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บริษทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 

วนัที่ 25 กรกฎำคม 2557 เวลำ 14.00 น. 

ณ หอ้งประชุมชั้นที่ 21 อำคำรทรูทำวเวอร ์ 

เลขที ่18 ถนนรชัดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

 

 

เน่ืองจากประธานกรรมการติดภารกิจ ดร.อาชว ์เตาลานนท ์รองประธานกรรมการ จึงท าหน้าท่ี

เป็นประธานในท่ีประชุมแทน 
 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557 ของบริษัทฯ 

และแจง้วา่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน 1,340 ราย ถือหุน้

รวมกนัได ้10,132,687,087 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 69.74 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ 

ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

 ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557 เลขานุการท่ีประชุมกล่าวแนะน า

กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ท่ีปรึกษากฎหมายผูท้ าหนา้ท่ีดแูลการประชุมผูถื้อหุน้ และผูต้รวจสอบ

การนับคะแนนเสียง ท่ีมาเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

 

กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู: 
1. นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการอิสระ   

    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

    กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. ดร. โกศล  เพ็ชรสุ์วรรณ ์ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

    และ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

    กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน และ  

    กรรมการในคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ

    สรรหากรรมการ 

4. ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉ า่เฉลิม กรรมการอิสระ 

5. ดร. อาชว ์ เตาลานนท ์ รองประธานกรรมการ 

    ประธานคณะกรรมการดา้นการเงิน และ  

    กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

6. ศ. (พิเศษ) อธึก อศัวานันท ์ รองประธานกรรมการ และ   

    หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นกฎหมาย 
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7. ศ. ดร. วรภทัร โตธนะเกษม กรรมการ และ  

    กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน 

8. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ  

    กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน และ 

    ตวัแทนของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ

    สรรหากรรมการ 

9. นายศุภชยั เจียรวนนท ์ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ 

     ประธานคณะผูบ้ริหาร 

10. นายชชัวาลย ์ เจียรวนนท ์ กรรมการ 

11. นายนพปฎล  เดชอุดม    หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน  

 

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 ึ่ึงผูม้อบฉันทะมีค าสัง่ระบุการ

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 
 



  3 
 

วำระที่ 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ  ำปี 2557 

 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 ึ่ึง

ประชุมเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่ส าเนาดังกล่าวทางเว็บไึต์ของบริษัทฯ 
(www.truecorp.co.th) ตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 และบริษัทฯ ไม่ไดร้บัขอ้เสนอใหท้ าการแกไ้ข

ร่างรายงานการประชุมแต่อย่างใด ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีได้ส่งพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมใหแ้ก่ 

ผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ 

 ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,142,343,700 หุน้ 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 

ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 เห็นดว้ย       จ านวน   10,142,343,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไมเ่ห็นดว้ย    จ านวน                         0  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000     

 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน  27,670 เสียง  

  จากน้ัน ก่อนท่ีจะด าเนินการประชุมในวาระท่ี 2 เป็นตน้ไป ึ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

ล าดบัขัน้ตอนของกระบวนการทางกฎหมายเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน ประธานฯ ไดเ้ชิญนายศุภชยั เจียรวนนท ์

กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ ประธานคณะผูบ้ริหาร อธิบายภาพรวมของแผนการปรบัโครงสรา้งเงินทุน

ของบริษัทฯ ในครั้งน้ี เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้เกิดความเขา้ใจในภาพรวม 

 นายศุภชยั  เจียรวนนท ์กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ ประธานคณะผูบ้ริหาร 

อธิบายภาพรวมของแผนการปรบัโครงสรา้งเงินทุนของบริษัทฯ ต่อท่ีประชุม 

 จากน้ัน ประธานฯ ด าเนินการประชุมต่อในวาระท่ี 2  

วำระที่ 2  พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกจ ำนวน 153,332,070,330 บำท 

เป็นจ ำนวน 145,302,152,660 บำท โดยกำรยกเลิกหุน้สำมัญที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ 

แตย่งัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 802,991,767 หุน้ 

 ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ใหท่ี้ประชุมทราบ 

เลขานุการฯ  แจง้ต่อท่ีประชุมว่า  ดว้ยบริษัทฯ ประสงคท่ี์จะขออนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

และออกหุน้สามญัใหม ่เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ และเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคล

