
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

บริษทั สามารถ ดจิิตอล จํากดั (มหาชน) 
 

วัน เวลาและสถานที�   ประชุมเมื�อว ันที�  26 เมษายน 2562 เวลา 8.30 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั� น 2 โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์ คอนเวนชั�น                  

เลขที� 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัสี� ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
 

เริ�มประชุม  นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ� งเป็นประธานในที�ประชุม

กล่าวแนะนาํตนเอง และไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทั รายงานจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมต่อที�ประชุม ซึ� งมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง

และโดยการมอบฉันทะจาํนวนรวม 37 ราย เป็นจาํนวนหุ้นทั�งสิ�น 9,613,521,521 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.8919 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้

ทั�งหมดของบริษทั โดยมาดว้ยตนเอง 13 ราย จาํนวน 47,105,900 หุ้น และมอบฉันทะ 24 ราย จาํนวน 9,566,415,621 หุ้น ครบเป็นองคป์ระชุม

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และประธานฯ ได้ดาํเนินการประชุมต่อ โดยแจง้ต่อที�ประชุมว่าบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียน    

เขา้ประชุมไดต้ลอดเวลา จึงส่งผลให้จาํนวนเสียงของผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั�งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั ประธานฯ     

จึงกล่าวเปิดการประชุม และได้แนะนาํกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั และตวัแทนผูส้อบบญัชีที�เขา้ร่วมประชุม โดยกรรมการทุกท่าน ซึ� งคิดเป็น    

ร้อยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด และประธานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทั�ง 6 คณะไดเ้ขา้ร่วมประชุม ดงันี�  
 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม   

1. นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต        ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  

4. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

5. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / ประธานเจา้หน้าที�บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร /                          

 ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง  

6. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์  กรรมการผู้มีอ ํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี� ยง /             

ป ระ ธ าน ก รรม ก ารพัฒ น าเพื� อ ค วาม ย ั�งยื น  / ก รรม ก าร กํากับ ดู แ ล กิ จก าร /                           

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

7. นายธีระชยั พงศพ์นางาม   กรรมการ  
   

ผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม   

1. นางสุมลทิพย ์ศรีเมฆ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

2. นายวงศก์ฤษณ์  เจียมศรีพงษ ์   ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

3. นายหิรัญ พนัธ์ุบา้นแหลม   ผุช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

4. นายสุชล รัชยา    ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน 

5. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร   เลขานุการบริษทั 
 

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษทั สํานักงาน อวีาย จํากดั 

1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ 

2. นางสาวดนยา จิรวฒิุพจน์ 
 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบวา่เพื�อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง จึงขออาสาสมคัรจากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ 

เพื�อเป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงในที�ประชุม นายสินมหัต สุขจิตต์ ผูรั้บมอบอาํนาจจากธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อาสาสมคัร

เป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงในที�ประชุม ประธานฯ ได้ขออาสาสมคัรเพิ�มเติมจากผูถื้อหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผูส้มคัรเพิ�มเติม ประธานฯ      

จึงเชิญผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงไปนั�งที�จุดนบัคะแนน และไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทัชี�แจงให้ที�ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียง
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ลงคะแนน การนับคะแนนเสียงของผู ้ถือหุ้นซึ� งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระและเรื� องต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้ผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วม             

การประชุมรับทราบโดยทั�วกนั ดงันี�   
 

1.    ผูถื้อหุ้นรายหนึ� งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นที�มีอยู ่

2.    ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไดใ้นใบลงคะแนนที�ไดรั้บ         

ณ ตอนลงทะเบียน 

3.    หากผู ้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนแล้วยกมือ              

เพื�อให้เจา้หนา้ที�รับไปนบัคะแนน 

4.   การนบัคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นที�ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั�น 

โดยจะนําคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวหักออกจากจาํนวนเสียงทั�งหมดที�เขา้ร่วมประชุม และถือว่า

คะแนนเสียงส่วนที�เหลือเป็นคะแนนเสียงที�ลงมติเห็นดว้ยตามที�เสนอในวาระนั�นๆ  

5.   ผู ้ถือหุ้นที�ท ําหนังสือมอบฉันทะให้ผู ้อื�นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ             

