
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2557 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1 

หมายเหต ุ เพ่ือป้องกนัผลกระทบทางกฎหมายอนัอาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุน้  บริษทัฯ จึงมิไดบ้นัทึกช่ือและนามสกุลของผูถื้อหุ้น
ท่ีอภิปรายในท่ีประชุม  อยา่งไรก็ตาม เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดบ้นัทึกประเด็นอภิปรายท่ีส าคญัและ
การช้ีแจงของบริษทัฯ โดยสรุปไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ไดก้ าหนดแนวทางไวใ้น AGM Checklist    
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บริษทั ทรูคอรป์อเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2557 

วนัที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. 

ณ หอ้งประชุมชั้นที่ 21 อาคารทรูทาวเวอร ์ 

เลขที ่18 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 

 

 เน่ืองจากประธานกรรมการติดภารกิจ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ  

จึงท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมแทน 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 ของบริษัทฯ 

และแจง้ว่ามีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน 1,221 ราย ถือหุน้

รวมกนัได ้9,980,470,314 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 68.69 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ 

ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

 ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 เลขานุการท่ีประชุมกล่าวแนะน า

กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทฯ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย และผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียง 

ท่ีมาเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

 

กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู: 

1. นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการอิสระ   

   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

   กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. ดร. โกศล  เพ็ชรสุ์วรรณ ์ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

   และ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. ศ.(พิเศษ) เรวตั  ฉ า่เฉลิม กรรมการอิสระ 

4. ดร. อาชว ์ เตาลานนท ์ รองประธานกรรมการ  

   ประธานคณะกรรมการดา้นการเงิน และ 

   กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

5. ศ. ดร. วรภทัร  โตธนะเกษม  กรรมการ และ   

   กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน 

6. ศ.(พิเศษ) อธึก  อศัวานันท ์ รองประธานกรรมการ และ  

   หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นกฎหมาย 
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7. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ  

   กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน และ

   กรรมการในคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

   และสรรหากรรมการ 

8. นายศุภชยั เจียรวนนท ์ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ 

   ประธานคณะผูบ้ริหาร 

9. นายนพปฎล  เดชอุดม    หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน 

 

ผูส้อบบญัชี: 
 นางสาวนันทิกา  ล้ิมวิริยะเลิศ   บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
 

ท่ีปรึกษากฎหมายผูท้ าหนา้ท่ีดแูลการประชุมผูถื้อหุน้ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

และ ผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียง: 

                  นางกุลกนิษฐ ค าศิริวชัรา        บริษัท ส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร ์จ ากดั 
 

 จากน้ัน ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการท่ีประชุมช้ีแจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน 

 เลขานุการฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง 1 หุน้สามญั มี 1 เสียง ส าหรบั

การลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย ไม่ตอ้งกาเคร่ืองหมายใดๆ ลงในบตัรลงคะแนน 

ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหย้ืนยนัเจตนาโดยการกาเคร่ืองหมายถูก [] ลงในบตัร

ลงคะแนนเสียง ในช่องท่ีประสงคพ์รอ้มทั้งลงลายมือช่ือในบตัรและชูมือขึ้ นและส่งมอบใหแ้ก่เจา้หน้าท่ี

ของบริษัทฯ เพ่ือน าไปตรวจนับ ทั้งน้ี ยกเวน้ส าหรับผูร้ับมอบฉันทะ ซ่ึงผูม้อบฉันทะมีค าสั ่งระบุการ

ลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉนัทะแลว้ บริษัทฯ ไดบ้นัทึกคะแนนเสียงตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉนัทะ

ตั้งแต่เวลาท่ีผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

ส าหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 

ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้

ท่านใดจะกลบัก่อนการปิดประชุม ขอใหแ้จง้เจา้หน้าท่ี ท่ีจุดลงทะเบียนหน้าหอ้งประชุม เพ่ือเจา้หน้าท่ี

จะไดห้กัคะแนนของผูถื้อหุน้ดงักล่าวออกจากระบบก่อน  

นอกจากน้ี เพ่ือความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ไดเ้ชิญตวัแทนจากบริษัท ส านัก

