่มเติม 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุติัการกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการ
โดยคนตา่งด้าวตามแนวทางท่ีระบไุว้ในบญัชีท้ายประกาศฯ  

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วยจํานวน 1,998,855,408 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.6440 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ด้วยจํานวน 20,710 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0010 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียงจํานวน 4,698,601 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.2342 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสียจํานวน 2,421,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.1206 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม:  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
อนมุติัการกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางท่ีระบไุว้ในบญัชีท้าย
ประกาศฯ ตามท่ีเสนอทกุประการ 

ก่อนปิดการประชมุ ประธานฯ กลา่วเชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ โดยมีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี ้

คําถาม นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้นรายย่อย เสนอให้บริษัทปรับปรุงการให้บริการเพ่ือเพิ่มฐานลกูชัน้ดี เช่น 
ผู้สงูอายท่ีุมีความต้องการใช้โทรศพัท์ เน่ืองจากผู้สงูอายอุาจเดินทางไม่สะดวก หรือเดินทางไม่ได้จึงไม่สามารถเดินทางไป
ลงนามเองท่ีสํานกังานท่ีให้บริการได้แต่เง่ือนไขของการเปิดใช้บริการต้องเดินทางไปเปิดบริการท่ีสาขาด้วยตนเองเท่านัน้ 
ทําให้ลกูค้ากลุ่มนีไ้ม่สามารถใช้บริการได้ และเสียลกูค้าแก่ผู้ ให้บริการรายอ่ืน และเสนอแนะให้ปรับปรุงสญัญาณ ดีแทค 
Wifi เน่ืองจากพบว่าเม่ือโทรศพัท์จบัคล่ืนสญัญาณ ดีแทค  Wifi แล้วจะทําให้ 4G ใช้งานไม่ได้ นอกจากนี ้ยงัเสนอเพิ่มเติม
ว่าให้ติดตัง้สถานีส่งสญัญาณขนาดเล็ก (Pico-Cell) ในบริเวณท่ีมีการรับประกนัสญัญาณแต่ไม่สามารถท่ีจะครอบคลุม
สญัญาณในบริเวณนัน้ได้ เช่น พืน้ท่ีกรุงเทพมหานครชัน้ใน 

คําตอบ นางสาวปริศนา รัตนสุวรรณศรี ผู้ อํานวยการอาวุโส สายงานกลุ่มลูกค้าท่ีชําระค่าบริการรายเดือน 
(Postpaid) ชีแ้จงว่า บริษัทจะนําข้อเสนอแนะเร่ืองการอํานวยความสะดวกลกูค้าในขัน้ตอนการเปิดเบอร์ใหม่โดยไม่ต้อง
มาท่ีสาขาไปศกึษาและหาวิธีการท่ีเป็นไปได้ต่อ โดยจะนําเง่ือนไข และข้อสญัญาในการใช้บริการมาพิจารณาโดยละเอียด 
โดยต้องให้ความสําคญักบัทัง้ความสะดวกของลกูค้า ความถกูต้อง และความปลอดภยั แต่อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายใน
การให้บริการผา่นส่ือดิจิทลัเพิ่มมากขึน้ เช่น การสมคัรใช้บริการ การชําระคา่บริการ 

นายประเทศ ตนักรุานนัท์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่เทคโนโลยี ชีแ้จงว่า บริษัททราบปัญหาเร่ือง ดีแทค 
Wifi อยู่บ้าง และจะนําข้อเสนอของท่านผู้ ถือหุ้นมาพิจารณา แต่อย่างไรก็ดี บริษัทพบว่าปัจจบุนั 4G เสถียรกว่าดีแทค Wifi 
ในบางพืน้ท่ี ดงันัน้ ในอนาคตบริษัทจะมุ่งเน้นเร่ือง 4G มากกว่า Wifi ส่วนเร่ืองการติดตัง้ สถานีส่งสญัญาณขนาดเล็ก 
(Pico-Cell) นัน้การจะติดตัง้สถานีแบบใดต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจะนําข้อเสนอของท่านผู้
ถือหุ้นมาพิจารณา  