ท่านผูถื้อหุ้น บริษทัไดน้าํคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นบนัทึกรวมไวใ้น

ระบบเพื�อการลงมติแลว้ โดยบริษทัจะแสดงผลการนบัคะแนนให้ที�ประชุมรับทราบทั�งเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก

เสียง พร้อมสดัส่วนเมื�อเทียบกบัจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลงัการลงมติ

ในแต่ละระเบียบวาระ 

6.  ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคาํถาม ขอให้ยกมือ        

และแถลงต่อที�ประชุมว่าเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมแนะนาํตวัโดยแจง้ชื�อและนามสกุล แลว้จึงเสนอความเห็น       

หรือคาํถาม 
 

เลขานุการบริษทัแจง้ให้ที�ประชุมทราบว่าหลงัจากการประชุมเสร็จสิ�นแลว้ บริษทัขอเก็บใบลงคะแนนของผูถื้อหุ้นทุกท่านคืน    

เพื�อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานและไดแ้จง้ว่าตามที�บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมและส่งคาํถามล่วงหน้า   

ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 โดยแจง้ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพยฯ์ และแสดงรายละเอียดขั�นตอนการเสนอวาระ          

การประชุมและการส่งคาํถามไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัตั�งแต่วนัที�  27 กันยายน 2561 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเรื� องเพื�อบรรจ ุ        

เป็นวาระการประชุม และไม่มีผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทั  
 

เลขานุการบริษทัยงัได้แจง้ต่อที�ประชุมวา่กรรมการที�เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัไดแ้จง้ความประสงคง์ดออกเสียงในวาระที�ตนมีส่วน

ได้เสีย คือวาระที� 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ และวาระที� 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2562 ซึ�งเจา้หนา้ที�ไดด้าํเนินการตามความประสงคแ์ลว้ 
 

เมื�อผูถื้อหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเรื�องต่างๆ แล้ว ประธานฯ จึงได้ดาํเนินการประชุม    

ตามระเบียบวาระการประชุมที�กาํหนดในหนงัสือเชิญประชุม ดงันี�  

 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561  
 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ประชุมเมื�อวนัที� 27 เมษายน 

2561 ซึ� งได้แสดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมผูถื้อหุ้น ซึ� งไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน

ระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด และไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัอีกครั� งพร้อมเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2562 ตั�งแต่วนัที� 22 มีนาคม 2562  ซึ� งคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมดงักล่าวแล้ว  เห็นว่าบนัทึกถูกตอ้งตรงตามมติของที�ประชุม        

ผูถื้อหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561  

 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามญั      

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 โดยไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าการลงมติในวาระนี� ตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน  
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มต ิ      ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น

ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,614,500,021 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

วาระที� 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจําปี 2561 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณารายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2561 ซึ� งได้เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษทั และ

สามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที�ส่งไปให้ผูถื้อหุ้น โดยได้เสนอให้คุณวฒัน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร             

เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561  ของบริษทัให้ที�ประชุมทราบ 
 

 คุณวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561  ของบริษทั ให้ที�ประชุมรับทราบ ดงันี�  

• Mobile Business บริษทัได้ยกเลิกธุรกิจการจาํหน่ายโทรศพัท์เคลื�อนที�ในปี 2561 และปรับเปลี�ยนธุรกิจมาให้บริการใน

รูปแบบดิจิตอลในโครงการ Digital Trunked Radio System (“DTRS”) ซึ� งเป็นวิทยสืุ�อสารในระบบดิจิตอลที�ให้บริการ

ร่วมกบั กสท. ปัจจุบนับริษทัได้มีการติดตั�งเครือข่ายไปแลว้กว่า 800 สถานี ครอบคลุมพื�นที�ทั�วประเทศ ลูกคา้เป้าหมาย

ส่วนใหญ่เป็นองคก์รภาครัฐ โดยโครงการแรกคาดว่าจะเริ�มให้บริการกบักระทรวงมหาดไทย ในโครงการสร้างการรับรู้สู่

ชุมชนผา่นหอกระจายข่าว ซึ�งไดรั้บการอนุมติังบประมาณแลว้ โดยคาดว่าจะเริ�มให้บริการในเดือนตุลาคม 2562 นอกจากนี�  

บริษัทยงัมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอื�นๆ เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กอ.รมน.ภาคใต้ กรมอุทยานแห่งชาติ         