กฎหมายสากลสยามพรีเมียร ์จ ากดั มาเป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียง และเป็นสกัขีพยานในการ

นับคะแนน  

เมื่อช้ีแจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

เร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
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วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 

 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2556 

ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 7 ตุลาคม 2556 โดยบริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่ส าเนาดังกล่าวทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ 
(www.truecorp.co.th) ตั้งแต่วนัท่ี 18 ตุลาคม 2556 และบริษัทฯ ไม่ไดร้บัขอ้เสนอใหท้ าการแกไ้ขร่าง

รายงานการประชุมแต่อยา่งใด ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีไดส้่งพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ทุกท่านแลว้ 

 ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,004,273,368 หุน้ 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2556 

ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 เห็นดว้ย       จ านวน   10,004,269,368 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไมเ่ห็นดว้ย    จ านวน                  4,000  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000     

 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน  286,689 เสียง  

 จากน้ัน ประธานฯ ไดเ้ชิญ นายศุภชยั  เจียรวนนท ์กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

และ ประธานคณะผูบ้ริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 

 

วาระที่ 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2556 

 นายศุภชยั  เจียรวนนท ์กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ ประธานคณะผูบ้ริหาร 

เสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ต่อท่ีประชุม  

 ท่ีประชุมรบัทราบ  
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบั 

รอบระยะเวลาบญัชีประจ  าปี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม  2556 

 ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ใหท่ี้ประชุมทราบ 

 เลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงปรากฏตามส าเนางบแสดง

ฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 

http://www.truecorp.co.th/
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 สินทรพัยร์วม 205,852 ลา้นบาท 

 หน้ีสินรวม 201,120 ลา้นบาท 

รายไดร้วม    96,214 ลา้นบาท 
ขาดทุนสุทธิ ส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ           (9,063) ลา้นบาท 

 จากน้ัน ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม โดยกรรมการและผูบ้ริหารไดต้อบขอ้ซักถาม ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี  

1. ผลก าไรจากการเขา้ท าธุรกรรมกบักองทุนรวมโครงสรา้งพ้ืนฐาน TRUEIF (“กองทุนฯ”) 
 

ในส่วนของค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ดอกเบ้ียจ่ายและค่าเส่ือมราคาท่ีลดลงน้ัน มี

จ านวนใกลเ้คียงกบัค่าเช่าสินทรพัยท่ี์บริษัทฯ ตอ้งจ่ายใหแ้ก่กองทุนฯ แต่บริษัทฯ จะไดป้ระโยชน์ตอบแทน

กลบัมาในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติม ซ่ึงไดแ้ก่ เงินปันผลจากการถือหน่วยลงทุน TRUEIF และ ก าไรจากการขาย

สินทรพัยใ์หแ้ก่กองทุนฯ ซ่ึงตามหลกัการบญัชีจะมีการทยอยบนัทึกผลก าไรในงบการเงินตั้งแต่ปี 2556-2558 

โดยในปี 2556 บริษัทฯ บนัทึกผลก าไรแลว้จ านวนประมาณ 6,000 ลา้นบาท  
 

2. การจดัสรรค่าใชจ้่ายส่วนกลางใหแ้ต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ  
 

บริษัทฯ มีการจดัสรรค่าใชจ้่ายส่วนกลางใหแ้ต่ละกลุ่มธุรกิจ แต่โดยเหตุท่ีกลุ่มบริษัทฯ 

มีสดัส่วนหน้ีสินต่อก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี และ ค่าเส่ือมราคา (“EBITDA”) ค่อนขา้งสูง ประกอบกบั

สถานการณท์างธุรกิจท าใหต้อ้งมีการลงทุนอย่างต่อเน่ือง จึงส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานโดยภาพรวมยงั

ขาดทุน อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะท าใหส้ดัส่วนของหน้ีสินต่อ EBITDA ลดลงมาอยู่ในระดบั

ท่ีเหมาะสม 

 ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,007,465,512 หุน้ 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 เห็นดว้ย จ านวน  10,007,461,207 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000   

 ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน             4,305  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000     

 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง    จ านวน  997,143  เสียง  

 

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องเงินปันผลและการจดัสรรก าไรสุทธิประจ  าปี ส  าหรบัผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2556 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

 ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองเงินปันผล และ การจดัสรร

ก าไรสุทธิประจ าปี ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ใหท่ี้ประชุมทราบ 
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  เลขานุการฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัมผีลขาดทุนสะสมอยู ่ซ่ึงตามกฎหมายแลว้ 

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไมไ่ด ้คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาไม่จ่ายเงินปันผล

และไมจ่ดัสรรทุนส ารองส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2556  

  ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการด าเนินการตามกฎหมายโดยไม่จ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2556 และไมจ่ดัสรรทุนส ารอง ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 

 ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,007,842,520 หุน้ 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี และ งดการจดัสรรทุนส ารอง

ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 เห็นดว้ย จ านวน  10,007,825,355 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9998   

 ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน                   17,165  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0002     

 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง  จ านวน   999,083 เสียง  

 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

  ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ

ท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระใหท่ี้ประชุมทราบ 

  เลขานุการฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ กรรมการท่ีอยู่ใน

ต าแหน่งนานท่ีสุดจะเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 น้ี มีกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ 5 ท่าน คือ 

1) ศ.(พิเศษ) เรวตั ฉ า่เฉลิม กรรมการอิสระ 

2) ดร. อาชว ์ เตาลานนท ์ กรรมการ 

3) ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม กรรมการ 

4) นายชชัวาลย ์ เจียรวนนท ์ กรรมการ 

5) นายณรงค ์ เจียรวนนท ์ กรรมการ 

 เลขานุการฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระ กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งสามารถไดร้บัการเลือกตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งตามเดิม

ไดอี้ก และจากการท่ีบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้ โดยประกาศหลกัเกณฑผ่์านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตั้งแต่วนัท่ี 17 ตุลาคม 2556 

จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ปรากฏว่าส าหรบัการประชุมในครั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลมายงั

บริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ  

และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระในครั้งน้ี 

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง  
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มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระในครั้งน้ี 

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดงัน้ี 

1.  ศ.(พิเศษ) เรวตั ฉ า่เฉลิม   
มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,009,327,576 หุน้ 

 เห็นดว้ย        จ านวน   10,009,314,925 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

 ไมเ่ห็นดว้ย     จ านวน   12,651  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0001 

 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง  จ านวน  257,935  เสียง 

 

2.  ดร. อาชว ์เตาลานนท ์     

มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,009,431,178 หุน้ 

 เห็นดว้ย        จ านวน   9,993,748,816  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.8433 

 ไมเ่ห็นดว้ย     จ านวน               15,682,362  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.1567 

 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง  จ านวน  256,114 เสียง 

 

 3.  ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม  
มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,009,526,222 หุน้ 

 เห็นดว้ย        จ านวน    9,993,840,860  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.8433 

 ไมเ่ห็นดว้ย     จ านวน   15,685,362  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.1567 

 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง  จ านวน 251,114 เสียง 

 

 4.  นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์

มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,009,517,561 หุน้ 

 เห็นดว้ย        จ านวน   9,783,915,980  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 97.7461 

 ไมเ่ห็นดว้ย     จ านวน   225,601,581  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     2.2539 

 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง  จ านวน       259,775  เสียง 
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5. นายณรงค ์ เจียรวนนท ์

มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,009,531,170 หุน้ 

 เห็นดว้ย        จ านวน   9,783,900,789 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 97.7458 

 ไมเ่ห็นดว้ย     จ านวน             225,630,381  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     2.2542 

 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง  จ านวน     255,475 เสียง 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ  

  ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้

ท่ีประชุมทราบ 

 เลขานุการฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการตามอตัราเดิม 

ซ่ึงท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 ไดเ้คยมีมติอนุมติัไว ้และเป็นอตัราเดิมท่ีมิไดเ้ปล่ียนแปลง 

มาตั้งแต่ปี 2545 โดยก าหนดไวเ้ป็นรายต าแหน่งตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และ 

มีผลใชบ้งัคบัตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเป็นประการอ่ืน ในปีน้ีคณะกรรมการมิไดเ้สนอ 

ขอเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด ซ่ึงในทางกฎหมายแลว้ ยังไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง

ลงมติ แต่เพ่ือการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการจึงเห็นชอบกบัขอ้เสนอ

ของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดดงัน้ี 

กรรมการไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 

 ประธานกรรมการ            300,000  บาทต่อเดือน 

 ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ          200,000  บาทต่อเดือน 

 รองประธานกรรมการ           150,000  บาทต่อเดือน 

 กรรมการ                    100,000  บาทต่อเดือน 

หากกรรมการท่านใดเป็นลกูจา้งของบริษัทฯ ก็ใหค้่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนเพ่ิมเติมจาก

ค่าจา้งปกติของลกูจา้งแต่ละท่าน 

ส าหรบักรรมการอิสระท่ีท าหน้าท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ไดร้ับค่าตอบแทน 

ดงัน้ี 

กรรมการอิสระท่ีเป็นประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ย    300,000  บาทต่อเดือน 

กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย  200,000  บาทต่อเดือน 

ส่วนกรรมการอิสระท่ีมิไดเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการทุกท่านท่ีมิใช่

กรรมการอิสระ ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนคงเดิม 

และใหมี้ผลใชบ้งัคบัตลอดไป จนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเป็นประการอ่ืน  
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ผูถื้อหุน้เสนอความเห็นขอใหล้ดค่าตอบแทนกรรมการ เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลประกอบการ

ขาดทุนมาเป็นเวลาหลายปีแลว้ 

นายศุภชยั เจียรวนนท ์กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานคณะผูบ้ริหาร ช้ีแจง

ว่ากรรมการทุกท่านไดท้ าหน้าท่ีในฐานะกรรมการอย่างเต็มท่ีแลว้ ดังน้ัน นายศุภชยั เจียรวนนท ์จึงเสนอ

ขอไมร่บัค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของตนเอง เน่ืองจากตนเป็นกรรมการท่ีเป็นผูน้ าของฝ่ายบริหาร  

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการท่านใด 

ท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และไดล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมในครั้งน้ี ไมม่ีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระน้ี 

 ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมรวมทั้งส้ิน 10,009,814,101 หุน้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง 

ไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 เห็นดว้ย  จ านวน  10,004,352,263  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9454 

 ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 4,443,273  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0444   

 งดออกเสียง จ านวน 1,018,565  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0102 

 ไมม่ีสิทธิออกเสียง  จ านวน 0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  

 

วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ  าปี 2557 

 ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2557 ใหท่ี้ประชุมทราบ 

 เลขานุการฯ  แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ดว้ยผูส้อบบญัชีในสงักดัของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์ 

คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2543 โดยบริษัทฯ 

ไดท้ าการเปล่ียนแปลงบุคคลผูท้ าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ อย่างสม า่เสมอตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน และไมป่รากฏวา่มีเหตุสมควรท่ีจะตอ้งเปล่ียนส านักงานสอบบญัชีแต่อย่างใด คณะกรรมการ

จึงมีมติเสนอใหแ้ต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3445 นางอนุทยั 

ภมูิสุรกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3873 นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 3760 

และ นายศิระ อินทรก าธรชยั ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 3610 จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ 

เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจ

ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้

ไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูม้ีอ านาจแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตคนอ่ืนของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูป้ฏิบติัหน้าท่ี

แทนได ้โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2557 รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 6.20 ลา้นบาท ซ่ึงเท่ากบัค่าสอบบญัชี

ประจ าปี 2556   ทั้งน้ี หากมีงานสอบบญัชีนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ คณะกรรมการ
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ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณามอบอ านาจใหค้ณะกรรมการเป็นผูม้ีอ านาจพิจารณาก าหนดค่าใชจ้่าย

พิเศษเป็นกรณีๆ ไป  

บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ัน 

ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด  

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี

ประจ าปี 2557 

 ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,008,797,797 หุน้ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู ้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี

ประจ าปี 2557 พรอ้มทั้งมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการเป็นผูม้ีอ านาจพิจารณาก าหนดค่าใชจ้่ายพิเศษ 

หากมีงานสอบบญัชีนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติเป็นกรณีๆ ไป ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 เห็นดว้ย  จ านวน   10,008,782,546 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9998   

 ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน              15,251 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0002     

 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง  จ านวน  1,018,304 เสียง  

 

วาระที่ 8   พิจารณาทบทวนและใหค้วามเห็นชอบต่อ “ขอ้หา้มการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการ

ครอบง ากิจการโดยคนตา่งดา้ว”  

  ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการพิจารณาทบทวนและใหค้วาม

เห็นชอบต่อ “ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว” ใหท่ี้ประชุมทราบ 

      เลขานุการฯ  แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ี ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 ซ่ึงประชุม

เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ไดม้ีมติอนุมติัใหบ้ริษัทฯ ก าหนด “ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการ

ครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว” โดยการเพ่ิมเติมเขา้เป็นขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 31 ของบริษัทฯ  เพ่ือด าเนินการ

ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว 

พ.ศ. 2555 น้ัน  ภายหลงัจากการก าหนดขอ้หา้มดงักล่าวขึ้ นแลว้ ในปีต่อๆ มา บริษัทฯ มีหน้าท่ีในการ

น าเสนอขอ้หา้มดังกล่าวเขา้ท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี คณะกรรมการจึง

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 พิจารณาทบทวนและใหค้วามเห็นชอบต่อ 

“ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว” ตามท่ีปรากฏในขอ้บงัคบัของ

บริษัทฯ ขอ้ 31 ซ่ึงเป็นขอ้มลูเดิมตามท่ี ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2556 ไดเ้คยมีมติอนุมติัไว ้

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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“ขอ้ 31. ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว 

เน่ืองดว้ย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เร่ือง การก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว พ.ศ. 2555 ซ่ึงประกาศ 

ณ วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2555 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2555 โดยมีผลบงัคบัใช้

ตั้งแต่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2555  ไดก้ าหนดหน้าท่ีใหผู้ร้บัใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ก าหนดขอ้หา้ม

การกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว และโดยเหตุท่ี บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) ซ่ึงเป็นผูร่้วมการงานและร่วมลงทุนกบัองคก์ารโทรศพัท์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือบริษัท ทีโอที 

จ ากดั (มหาชน)) ในการจดัหา ติดตั้ง ควบคุม ตลอดจนบ ารุงรกัษาอุปกรณใ์นระบบเพื่อโอนและส่งมอบใหอ้งคก์ารโทรศพัท์

แห่งประเทศไทยด าเนินการใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยตนเอง บริษัทฯ จึงเขา้ใจว่าบริษัทฯ มิไดเ้ป็นผูป้ระกอบ

กิจการโทรคมนาคมตามความในพระราชบัญญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และมิไดเ้ป็นผูร้ับ

ใบอนุญาตตามความในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เร่ือง การก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว พ.ศ. 2555 

(“ประกาศ กสทช.ฯ”) ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีประกาศ กสทช.ฯ ก าหนด  อย่างไรก็ตาม 

เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเพื่อแสดงว่าบริษัทฯ มิได้

ถูกครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้วตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติไดก้ าหนดขึ้ น บริษัทฯ จึงใชม้าตรฐานตามประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าวในการแสดงตน และ

ก าหนด “ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว” เพื่อเป็นการรบัรองว่าบริษัทฯ จะ

ไม่ถูกครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้วตามลกัษณะพฤติการณ์หรือขอ้เท็จจริงตามท่ีประกาศ กสทช.ฯ ก าหนด บริษัทฯ 

จึงก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้วไว ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) ในขอ้หา้มน้ี 

“ประกาศ กสทช.ฯ” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการ

โดยคนต่างดา้ว พ.ศ. 2555 

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

“คนต่างดา้ว” หมายถึง คนต่างดา้วตามพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคน

ต่างดา้ว พ.ศ. 2542 

“การครอบง ากิจการ” หมายถึง การมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางออ้มโดยคนต่างดา้วในการก าหนดนโยบาย การบริหารจดัการ การด าเนินงาน การแต่งตั้งกรรมการ การ

แต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูง อนัอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัทฯ ทั้งน้ี 

โดยการถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหน่ึงของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด การมีอ านาจควบคุมคะแนนเสียง

ส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือการแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหน่ึงของกรรมการทั้งหมด 

