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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในปี 2560 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ผู้ ถือหุ้นควรรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2560 ตามรายละเอียดใน
รายงานประจําปี 2560 และรายงานความยัง่ยืน ประจําปี 2560 ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2  

 

วาระที่ 3 อนุมัตงิบการเงนิรวมของบริษัทสาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ผู้ ถือหุ้นควรอนมุติังบการเงินรวม (ซึง่รวมถึงงบการเงินเฉพาะกิจการ) ของบริษัทซึง่
ได้รับการตรวจสอบแล้วสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดในสําเนางบการเงินรวม (ซึง่รวมถึง
งบการเงินเฉพาะกิจการ) ของบริษัท ปรากฏในหน้า 121 - 189 ของรายงานประจําปี 2560 (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2)  
สรุปสาระสําคญัของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาได้ดงันี ้
งบการเงนิรวม  

รายการ 
บาท 

2559 
 

2560 

รวมสินทรัพย์ 115,378,974,408 114,500,589,833 
รวมหนีส้ิน  88,233,786,752 85,265,674,275 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 27,145,187,656 29,234,915,558 
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 82,477,605,160 78,274,804,473 
กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 2,085,830,096 2,114,974,827 
กําไรสทุธิตอ่หุ้น – สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 0.88 0.89 

 
 

วาระที่ 4 อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2560  

ปัจจบุนับริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท (หลงัจากหกั
สํารองต่าง ๆ ทกุประเภทท่ีกฎหมายกําหนด) ขึน้อยู่กบัฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
โดยบริษัทมีเป้าหมายจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทกุคร่ึงปี 

สําหรับปี 2560 บริษัทมีกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทเท่ากบั 1,092,100,389 บาท และบริษัทได้จดัสรรกําไร
สทุธิไว้เป็นทนุสํารองเป็นจํานวน 56,545,457 บาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกําหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่า  
ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 

บริษัทเห็นควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัราหุ้นละ 0.24 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 2,367,811,000 หุ้น 
รวมเป็นเงิน 568,274,640 บาท คิดเป็นร้อยละ 52 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซึง่สอดคล้องกบันโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท  ทัง้นี ้เงินปันผลดงักลา่ว คิดเป็นร้อยละ 27 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: ผู้ ถือหุ้นควรอนมุติัการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 ของบริษัทในอตัราหุ้นละ 0.24 บาท 
(ก่อนหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวนหุ้นทัง้หมด 2,367,811,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 568,274,640 บาท ซึง่  
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จะจ่ายจากกําไรสะสมของบริษัทท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ซึง่เป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีเป็นไป 
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามท่ีบริษัทกําหนดไว้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการ
จ่ายเงินปันผลประจําปีดงักลา่วได้ตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร  
บริษัทกําหนดวนักําหนดสทิธิของผู้ ถือหุ้นและรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลเป็นวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 
โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลประจําปีดงักลา่วในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 

ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2561 ในครัง้นี ้

ตารางตอ่ไปนีเ้ปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานในปี 2559 และ 2560 

รายการ  2559 2560 

กําไรสทุธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)  2,086 2,115 
กําไรตอ่หุ้น (บาท)  0.88 0.89 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท)  0.42 0.24 
- เงนิปันผลระหว่างกาล 0.42 - 

- เงนิปันผลประจาํปี - 0.24 

รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท)  994 568* 
อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล รวมเงินปันผลระหวา่งกาล 48% 27% 

หมายเหตุ  *หากได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในครัง้นี ้

 
วาระที่ 5 อนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 20 กรรมการจํานวนหนึ่งในสามต้องออกตามวาระในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ ใน
ปัจจบุนั บริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 12 ท่าน ดงันัน้ กรรมการ 4 ท่าน จึงต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในปีนี ้ซึ่งมีรายนาม
ดงันี ้ 

1. นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ 
 

2. นางกมลวรรณ วิปลุากร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

3. นางชนญัญารักษ์ เพช็รรัตน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ กรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน และกรรมการสรรหา 

4. นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ  

 

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ( www.dtac.co.th ) ระหว่างวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560  ถึงวนัท่ี  31 ธันวาคม  2560 เพ่ือ
เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท และ
ได้ทําการเชิญชวนโดยการแจ้งผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทขอเรียนว่าไม่มี 
ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลใดเพ่ือรับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัท  
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ดงันัน้ คณะกรรมการเหน็วา่ผู้ ถือหุ้นควรอนมุติั ดงันี ้ 

1.) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของสํานกังาน อีวาย ผู้ ใดผู้หนึ่งดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

1. นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์(1) ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4496 
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5419 
3. นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ(2) ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3182 
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ(3) ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4521 

 
หมายเหตุ: 

(1)  นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ปี 2560,  
2559, 2555, 2554, และ 2553 

(2)  นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ปี 2557 และ 2556 
(3)  นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ปี 2558 

บริษัทขอเรียนว่าบคุคลดงักล่าวไม่ได้เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้างหรือผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งใด ๆ ในบริษัท ทัง้นีเ้ป็นไปตาม 
ข้อ 47 ของข้อบงัคบัของบริษัท นอกจากนีสํ้านกังาน อีวาย และผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์
หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ ในบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว จึง
ไมมี่ปัจจยัซึง่อาจกระทบตอ่ความเป็นอิสระของสํานกังาน อีวาย และผู้สอบบญัชีในการทําหน้าท่ี 

2.)  ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้สํานกังาน อีวาย จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่าน
อ่ืนทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นได้ โดยทัง้นี ้ต้อง
ทําหน้าท่ีให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท 

3.)  นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นควรอนมุติัค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2561 เป็นจํานวนไม่เกิน 5,295,000 บาท (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่ม) ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการสําหรับการตรวจสอบงบการเงินประจําปี     และการสอบทานงบการเงินราย  
ไตรมาส โดยค่าตอบแทนดงักลา่วเป็นจํานวนเงินเท่ากบัปี 2560 (5,295,000 บาท) ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายและ
ค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fees) ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับงานตรวจสอบบัญชีและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ สอบบัญชี 
จํานวน  1,226,248 บาท   

วาระที่ 8 อนุมัติการกําหนดข้อห้ามการกระทําที่ มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวตาม
ประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเร่ือง 
การกาํหนดข้อห้ามการกระทาํที่มีลักษณะเป็นการครอบงาํกจิการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 

ตามท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ได้ออกประกาศ 
กสทช. เร่ือง การกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (“ประกาศฯ”) 
กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมกําหนดและทบทวนข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดย 
คนต่างด้าวตามแนวทางท่ีระบไุว้ในบญัชีท้ายประกาศฯ ดงัปรากฏรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 เพ่ือเสนอต่อผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาอนมุติั และย่ืนคํารับรองซึง่ลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทว่า จะไม่ดําเนินการใด ๆ อนัเป็นการขดั
ตอ่ข้อห้ามดงักลา่วตอ่ กสทช. ซึง่บริษัทได้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัเป็นประจําทกุปีตัง้แตปี่ 2556 เป็นต้นมา 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพ่ือให้บริษัทสามารถประกอบกิจการ
ต่อไปตามท่ีกฎหมายกําหนด จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุติัการกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํา
กิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางท่ีระบไุว้ในบญัชีท้ายประกาศฯ ดงัปรากฏรายละเอียดในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 โดยให้ผู้ มี
อํานาจลงนามผกูพนับริษัทย่ืนคํารับรองต่อ กสทช. ว่า บริษัทจะไม่ดําเนินการใด ๆ อนัเป็นการขดัต่อข้อห้ามดงักลา่ว ทัง้นี ้
ตามท่ีประกาศฯ กําหนดตอ่ไป 
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วาระที่ 9 เร่ืองอ่ืน ๆ (หากมี) 