กลุ่มธุรกิจเดินเรือเพื�อการโดยสาร (ภาคใต้) การนิคมแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง (ผู ้ใหญ่บ้าน) การไฟฟ้า              

ส่วนภูมิภาค และอื�นๆ คาดการณ์ลูกคา้เป้าหมายถึงปี 2564 จะมีประมาณ 200,000 ราย โดยบริษทัจะมีรายได้ประจาํจาก     

ค่า Air time  

• Non-Mobile Business มีการต่อยอดธุรกิจโดยมีการทํา Application “TRiPPointz” สําหรับจัดทริปท่องเที� ยวใน     

ประเทศไทย ซึ� งดาํเนินการร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย โดยเป็นตน้แบบในการส่งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดั

เมืองรองของประเทศไทย ส่วนธุรกิจด้านกีฬา มีการรับจ้างถ่ายทอดสดรายการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกและฟุตบอลลีก         

ดิวิชั�น 1 รวมทั� งฟุตบอลเอฟเอคพัและลีกคพั ซึ� งมีรายได้ประจาํประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี และมีรายได้จากการจดั

กิจกรรมดา้นกีฬาให้กบับริษทัต่างๆ ล่าสุดไดมี้การทาํสญัญาให้บริการทดสอบระบบ VAR หรือ Video Assistant Referee กบั

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ซึ� งเป็นระบบการตดัสินโดยใช้ภาพรีเพลย ์เพื�อช่วยกรรมการผูต้ดัสินในสนาม

ให้สามารถยอ้นกลบัไปดูเหตุการณ์เพื�อการตดัสินใจที�ชดัเจนขึ�น  

 

ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
  

กลุ่มบริษัทสามารถได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับการดําเนินโครงการเพื�อช่วยเหลือสังคม ภายใต้กรอบ        

“สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ซึ� งได้ดาํเนินการมาอย่างต่อเนื�อง อนัประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามที�ได้แสดง

รายละเอียดในรายงานประจาํปี 
 

รางวลัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  
 

จากการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งต่อเนื�องส่งผลให้บริษทัไดรั้บการจดัอนัดบัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการจากองคก์รอิสระ

ต่างๆ ในปี 2561 ดงันี�  

• ไดรั้บการประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2561 ในระดบัดีเลิศ และติดอนัดบั Top Quartile 

ของกลุ่มบริษทัที�มีมูลค่าทางการตลาด 3,000-9,999 ลา้นบาทขึ�นไปจากการสาํรวจของ IOD 

• ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ในระดบัดีเยี�ยม จากการสํารวจของสมาคมส่งเสริม       

ผูล้งทุนไทย 
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ความคืบหนา้ในการเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

• บริษทัไดส้มคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพื�อประเทศไทย (Partnership Corruption for Thailand: PACT) เพื�อ

เขา้รับการอบรมและคาํแนะนาํกระบวนงานในการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัติดตามข่าวสารและขอ้มูลการอบรมสมัมนา

จากเครือข่ายดงักล่าวอยา่งสมํ�าเสมอ  

• บริษทัอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น แนวปฏิบติัและกระบวนการทาํงานที�

เกี�ยวข้อง เพื�อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(Collective Action Coalition: CAC) 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ� งมีคาํถามและคาํตอบ สรุปไดด้งันี�  
 

คุณกลัยา ผกากรอง 

ผุรั้บมอบฉันทะ 

บริษทัมีการพิจารณานาํกลยทุธ์ของตลาดทุนมาใชเ้ป็นช่องทางในการจดัหาเงินทุนของบริษทัอยา่งไร 

คุณวงศก์ฤษณ์  เจียมศรีพงษ ์

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

บริษทัได้ใช้กลยทุธ์ในการจดัหาเงินทุนตามสถานะการณ์ทางการเงินปัจจุปันของบริษทั โดยได้มีการ

เจรจากับธนาคารเพื�อให้ได้เงินกู้ระยะยาวตามโครงสร้างรายได้ และคาดว่าในปี 2563 บริษัทจะมี                      

ผลประกอบการที�ดีขึ�นจากโครงการ DTRS ที�จะเริ�มดาํเนินการในเดือนตุลาคม 2562 ซึ� งจะทาํให้บริษทัมี