(2) การครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้วผ่านพฤติการณ์ดังต่อไปน้ี เขา้ข่ายเป็นขอ้หา้ม

การกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว ตามประกาศ กสทช.ฯ 

(2.1) การครอบง ากิจการผ่านการใหค้นต่างดา้ว ตวัแทน หรือตวัแทนเชิดเขา้มาถือหุน้

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มเพื่อหลีกเล่ียงประกาศ กสทช.ฯ 

(2.2) การครอบง ากิจการผ่านการถือหุน้โดยคนต่างดา้วเอง หรือถือผ่านผูแ้ทนหรือ

ตวัแทนของคนต่างดา้ว โดยหุน้ดงักล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผูถื้อหุน้เกินกว่าสดัส่วน

จ านวนหุน้ท่ีถือไวจ้ริง หรือเป็นหุน้ท่ีมีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุน้ท่ีถือโดยผูม้ีสญัชาติไทย 
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(2.3) การครอบง ากิจการผ่านการท่ีคนต่างดา้วมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่

ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในการก าหนดนโยบาย การบริหารจดัการ การด าเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการ

หรือผูบ้ริหารระดบัสงู 

ผูบ้ริหารระดบัสงู หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ 

ผูอ้ านวยการ หวัหน้าผูบ้ริหารดา้นจดัซ้ือ หวัหน้าผูบ้ริหารดา้นการเงิน หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงมีอ านาจควบคุมหรือ

อิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของบริษัทฯ 

(2.4) การครอบง ากิจการผ่านการมนิีติสมัพนัธก์บัแหล่งท่ีมาของเงินลงทุนและ

เงินกูจ้ากคนต่างดา้วหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค ้าประกนัเงินกู ้การใหกู้เ้งินในอตัราดอกเบ้ียต า่กว่าราคา

ตลาด การประกนัความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการใหส้ินเชื่อ ทั้งน้ี ในลกัษณะท่ีมีการเลือกปฏิบติั 

(2.5) การครอบง ากิจการผ่านการท าสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

สญัญาแฟรนสไ์ชส ์(Franchise) หรือสญัญาท่ีใหส้ิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวกบัคนต่างดา้วหรือนิติบุคคลในเครือ และ

สญัญาดงักล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใชจ้่ายและผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่คนต่างดา้ว 

(2.6) การครอบง ากิจการผ่านการท าสญัญาจดัซ้ือจดัจา้งหรือสญัญาจา้งบริหารกบั

คนต่างดา้วหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลกูจา้ง หรือพนักงานของคนต่างดา้วหรือนิติบุคคลในเครือ และสญัญาดงักล่าวมีผล

เป็นการถ่ายโอนค่าใชจ้่ายและผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่คนต่างดา้ว 

(2.7) การครอบง ากิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกบัคนต่างดา้วหรือนิติบุคคล

ในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งตน้ทุนในการประกอบกิจการในลกัษณะท่ีมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใชจ้่ายและ

ผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่คนต่างดา้ว 

(2.8) การครอบง ากิจการผ่านการท าธุรกรรมในลกัษณะโอนราคา (Transfer pricing) 

หรือสมยอมดา้นราคากบัคนต่างดา้วหรือนิติบุคคลในเครือ” 

 

ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม โดยกรรมการและผูบ้ริหารไดต้อบขอ้ซกัถาม ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี  

1. สาเหตุท่ีตอ้งท าการทบทวน “ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการ

โดยคนต่างดา้ว” เป็นประจ าทุกปี 

“ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว” ของบริษัทฯ 

มีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ กิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (“ประกาศ กสทช.ฯ”) เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ แต่สาเหตุท่ีตอ้งเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ท าการ

ทบทวน เน่ืองมาจาก ประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าวก าหนดหน้าท่ีใหผู้ป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมตอ้ง

น าเสนอ “ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว” เขา้ท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้

เพ่ือพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี บริษัทฯ จึงปฏิบติัตามมาตรฐานของประกาศ กสทช.ฯ ดงักล่าว 