แบบเฉพาะเจาะจง ดงัท่ีจะกล่าวต่อไปในวาระท่ี 4 และ 6 ตามกฎหมายแลว้ บริษัทฯ ตอ้งท าการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯ ก่อน โดยการยกเลิกหุน้สามญัท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้แต่ยงัไมไ่ดอ้อกจ าหน่าย เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

บทบญัญติัมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั”) ดงัน้ัน คณะกรรมการจึงมีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั

http://www.truecorp.co.th/
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การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 153,332,070,330 บาท เป็นจ านวน 145,302,152,660 บาท 

โดยการยกเลิกหุน้สามญัท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้แต่ยงัไมไ่ดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 802,991,767 หุน้ 

 ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,143,415,584 หุน้ 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ ดว้ย

คะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 เห็นดว้ย  จ านวน  10,143,384,314 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997   

 ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน         0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000     

 งดออกเสียง จ านวน             31,270  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 

 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

  ไมม่ีสิทธิออกเสียง  จ านวน                             0  เสียง  

วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติกำรแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

 

  ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของ

บริษัทฯ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 

เลขานุการฯ  แจง้ต่อท่ีประชุมว่า  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ บริษัทฯ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 

โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม ่ดงัต่อไปน้ี 
 

 “ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียนจ านวน 145,302,152,660 บาท 

                         (หน่ึงแสนส่ีหมื่นหา้พนัสามรอ้ยสองลา้น 

 หน่ึงแสนหา้หมื่นสองพนัหกรอ้ยหกสิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น 14,530,215,266 หุน้ 

  (หน่ึงหมื่นส่ีพนัหา้รอ้ยสามสิบลา้นสองแสน

หน่ึงหมื่นหา้พนัสองรอ้ยหกสิบหกหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ  10 บาท (สิบบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น 

หุน้สามญั  14,530,215,266 หุน้ 

  (หน่ึงหมื่นส่ีพนัหา้รอ้ยสามสิบลา้นสองแสน

หน่ึงหมื่นหา้พนัสองรอ้ยหกสิบหกหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ  – หุน้ (-)” 
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 ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,143,415,584 หุน้ 
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เร่ือง 

ทุนจดทะเบียน ตามท่ีเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ี 

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 เห็นดว้ย  จ านวน  10,143,384,314 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997   

 ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน         0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000     

 งดออกเสียง จ านวน             31,270  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 

  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

  ไมม่ีสิทธิออกเสียง  จ านวน                             0  เสียง  

วำระที่ 4  พิจำรณำอนุมตักิำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกจ ำนวน 145,302,152,660 บำท 

เป็นจ ำนวน 246,079,281,520 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่ จ  ำนวน 10,077,712,886  หุน้ 

มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯให้

ท่ีประชุมทราบ 

เลขานุการฯ  แจง้ต่อท่ีประชุมว่า  เพ่ือใหบ้ริษัทฯ มีโครงสรา้งทางการเงินท่ีเขม้แข็งขึ้ น บริษัทฯ 

จึงมีความประสงค์ท่ีจะระดมทุนผ่านการเสนอขายหุน้สามญัใหม่ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้  

และการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ China Mobile International Holdings Limited (“China Mobile”) 

หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ จะไดก้ าหนดตามท่ีเห็นสมควร ในการน้ี 

บริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งท าการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 145,302,152,660 บาท 

เป็นจ านวน 246,079,281,520 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม ่จ านวน 10,077,712,886 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว ้

หุน้ละ 10 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ และเพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง

ใหแ้ก่ China Mobile หรือ บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ จะไดก้ าหนดตามท่ีเห็นสมควร 

ดงัจะไดก้ล่าวต่อไปในวาระท่ี 6  
 

 ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,144,538,702 หุน้ 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ 

ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  จ านวน  10,144,028,913 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9950   

 ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน         467,014 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0046     

 งดออกเสียง จ านวน             42,775 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0004 

  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  ไมม่ีสิทธิออกเสียง  จ านวน                             0  เสียง   
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วำระที่ 5  พิจำรณำอนุมัติกำรแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
 

  ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของ

บริษัทฯ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน ใหท่ี้ประชุมทราบ 

เลขานุการฯ  แจง้ต่อท่ีประชุมว่า  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ในวาระท่ี 4 ขา้งตน้ บริษัทฯ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 

โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม ่ดงัต่อไปน้ี 

 “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 246,079,281,520 บาท 

                         (สองแสนส่ีหมื่นหกพนัเจ็ดสิบเกา้ลา้น 

 สองแสนแปดหมื่นหน่ึงพนัหา้รอ้ยยี่สิบบาท) 

                             แบ่งออกเป็น  24,607,928,152 หุน้ 

  (สองหมื่นส่ีพนัหกรอ้ยเจ็ดลา้นเกา้แสน

สองหมื่นแปดพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบสองหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ  10 บาท (สิบบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั  24,607,928,152 หุน้ 

  (สองหมื่นส่ีพนัหกรอ้ยเจ็ดลา้นเกา้แสน

สองหมื่นแปดพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบสองหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ  – หุน้ (-)” 

 ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,144,642,703 หุน้ 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ขอ้ 4.  

เร่ืองทุนจดทะเบียน ตามท่ีเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  

 เห็นดว้ย  จ านวน  10,137,195,414 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9266   

 ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน         7,406,714 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0730     

 งดออกเสียง จ านวน             40,575 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0004 

  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  ไมม่ีสิทธิออกเสียง  จ านวน                             0  เสียง   
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วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมตักิำรจดัสรรหุน้สำมญัใหม่จำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ รวมทั้ง

พิจำรณำอนุมตักิำรเสนอขำยหุน้สำมัญใหม่จำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนในรำคำที่ต  ำ่กว่ำ

มูลค่ำที่ตรำไวข้องหุน้ 

  ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดของวาระน้ีใหท่ี้ประชุมทราบ 

เลขานุการฯ  แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระท่ี 4 

ขา้งตน้ บริษัทฯ จ าเป็นตอ้งท าการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ จ านวน 10,077,712,886 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(ก) หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม ่จ านวนไม่เกิน 5,648,285,818 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

10 บาท จดัสรรเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 

ในอตัราส่วน 2.5725 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ในกรณีท่ีมีเศษ

ของหุน้ใหปั้ดเศษท้ิง โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 6.45 บาท ึ่ึงเป็นราคาท่ีต า่กว่า

มลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษัทฯ โดยอาจเป็นการเสนอขายไมว่า่ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

และอาจเสนอขายในคราวเดียวกนัทั้งจ านวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป ทั้งน้ี 

ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน 

ใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือน้ันใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองึ้ือเกินกว่าสิทธิทุกราย 

ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ท่ีจองึ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายน้ัน เป็นรอบไป

จนกระทัง่ไมม่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือเพียงพอท่ีจะจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน

การถือหุน้ไดอี้กต่อไป 

(ข) หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ จ านวนไม่เกิน 4,429,427,068 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว ้

หุน้ละ 10 บาท จดัสรรเพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาต

และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ใหแ้ก่ 

China Mobile หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้

ก าหนดตามท่ีเห็นสมควร โดยบุคคลดงักล่าวจะไมเ่ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการ

ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยเสนอขายในราคา

หุน้ละ 6.45 บาท ึ่ึงเท่ากบัราคาท่ีเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม

สดัส่วน และเป็นราคาท่ีต า่กวา่มลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษัทฯ แต่เป็นราคาท่ีไมต่ า่กวา่

รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งน้ี “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก

ของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ

ติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 

ครั้งท่ี 1/2557 เพ่ืออนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ึ ึ่งคือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2557 
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โดยอาจเป็นการเสนอขายไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และอาจเสนอขายใน

คราวเดียวกนัทั้งจ านวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไปก็ได ้

ในการน้ี การเสนอขายและการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตาม (ก) ขา้งตน้ อาจเกิดขึ้ น

ก่อนหรือหลงัการเสนอขายและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนตาม (ข) ขา้งตน้ก็ได ้

โดยใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอ านาจของ

บริษัทฯ ในการก าหนดล าดบัการเสนอขายและการจดัสรร 

และอนุมติัการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอ านาจของ

บริษัทฯ มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรและ

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดังรายละเอียดขา้งตน้ไดทุ้กประการ ึ่ึงรวมถึง 

แต่ไม่จ ากัดเพียง การก าหนด และ/หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียด

ต่างๆ ในการเสนอขาย วนัและเวลาในการเสนอขาย รายละเอียดการจองึ้ือ ระยะเวลา

การจองึ้ือ อตัราส่วนการจองึ้ือหุน้ การจองึ้ือเกินสิทธิ การจดัสรรหุน้ในแต่ละคราว 

ครั้งเดียวทั้งจ านวนหรือเป็นคราวๆ ไป วิธีการหรือเง่ือนไขในการช าระเงิน การก าหนด

สดัส่วนจ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงตาม

ความเหมาะสม จ านวนหุน้ท่ีจะจดัสรรในแต่ละคราวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน

การถือหุน้ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองึ้ือ

หุน้สามญัใหมจ่ากการเพ่ิมทุน ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เขา้ 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย การติดต่อ และ/หรือ ยื่นค าขอ

อนุญาตใดๆ ค าขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลกัฐาน และ/หรือ ด าเนินการใดๆ 

กบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และใหม้ีอ านาจ

แต่งตั้งผูร้บัมอบอ านาจช่วงใหก้ระท าการดงักล่าวได ้

 ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,144,760,941 หุน้ 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัใหม่จากการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯ การเสนอขายหุน้สามญัใหม่จากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในราคาท่ีต า่กว่ามลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้

และการมอบอ านาจตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 เห็นดว้ย  จ านวน  10,093,823,021 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.4979   

 ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน             50,937,920   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.5021     

 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน            12,641  เสียง  
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วำระที่ 7  พิจำรณำอนุมตักิำรเพิ่มจ  ำนวนกรรมกำรและกำรแตง่ตั้งกรรมกำรใหม่ 

 ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดของวาระน้ีใหท่ี้ประชุมทราบ 

เลขานุการฯ  แจง้ต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการก ากับดูแลการด าเนินกิจการของ 

บริษัทฯ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ไดเ้สนอค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัทใหท้ าการ

เพ่ิมจ านวนกรรมการขึ้ นจ านวน 3 ท่าน จากเดิม 15 ท่าน เป็นจ านวน 18 ท่าน และ ในการน้ี คณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการไดด้ าเนินการสรรหาและคดัสรรผูท่ี้มีคุณสมบติัและคุณวุฒิท่ีเหมาะสม

เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 3 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี  

1) นายนพปฎล เดชอุดม 

2) นายวิลเล่ียม แฮริส 

3) ดร. กนัทิมา กุญชร ณ อยุธยา 

เลขานุการฯ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมวา่ ในปัจจุบนั บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจ านวน  

5 ท่าน ดงัน้ัน การเพ่ิมจ านวนกรรมการจากเดิม 15 ท่าน เป็นจ านวน 18 ท่าน จะส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีสดัส่วน

ของกรรมการอิสระ ไมถึ่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ แต่สถานการณด์งักล่าวจะ

คงอยูเ่ป็นการชัว่คราวเท่าน้ัน เน่ืองจากบริษัทฯ จะท าการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระเพ่ิมเติมเพ่ือใหมี้

สดัสว่นครบ 1 ใน 3 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนดงักล่าวต่อไป 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหากรรมการวา่ บุคคลทั้ง 3 ท่าน ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด 

อีกทั้งเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถ

ท่ีจะสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

อนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการขึ้ นจ านวน 3 ท่าน จากเดิม จ านวน 15 ท่าน เป็นจ านวนทั้งหมด 18 ท่าน 

และพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ เขา้เป็นกรรมการใหมข่องบริษัทฯ   

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม ่ 

ดว้ยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดงัน้ี 

 1.  นายนพปฎล เดชอุดม   
มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,144,403,216 หุน้ 

 เห็นดว้ย      จ านวน   9,813,484,018 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 96.7379 

 ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน   330,919,198  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     3.2621 

 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง  จ านวน  930,546  เสียง 
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2.  นายวิลเล่ียม แฮริส     

มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,144,403,216 หุน้ 

เห็นดว้ย      จ านวน   9,813,482,795  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 96.7379 

ไมเ่ห็นดว้ย   จ านวน             330,920,421 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     3.2621 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง  จ านวน  930,546 เสียง 

 

 3.  ดร. กนัทิมา กุญชร ณ อยุธยา  
 มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,144,555,570 หุน้ 

 เห็นดว้ย      จ านวน    9,813,322,158  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 96.7349 