โอกาสในการจดัหาเงินทุนจากทางเลือกอื�นเพิ�มขึ�น 

คุณกลัยา ผกากรอง 

ผุรั้บมอบฉันทะ 

บริษทัคาดวา่จะเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตเมื�อใด 

คุณบุญรัตน์ มงคลรัตนกร 

เลขานุการบริษทั 

บริษทัได้มีการพิจารณาปรับปรุงนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น เพื�อเสนอให้ที�ประชุม

คณะกรรมการพิจารณา และอยู่ระหว่างการปรับปรุงแนวปฏิบติัและกระบวนการต่างๆ ให้เหมาะสม    

โดยคาดวา่จะใชเ้วลาอีกระยะหนึ�งจึงจะเขา้ร่วมโครงการ 
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ ได้แจง้ว่าวาระนี� ไม่ต้องลงมติ เนื�องจากเป็นการ

รายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2561 ใหท้ี�ประชุมรับทราบ ประธานฯ จึงสรุปว่าที�ประชุมไดรั้บทราบรายงานผลการดาํเนินงาน 

และรายงานประจาํปี 2561 แลว้ 

 

วาระที� 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561     
 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้นายวฒัน์ชัย วิไลลกัษณ์ ประธานเจา้หน้าที�บริหาร เป็นผูร้ายงานสรุปงบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 

ธนัวาคม 2561 ให้ที�ประชุมพิจารณา 
 

นายวฒัน์ชัย วิไลลักษณ์ รายงานต่อที�ประชุมว่างบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 ซึ� งผูส้อบบญัชีของบริษัท            

ได้ตรวจสอบแล้ว และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไข คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกตอ้ง ครบถ้วน    

และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั�งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอตามที�ปรากฏอยูใ่นหมวด “งบการเงิน” ของรายงาน

ประจาํปี 2561 ซึ� งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และสามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ตามที�ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี�  โดย

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมอยูที่� 743 ลา้นบาท ปรับตวัลดลง 590 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 44.3 เมื�อเทียบกบัปีที�ผ่านมา เป็นผลมาจาก

การยกเลิกการทาํตลาดโทรศพัท์เคลื�อนที�ทั�งหมด และการลดลงของรายได้จากสายธุรกิจ Non-Mobile ทาํให้บริษทัมีขาดทุนสุทธิ 1,597         

ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 328 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปีก่อน 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติังบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 โดยไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าการลงมติในวาระนี� ตอ้ง

ไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มต ิ       ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติังบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ           

ผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
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 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,614,500,021 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงนิสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2561  
 

 ประธานฯ รายงานต่อที�ประชุมว่าบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของ

บริษทัหลงัหักเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว   

จะขึ�นอยูก่บัแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษทั รวมทั�งความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต 
 

 อนึ� ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรที� เกิดจากการจาํหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพยสิ์นถาวรที�เกิดขึ�นในบริษัทหรือ             

ในบริษัทย่อย ให้ขึ� นอยู่ก ับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจาก             

แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษทั รวมทั�งความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต 
 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยใหย้ดึถือและปฏิบตัิตามแนวนโยบายเดียวกนักบัของบริษทั 
 

ในปี 2561 บริษทัมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม 1,597 ลา้นบาท คิดเป็น 0.19 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ

ให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 โดยไม่มีการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 โดยได้แจง้ต่อที�ประชุมว่า        

การลงมติในวาระนี�ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มติ        ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย              

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,614,500,021 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ  
 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่ากรรมการที�ครบกาํหนดออกจากวาระ และถือหุ้นของบริษทัไดแ้จง้ความประสงคง์ดออกเสียง    

ในวาระที�เลือกตั�งตนเองกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ� ง ณ จุดลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมประชุมแลว้ โดยกรรมการทั�ง 3 ท่านที�ครบกาํหนด

ออกตามวาระขออนุญาตออกจากที�ประชุม เพื�อเปิดโอกาสให้ที�ประชุมพิจารณาวาระนี� ได้อยา่งเป็นอิสระ ต่อจากนั�น ประธานฯ ได้รายงาน        

ต่อที�ประชุมวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 กาํหนดให้ในการประชุมสามญัประจาํปีทกุครั� ง กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ซึ� งในปีนี�

มีกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่ง ตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดงันี�  
 

 
 

 

 

 

 
 

กรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง คณะกรรมการซึ� งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ได้พิจารณาแลว้มีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ    

1. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์  : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี�ยง 

2. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์  : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

   ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน /  

   กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

3. นายธีระชยั พงศพ์นางาม  : กรรมการ 
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ทั�ง 3 ท่านขา้งตน้ มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ            

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั สามารถนาํประสบการณ์มาใช้เพื�อให้การดาํเนินงานของบริษทัมีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น จึงเห็นสมควร

เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระทั�ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์

และนายธีระชยั พงศพ์นางาม กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ� ง และเห็นวา่นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ� งถึงกาํหนดพน้จากตาํแหน่งตามวาระในปีนี�  เป็นกรรมการที�สามารถปฏิบติังานและให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและมีคุณสมบติั

ครบถว้นตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระที�สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  จึงเห็นสมควรเสนอให ้   

ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั�งนายคนัธิศ อรัณยกานนท ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ จึงไดข้อให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยไดแ้จง้ต่อที�ประชุม

ว่าการลงมติในวาระนี� ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตาม

หลกัเกณฑใ์นขอ้ �� ของขอ้บงัคบัของบริษทั 
 

มต ิ       ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระทั�ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

อีกวาระหนึ� ง และอนุมติัแต่งตั�งนายคนัธิศ อรัณยกานนท ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก

ของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ �� ของขอ้บงัคบัของบริษทั ดงันี�   
 

�)  นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์        กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,614,500,021 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 

2) นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,612,605,121 1,093,900 801,000 0 

ร้อยละ 99.9803 0.0114 0.0083 0.0000 
 

3) นายธีระชยั พงศพ์นางาม กรรมการ 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,614,450,021 0 50,000 0 

ร้อยละ 99.9995 0.0000 0.0005 0.0000 

หลงัจากนั�น กรรมการทั�ง � ท่านที�ครบกาํหนดออกตามวาระไดก้ลบัเขา้มาในห้องประชุม 

 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2562 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอให ้ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงานต่อที�ประชุม 
 

ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร ไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 

2562 โดยไดร้ายงานต่อที�ประชุมวา่ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2561 ไดรั้บการอนุมติัจากมติที�ประชุมสามญั   

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เมื�อวนัที�  27 เมษายน 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี� ยประชุม และเงินบาํเหน็จ โดยไม่มี       

สิทธิประโยชน์อื�น ซึ� งมีการจ่ายจริงในปี 2561 รวม 1,475,000 บาท คณะกรรมการได้พิจารณากลั�นกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ

คณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัของ

ธุรกิจ และการเติบโตของบริษทัแล้วมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุม

พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากบัปีที�ผ่านมา 



รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจาํปี 2562 

 7 

แบ่งเป็นค่าเบี�ยประชุมและเงินบาํเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื�น ค่าเบี�ยประชุมต่อครั� งสาํหรับกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยที�เขา้

ร่วมประชุมกาํหนดจ่ายเท่ากบัปีที�ผา่นมา ดงันี�  

ค่าเบี�ยประชุม (บาทต่อครั� ง) 

                                 ประธาน         กรรมการ 

คณะกรรมการ                  30,000            15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ                             30,000           15,000 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ                             20,000           15,000 

         คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน        20,000           15,000 
 

ทั�งนี�  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืนไม่ไดรั้บค่าเบี�ยประชุม 

เนื�องจากเป็นผูบ้ริหารของบริษทั  
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2562 โดยได้แจง้ต่อที�ประชุมว่า         

การลงมติในวาระนี� ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั� งหมดของผู ้ถือหุ้นซึ� งมาประชุม               

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
 

มติ       ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2562 ภายในวงเงิน      

ไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากบัปีที�ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี� ยประชุมและเงินบาํเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื�น ค่าเบี� ยประชุมต่อครั� ง

สาํหรับกรรมการที�เขา้ร่วมประชุมกาํหนดจ่ายเท่ากบัปีที�ผา่นมา ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� ง

มาประชุมตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,567,907,021 0 46,593,000 0 

ร้อยละ 99.5154 0.0000 0.4846 0.0000 

 