2. สดัส่วนการถือหุน้และพฤติการณท่ี์เขา้ขา่ยเป็นการครอบง ากิจการ 

ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในปัจจุบนั คนต่างดา้วสามารถถือหุน้ในบริษัทผูป้ระกอบ

กิจการโทรคมนาคมไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 49 ของทุนช าระแลว้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ประกาศ กสทช.ฯ เร่ือง 

การก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว มิไดพิ้จารณาเฉพาะ

เร่ืองสัดส่วนการถือหุน้เท่าน้ัน หากแต่พิจารณารวมไปถึงพฤติการณ์อ่ืนๆ ท่ีจะส่งผลใหค้นต่างดา้วมี

อ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้มในบริษัทผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมดว้ย  
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 ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,010,367,423 หุน้ 

   มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติใหค้วามเห็นชอบต่อ “ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลักษณะเป็นการ
ครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว” ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 เห็นดว้ย  จ านวน  9,976,480,359 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.6615   

 ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน         32,852,998 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.3282     

 งดออกเสียง จ านวน             1,034,066  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0103 

 ไมม่ีสิทธิออกเสียง  จ านวน                             0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 จากน้ัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม โดยกรรมการและผูบ้ริหารได้

ตอบขอ้ซกัถามและรบัฟังความเห็นในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1.  การเพ่ิมทุนและการหาพนัธมิตรทางธุรกิจ 

การเพ่ิมทุนและการหาพนัธมิตรทางธุรกิจ เป็นแนวทางท่ีบริษัทฯ พิจารณาว่าเป็น

ทางเลือกในการด าเนินการเพ่ือปรบัปรุงโครงสรา้งทางการเงินของบริษัทฯ ใหม้ีความเขม้แข็ง ซ่ึงยงัอยู่

ในขัน้ตอนของการศึกษา ยงัไมม่ีขอ้สรุปท่ีชดัเจนในขณะน้ี  

2. การโอนยา้ยลกูคา้จากระบบ 2G ไปยงัระบบ 3G 

ปัจจุบนัมีการโอนยา้ยลกูคา้ของบริษัท ทรมูฟู จ ากดั (“ทรมูฟู”) จากระบบ 2G ไปยงั

ระบบ 3G แลว้ประมาณ 12.2 ลา้นราย และนับตั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2556 ซ่ึงเป็นวนัท่ีสญัญาร่วมการงาน

ระหว่างบริษัท ทรูมูฟ จ ากดั กบั บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท”) ส้ินสุดลง ทรูมูฟ 

ไมต่อ้งจ่ายค่าส่วนแบ่งรายไดใ้หก้สท อีกต่อไป แต่ทรูมฟูตอ้งท าหน้าท่ีดูแลลกูคา้ในช่วงเปล่ียนผ่านจนกว่า

จะมีการประมลูคล่ืน 1800 MHz ในช่วงเดือนสิงหาคมของปีน้ี  

3. การเติบโตของตลาดโทรศพัท ์3G ประเภทเติมเงิน 

ในช่วงท่ีผ่านมา ตลาดโทรศพัท ์3G ประเภทเติมเงิน ยงัมีสดัส่วนรายไดท่ี้ไม่สูงนัก เน่ืองจาก

ลกูคา้ส่วนใหญ่ในระบบ 3G เป็นลกูคา้ท่ีใชโ้ทรศพัท ์smart phone ท่ีมีราคาสูงและใชบ้ริการแบบรายเดือน 

แต่ในขณะน้ี ตลาดประเภทเติมเงินจะค่อยๆ แสดงผลท่ีดีขึ้ น เพราะบริษัทฯ เร่ิมวางจ าหน่ายเคร่ืองโทรศพัท ์3G 

ท่ีมีราคาย่อมเยาเท่ากบัเคร่ืองโทรศพัท ์2G ซ่ึงจะส่งผลใหม้ีผูใ้ชจ้ านวนหน่ึง ค่อยๆ ผันไปใช ้smart phone 

มากขึ้ น  

4. ตน้ทุนเฉล่ียของดอกเบ้ียจ่าย 

ตน้ทุนเฉล่ียของดอกเบ้ียจ่ายของทั้งกลุ่มบริษัทฯ อยูท่ี่ประมาณรอ้ยละ 6.5 
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5. ธุรกิจของทรวูิชัน่สก์บัดิจิตอลทีวี 