 ไมเ่ห็นดว้ย   จ านวน   331,233,412  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     3.2651 

 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง  จ านวน 930,546 เสียง 

 

 ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ การเพ่ิมจ านวนกรรมการน้ัน จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือไม่  

 ศ.(พิเศษ) อธึก อศัวานันท ์รองประธานกรรมการและหวัหน้าคณะผูบ้ริหารดา้นกฎหมาย 

ช้ีแจงวา่การเพ่ิมจ านวนกรรมการในครั้งน้ีเป็นการเตรียมความพรอ้มเพ่ือรองรบักรรมการึ่ึงเป็นตวัแทน

ของผูถื้อหุน้รายใหญ่รายใหมท่ี่ก าลงัจะเขา้มา คือ China Mobile ดงัน้ัน การเพ่ิมจ านวนกรรมการในครั้งน้ี

จึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ   

  ภายหลงัจากการพิจารณาและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเสร็จส้ินแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ึกัถามเพ่ิมเติม โดยกรรมการและผูบ้ริหารไดต้อบขอ้ึกัถามและรบัฟัง

ความเห็นในเร่ืองต่างๆ ึ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

 1. บริษัทฯ มีความมัน่ใจเพียงใดวา่ การเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนแบบ Rights Offering  

ในครั้งน้ี จะประสบความส าเร็จ 

  การเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนแบบ Rights Offering ในครั้งน้ี เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้จองึ้ือหุน้

เกินกว่าสิทธิได ้จนกระทัง่ไม่มีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือเพียงพอท่ีจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัส่วนไดอี้ก 

รวมทั้ง ราคาเสนอขายท่ี 6.45 บาท เมื่อเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหุน้ของบริษัทฯ ในปัจจุบนั น่าจะ

ดึงดดูใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจใชสิ้ทธิจองึ้ือหุน้เพ่ิมทุนในครั้งน้ีได ้บริษัทฯ จึงมัน่ใจวา่ การขายหุน้เพ่ิมทุนแบบ 

Rights Offering ในครั้งน้ี จะประสบความส าเร็จไดด้ว้ยดี นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ ์ึ่ึงเป็น

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ ก็พรอ้มท่ีจะใหก้ารสนับสนุนอยา่งเต็มท่ี เพ่ือใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัเงินเพ่ิมทุนครบตาม

จ านวนท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือเสนอขายแบบ Rights Offering ทั้งหมด ในการน้ี นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์กรรมการ 

ในฐานะกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภณัฑ ์ก็ไดย้ืนยนัการสนับสนุนดงักล่าว 
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 2. แผนการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ  

 หากมีโอกาสท่ีดีในการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ ก็จะพิจารณา เพียงแต่ในขณะน้ี 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อความสามารถในการท าก าไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นอนัดบัแรก ส่วนเร่ือง

การลงทุนในต่างประเทศเป็นอนัดบัรอง 

 3. การพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผล  

 ภายหลงัการเพ่ิมทุนและบริษัทฯ ไดป้รบัโครงสรา้งทางการเงินใหเ้ขม้แข็งแลว้ บริษัทฯ 

มีแนวโนม้ท่ีจะกา้วเขา้สู่ยุคท่ีมีก าไร เป้าหมายต่อไปของบริษัทฯ คือ การศึกษาเร่ืองการจ่ายเงินปันผล ึ่ึง

บริษัทฯ ตอ้งพิจารณาประกอบกบัปัจจยัหลายๆ ประการ เช่น สภาพคล่อง กระแสเงินสด การลา้งขาดทุนสะสม 

ตลอดจนความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจหรือรกัษาสถานภาพทางธุรกิจ และโดยหลกัการแลว้ 

บริษัทฯ ควรส ารองเงินก าไรบางส่วนไวเ้พ่ือขยายธุรกิจและเพ่ือใหม้ีฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่ ง ึ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ในระยะยาวต่อผูถื้อหุน้รายยอ่ย   

 4. ผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการเล่ือนประมลูคล่ืนความถ่ี 1800 MHz 

 การเล่ือนประมลูคล่ืนความถ่ี 1800 MHz  ยงัไม่มีผลกระทบทนัทีต่อธุรกิจของบริษัทฯ 

เน่ืองจากมีการขยายเวลาการใหค้วามคุม้ครองลกูคา้ผูใ้ชบ้ริการระบบ 2G บนคล่ืนความถ่ี 1800 MHz 