ข้อมูลสาํหรับผู้ถือหุ้น  

(1)   บริษัทได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 (Record Date) เป็นวนัท่ี  19 
กมุภาพนัธ์ 2561 ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/26  

(2)   บริษัทได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอเร่ืองเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 หรือเพ่ือเสนอผู้ ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือพิจารณาเสนอเป็นกรรมการของบริษัท โดยท่านผู้ ถือหุ้น
สามารถสง่ความประสงค์ดงักลา่วมายงับริษัทได้เป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 3 เดือนตามหลกัการ
กํากบักิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กลา่วคือ ตัง้แต่วนัท่ี 2 ตลุาคม 2560  ถึงวนัท่ี  31 ธันวาคม  2560 โดย
การเสนอต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ( www.dtac.co.th ) รวมถึงบริษัทได้
แจ้งการเชิญชวนดงักล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อนึ่งบริษัทขอเรียนว่าไม่มี 
ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุหรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท   

(3)  ผู้ ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจําปี 2560 และรายงานความยั่งยืน ประจําปี 2560 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มได้ท่ี
เคาน์เตอร์ต้อนรับของบริษัท ฝ่ังถนนพระราม 4  ซึ่งตัง้อยู่บริเวณชัน้ G  อาคารจตัรัุสจามจรีุ  เลขท่ี  319  ถนนพญาไท  แขวง  
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย โทรศัพท์หมายเลข +66 2202 8106 ตัง้แต่วันจันทร์ท่ี 19 
มีนาคม 2561 เป็นต้นไป หรือ ณ สถานท่ีจดัการประชมุ 

(4)   ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 1 – 8 การลงมติในวาระท่ี 1 – 8  (ยกเว้นวาระท่ี 6 ซึง่จะต้องได้รับอนมุติั
ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ) จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(5)   ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2561 บริษัทจะใช้ระบบบาร์โคด (Barcode) ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง 
เพ่ือช่วยให้ขัน้ตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วย่ิงขึน้ และเพ่ือให้การ
ลงทะเบียนในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นีมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปตามกฏหมาย และบริษัทจะเชิญผู้แทน
จากบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดแูลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตาม
กฎหมายและข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประชมุผู้ ถือหุ้นของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

สําหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง บริษัทขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นกรุณานําแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5) 
มาแสดงในวันประชุมพร้อมทัง้เอกสารสําหรับการลงทะเบียน (ตามรายละเอียดท่ีระบุในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6) ท่ีกรอกข้อมูล
ครบถ้วนมาแสดงและลงทะเบียนต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมตัง้แต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไปหรือจะลงทะเบียน
ลว่งหน้าก็ได้ตามท่ีกลา่วถงึในข้อ (6) 

สําหรับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะ กรุณานําแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5) พร้อมทัง้
เอกสารสําหรับการลงทะเบียน (ตามรายละเอียดท่ีระบใุนสิ่งท่ีสง่มาด้วย 6) พร้อมทัง้จดัทําหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (สิ่งท่ีสง่
มาด้วย 7) หรือแบบ ค. (ซึง่สามารถดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทท่ี http://dtac-th.listedcompany.com/meeting.html  
เลือก “การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561”) ท่ีกรอกข้อมลูครบถ้วนมาแสดงและลงทะเบียนตอ่พนกังานลงทะเบียนใน
ในวนัประชมุตัง้แตเ่วลา 11.00 น. เป็นต้นไป 

ในการมอบฉันทะนัน้ ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้  
นายจุลจิตต์ บณุยเกต ุหรือนางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ หรือนางกมลวรรณ วิปลุากร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทท่านใด
ท่านหนึ่งเป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดงักลา่วจะลงมติในแต่ละวาระตามท่ีผู้ ถือหุ้นกําหนด
ไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ ทัง้นีข้้อมลูของกรรมการอิสระแตล่ะทา่นปรากฏในสิง่ท่ีสง่มาด้วย 8 
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