ธุรกิจของทรวูิชัน่ส ์มีการเติบโตนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากมีการแข่งขนัสูงในส่วนของธุรกิจโทรทศัน์

ระบบบอกรบัสมาชิก (“Pay TV”) นอกจากน้ี ยงัมีการเกิดขึ้ นของดิจิตอลทีวี ซ่ึงคาดว่าจะมีผลกระทบต่อลกูคา้ของ 

ทรูวิชัน่สท่ี์เป็นแพคเกจราคาต า่ บริษัทฯ จึงปรบัแผนธุรกิจดว้ยการเพ่ิมช่องท่ีส่งสัญญาณในระบบความคมชัดสูง 

(“High Definition” หรือ “HD”) ใหม้ากขึ้ น เพ่ือสรา้งความแตกต่าง นอกจากน้ี ไดม้ีการสรา้งเน้ือหา (“Content”) 

ใหม่  ๆเพ่ิมเติมส าหรบัแพร่สญัญาณทั้งในระบบความคมชดัทัว่ไป (“Standard Definition”) และระบบ HD รวมถึง

ระบบจานดาวเทียมของ PSI ส่งผลให ้ทรู วิชัน่ส ์สามารถมีฐานผูร้บัชมไม่ต า่กว่า 12 ลา้นครวัเรือน ซ่ึงถือว่า

เป็นโอกาสทางธุรกิจ และบริษัทฯ ก็ตอ้งเร่งท าการตลาดดา้นโฆษณาเพ่ือสรา้งแหล่งรายไดใ้หม่ อย่างไรก็ตาม 

ภายใตส้ถานการณท์างธุรกิจในขณะน้ี ช่องท่ีมีความไดเ้ปรียบ คือ ช่องท่ีแพร่สญัญาณในระบบ Analog หรือ

ระบบเสากา้งปลาเดิม เช่น ช่อง 3 ช่อง 7 เป็นตน้  เน่ืองจากในปัจจุบนั ระบบ Analog มีความครอบคลุมครวัเรือน

มากกว่าระบบจานดาวเทียมและระบบเคเบ้ิล แต่คาดว่าภายในเวลา 2 ปี นับจากน้ี  ระบบดิจิตอลทีวีจะมีความ

ครอบคลุมเทียบเท่ากบัระบบ Analog 

6. ความเห็นและขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ 

- บริษัทฯ ด าเนินการประชุมในแต่ละวาระรวดเร็วเกินไป ส่งผลใหผู้ถื้อหุน้บางราย

ซกัถามไมท่นั นอกจากน้ี ควรมีการระบุในหนังสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่า เมื่อด าเนินการประชุม

จนเสร็จส้ินวาระสุดทา้ยแลว้ ยงัมีช่วงเวลาเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมไดอี้ก  

- บริษัทฯ ควรจดัใหม้ีช่องทางพิเศษภายในศูนยบ์ริการของบริษัทฯ เพ่ือใหบ้ริการ 

“ยา้ยค่าย” แก่ลกูคา้โดยเฉพาะ ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ อยา่งมาก  

กรรมการและผูบ้ริหารนอ้มรบัขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ไปปรบัปรุง 

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.42 น. 

อน่ึง หลงัจากเร่ิมการประชุม ไดม้ีผูถื้อหุน้ทยอยมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้ น 

โดยมีจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพ่ิมขึ้ นจาก ณ เวลาท่ีเปิดประชุม 

รวมทั้งส้ิน เป็น 1,643 ราย นับจ านวนหุน้ท่ีถือรวมกนัไดท้ั้งส้ิน 10,010,385,999 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 68.89 

ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ 
 

          ดร.อาชว ์เตาลานนท ์
        (ดร.อาชว ์ เตาลานนท)์ 

          ประธานท่ีประชุม   

       รงัสินี สุจริตสญัชยั          

(นางรงัสินี  สุจริตสญัชยั) 

ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

      

 

 

        รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
 
 

(ศาสตราจารยพ์ิเศษอธึก  อศัวานันท ์  และ   นายวิเชาวน์  รกัพงษ์ไพโรจน์) 
        กรรมการ 