ออกไปดว้ย อย่างไรก็ตาม การเล่ือนประมลูมีผลกระทบในเชิงยุทธศาสตร ์เพราะบริษัทฯ ตอ้งการน า

คล่ืนความถ่ี 1800 MHz  มาใชส้ าหรบัการใหบ้ริการในระบบ 4G เพ่ิมเติมจากส่วนท่ีบริษัทฯ ไดน้ าคล่ืนความถ่ี 

2.1 GHz มาใหบ้ริการ 4G แลว้ในปัจจุบนั ึ่ึงจะส่งผลใหคุ้ณภาพของการใหบ้ริการ 4G ของบริษัทฯ สงูยิ่งขึ้ น 

 5. ขอ้พิจารณาเก่ียวกบัการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว 

 การเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ China Mobile ภายใตม้ติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี 

จะไมม่ีผลกระทบในเร่ืองการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว เน่ืองจากมีกฎหมายควบคุมอยู่แลว้ว่า หา้ม

คนต่างดา้วถือหุน้เกินรอ้ยละ 49 ของทุนช าระแลว้ทั้งหมดในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโทรคมนาคม นอกจากน้ี 

ส านักงานคณะกรรมการก ากบักิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไดอ้อก

มาตรการใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รบัรอง “ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว” 

เป็นประจ าทุกปี ึ ึ่งท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 ของบริษัทฯ ก็ไดม้ีมติรบัรองขอ้หา้มดงักล่าวไปแลว้ 

และบริษัทฯ ตอ้งปฏิบติัตามโดยเคร่งครดั ผูถื้อหุน้จึงไมต่อ้งเป็นห่วงเร่ืองการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว 

 6. ขอ้ดีของเทคโนโลยี 4G 

 ในคล่ืนความถ่ีจ านวนเดียวกนั เทคโนโลยี 4G มีประสิทธิภาพสูงกว่า 3G เน่ืองจาก 4G มี

ความเร็วและความจุมากกวา่ 3G ประมาณ 3-5 เท่า   

 7. การน าเงินท่ีไดร้บัจากการเพ่ิมทุนไปช าระหน้ีสินของบริษัทฯ  

  บริษัทฯ จะน าเงินท่ีไดร้บัจากการเพ่ิมทุนจ านวนประมาณ 52,000 ลา้นบาท ไปช าระ

หน้ีสินท่ีเป็นเงินกูย้ืมจากธนาคาร โดยบริษัทฯ จะยงัคงมีหน้ีคงเหลือท่ีเกิดจากการออกหุน้กู ้ทั้งน้ี ภายหลงั

จากการน าเงินท่ีไดร้บัจากการเพ่ิมทุนไปช าระหน้ีสินดงักล่าวขา้งตน้แลว้ จะส่งผลใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินสุทธิ 

(NET DEBT) ต่อก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ลดลงเหลือ

ประมาณ 1.3 เท่า จากท่ีเคยสงูถึง 5 เท่าในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2557  



  12 
 

 8. ความเห็นและขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ 

 ผูถื้อหุน้ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใหบ้ริการเสริม ณ ศูนยบ์ริการทุกแห่งของบริษัทฯ 

เพ่ือจงูใจใหล้กูคา้ในระบบ 2G สนใจท่ีจะยา้ยมายงัระบบ 3G มากขึ้ น การแกไ้ขปัญหาการเดินสายเคเบ้ิล

ท่ีไมเ่ป็นระเบียบในบางพ้ืนท่ี และ การปรบัปรุงการใหบ้ริการของพนักงานประจ าศนูยบ์ริการบางแห่ง  

กรรมการและผูบ้ริหารนอ้มรบัขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ไปพิจารณาและปรบัปรุง 

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.59 น. 

อน่ึง หลงัจากเร่ิมการประชุม ไดม้ีผูถื้อหุน้ทยอยมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้ น 

โดยมีจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพ่ิมขึ้ นจาก ณ เวลาท่ีเปิดประชุม 

รวมทั้งส้ิน เป็น 1,559 ราย นับจ านวนหุน้ท่ีถือรวมกนัไดท้ั้งส้ิน 10,145,812,193 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 69.83 

ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ 
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