คําถาม นายสกุฤษณ์ ครัูตน์ชชัวาล ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเก่ียวกบัลกูค้าประเภทกลุม่ลกูค้าท่ีชําระค่าบริการ
รายเดือน (Postpaid) จะให้ความมัน่คงและให้ผลตอบแทนดีกว่าลกูค้าประเภทลกูค้าเติมเงิน) อยากทราบว่าผู้บริหารมี
แผนงานในการดําเนินการเพ่ือเปล่ียนสดัส่วนฐานลกูค้ามาเป็นลกูค้าท่ีชําระค่าบริการรายเดือนอย่างไร และสอบถามว่า
การท่ีบริษัทผู้ ถือหุ้นประกอบกิจการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศพม่าจะมีผลกระทบกบัการดําเนินงานของบริษัทหรือไม่
อยา่งไร 

คําตอบ นางสาวปริศนา รัตนสุวรรณศรี ผู้ อํานวยการอาวุโส สายงานกลุ่มลูกค้าท่ีชําระค่าบริการรายเดือน
(Postpaid) ชีแ้จงว่า บริษัทมีกลยุทธ์สําคญัให้เกิดการเติบโตของลกูค้าโดยกระตุ้นให้ลกูค้าเปล่ียนจากเติมเงินเป็นราย
เดือน โดยมี 3 มาตรการหลกั คือ 1. ทําให้กระบวนการเปล่ียนจากเติมเงินเป็นรายเดือนให้ได้สะดวก รวดเร็ว รองรับการ
เติบโตได้ 2. จดัทําและนําเสนอแพคเกจ (Package) รายเดือนท่ีดีแก่ลกูค้า และตอบสนองความต้องการ ลกัษณะการใช้
งานของลกูค้า และ 3. การให้บริการหลงัการขายแก่ลกูค้า ให้ลกูค้าได้รับความอํานวยความสะดวกในการปรับตวัอยู่บน
ระบบรายเดือน 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าบริษัทเทเลนอร์  มีการลงทนุในหลายประเทศในเอเชีย ซึ่งไม่เก่ียวข้องกบับริษัทดงันัน้ จึงไม่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท แต่อาจเป็นผลดีในแง่ท่ีว่าลกูค้าของบริษัทเทเลนอร์ อาจเดินทางเข้ามาในประเทศ
ไทยแล้วเลือกใช้เครือข่ายของบริษัทผา่นบริการ  ข้ามโครงข่ายมากขึน้ในอนาคต  

คําถาม นายสถาพร โคธรานรัุกษ์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าบริษัทมีการจดัสรรค่าตอบแทนกรรมการท่ีมาจาก
ตา่งประเทศอยา่งไร  
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คําตอบ  เลขานกุารบริษัทชีแ้จงว่า กรรมการท่ีเป็นชาวต่างชาติไม่ได้รับค่าตอบแทน ยกเว้นเพียงนายสตีเฟ่น วดูรุฟ 
ฟอร์ดแฮม ซึง่เป็นกรรมการอิสระทา่นเดียวเทา่นัน้ท่ีได้รับคา่ตอบแทนกรรมการ  

คําถาม นายบญุชยั ศรีปรัชญาอนนัต์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงฐานลกูค้าในสามเดือนท่ีผ่านมา แนวโน้มในปีนี ้
จะเป็นอย่างไร และอยากทราบว่าการประมลูคล่ืนปี  2561 จะล่าช้าออกไปหรือไม่ แล้วหากว่าการประมลูล่าช้าออกไป
บริษัทจะมีแผนรองรับอย่างไร นอกจากนัน้อยากทราบว่าผลประกอบการในปีนีจ้ะคล้ายกบัผลประกอบการในไตรมาสส่ีปี 
2559 ขนาดไหน  

คําตอบ นายลาร์ส โอเคะ วลัเดอมาร์ นอร์ลิ่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า ผลประกอบการ
ในสามเดือนท่ีผ่านมานัน้ยงัไม่อาจชีแ้จงได้ต้องรอการประกาศผลประกอบการสําหรับไตรมาสแรกอย่างเป็นทางการ สว่น
ผลประกอบการทัง้ปีคิดว่าน่าจะคงท่ี ส่วนเร่ืองการประมลูคล่ืนในปีหน้านัน้น่าจะเป็นไปตามกําหนด แต่อย่างไรก็ดี ทาง
บริษัทพยายามทําทกุวิถีทางเพ่ือให้ได้รับโอกาสในการประกอบกิจการให้บริการแก่ลกูค้า เช่น การเข้าร่วมการคดัเลือกเพ่ือ
ทําสญัญากบับริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) เป็นต้น  

คําถาม นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น ให้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัการนําสง่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ควรส่ง
ให้กบัผู้ ถือหุ้นภายใน 14 วนันบัจากเสร็จสิน้การประชมุ ซึง่เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

คําตอบ เลขานกุารบริษัทขอบคณุในข้อเสนอแนะ และชีแ้จงวา่ บริษัทได้ปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี
และตามท่ีกฎหมายกําหนดโดยได้จดัทําและเผยแพร่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการทัว่ไปอยู่แล้ว โดยได้นําสง่รายงาน
การประชมุผู้ ถือหุ้นไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั พร้อมทัง้เผยแพร่รายงานดงักลา่วบนเว็บไซต์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และบนเวบ็ไซต์ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกนั  

คําถาม นายพิชยั เหลืองวฒันนนัท์  ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการว่า ตนได้พิจารณา
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2559 และพบวา่ได้มีการปรับเพิ่มคา่ตอบแทนกรรมการในปี 2559 แล้ว จงึสอบถามว่า
ทําไมจงึมีการปรับเพิ่มคา่ตอบแทนคณะกรรมการในปีนีอี้ก  

คําตอบ เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงว่า การปรับเพิ่มค่าตอบแทนของคณะกรรมการในปี 2559 ท่ีเพิ่มขึน้จาก 11 ล้าน
บาทเป็น 11.5 ล้านบาทท่ีผา่นมานัน้เป็นการปรับจํานวนยอดรวมของคา่ตอบแทนประจําปีเพ่ือให้สอดคล้องกบัจํานวนของ
ครัง้ของการประชมุคณะกรรมการท่ีเพิ่มมากขึน้เท่านัน้ มิได้เป็นการปรับอตัราเบีย้ประชมุแต่อย่างใด แต่ปี 2560 นีเ้พ่ือให้
สอดคล้องกับหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีควรมีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนทุกๆ 3 ปี บริษัทได้จ้างท่ีปรึกษา
ภายนอกเพ่ือทําการปรับโครงสร้าง กลา่วคือ ลกัษณะของค่าตอบแทนคณะกรรมการเพ่ือให้สอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีของ
คณะกรรมการมากขึน้ ประกอบกบัค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นทกุปี คณะกรรมการจึงเห็นควรนําเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัในปีนี ้ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาให้สอดคล้องกบัสภาวะการแข่งขนั และสถานะทางธุรกิจของบริษัท โดยผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนีอ้ยา่งอิสระ 

เลขานกุารบริษัทแจ้งว่า นายสนัตพล ชํานาญไพร ผู้ ถือหุ้น สอบถามโดยส่งคําถามล่วงหน้าว่า แผนการลงทนุท่ี
เป็นรูปธรรมของวงเงินลงทนุ 70,000 ล้านบาท ท่ีผู้บริหารเคยกลา่วกนัไว้คืออะไร และจะมีการลงทนุเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
งบการลงทนุประจําปีอีกหรือไม ่และบริษัทจะมีนโยบายลงทนุในรูปแบบอินเตอร์เน็ตครัวเรือนหรือไม ่

คําตอบ นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า วงเงินลงทุน 
70,000 ล้านบาท เป็นกรอบการลงทนุในรอบระยะเวลา 3 ปี ซึ่งขณะนีก็้ยงัอยู่ในกรอบการลงทนุวงเงิน 70,000 ล้านบาท
อยู ่สว่นเร่ืองอินเตอร์เน็ตครัวเรือน นัน้บริษัทยงัไมมี่นโยบายให้บริการบรอดแบรนด์ประจําจดุ (Fixed broadband) แตอ่าจ
ให้บริการในรูปแบบบรอดแบรนด์ไร้สาย (Wireless broadband) มากกวา่   

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 
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ประธานฯ กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมการประชมุ และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิง
ตอ่บริษัท และกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดการประชมุเวลา 16.30 น. 

    

 

    ลงช่ือ     ประธานท่ีประชมุ 

 (นายบญุชยั เบญจรงคกลุ) 
 ประธานกรรมการ 

 

    ลงช่ือ   

  (นายรวีพนัธ์ พิทกัษ์ชาติวงศ์) 
  เลขานกุารบริษัท / ผู้บนัทกึการประชมุ 
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