วาระที� 7 พจิารณาอนุมัติแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานต่อที�ประชุม 
 

ดร. โชติวิทย์ ชยวฒันางกูรรายงานต่อที�ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว            

เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 ของบริษทั เนื�องจาก

บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั ได้ทาํการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อยตั�งแต่ปี 2543 สามารถให้คาํแนะนาํที�เป็นประโยชน ์    

ต่อบริษทัมาโดยตลอด อีกทั�งไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าวแต่อยา่งใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั นอกจากนี�  ยงัเป็นบริษทัที�ไดร้ับการยอมรับ

ทั�งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที�มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัเป็นอย่างดี ทั� งนี�              

โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งต่อไปนี�  เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั  
 

1.  นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4451 

      (ยงัไม่เคยทาํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั) 

2.  นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4377 

      (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัปี 2555-2556 รวมระยะเวลา 2 ปี) 

3.  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4799 

      (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัปี 2559-2561 รวมระยะเวลา 3 ปี) 
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ประวติัการศึกษา และประสบการณ์ทาํงานของผูส้อบบญัชีทั�ง 3 คนไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และสามารถดาวน์โหลด

ผา่น QR Code ตามที�ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี�  
 

ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ให้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�น

ของสํานักงานทาํหน้าที�ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได้ และเห็นสมควรกาํหนด          

ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 จาํนวน 2,500,000 บาท ส่วนใหญ่เพิ�มขึ�นจากปีก่อนเนื�องจากค่าสอบทานการปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับใหม่ ทั� งนี�  ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื�นๆ ของผูส้อบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่าย               

ในการเดินทาง 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 โดยได้แจง้ต่อที�ประชุมว่าการลงมติ         

ในวาระนี�ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มต ิ     ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 

โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงัต่อไปนี�  เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
 

1.  นายวิชาติ โลเกศกระว ี   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4451 

2.  นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4377 

3.  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4799 
 

ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดังกล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ให้บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั จดัหาผู้สอบบัญชี      

รับอนุญาตอื�นของสํานักงานทาํหน้าที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้และอนุมติั       

ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 จาํนวน 2,500,000 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื�นๆ ของผูส้อบบญัชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
   

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,614,510,021 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

วาระที� 8 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมข้อบังคบัของบริษทั 
  

ประธานฯ ไดเ้สนอให ้น.ส.บุญรัตน์ มงคลรัตนกร เลขานุการบริษทั เป็นผูร้ายงานต่อที�ประชุม 
 

น.ส.บุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานต่อที�ประชุมว่า บริษทัเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัให้

สอดคล้องกับพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที� 74/2557 เรื� องการประชุม        

ผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์ ดงันี�  
 

ข้อบังคบัปัจจุบัน ข้อบังคบัที�เสนอแก้ไข กฎหมายอ้างองิ 

หมวดที� 2 การออกหุ้น   

ข้อ  4.  หุ้ น ข อ งบ ริษัท เป็ น หุ้ น ส ามัญ มี มู ล ค่ าหุ้ น ล ะ               

สิบสตางค ์ซึ�งตอ้งชาํระเตม็มูลค่าหุ้น และเป็นหุ้นชนิดระบุ

ชื�อในใบหุ้น 

              หุ้นทุกหุ้นให้จดทะเบียนในนามผูถื้อหุ้นตามการ         

จดทะเบียนในทะเบียนผูถื้อหุ้น 

ข้อ  4. หุ้ น ข อ งบ ริษัท เป็ น หุ้ น ส ามัญ มี มู ล ค่ าหุ้ น ล ะ                

สิบสตางค ์ซึ�งตอ้งชาํระเตม็มูลค่าหุ้น และเป็นหุ้นชนิดระบุ

ชื�อผู้ถือ 

             หุ้นทุกหุ้นให้จดทะเบียนในนามผูถื้อหุ้นตามการ           

จดทะเบียนในทะเบียนผูถื้อหุ้น 

- 
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ข้อบังคบัปัจจุบัน ข้อบังคบัที�เสนอแก้ไข กฎหมายอ้างองิ 

หมวดที� � การโอนหุ้น   

ข้อ ��.  ภายในระยะเวลา 21 วัน  ก่อนวันนัดประชุม              

ผูถื้อหุ้นแต่ละครั� ง บริษทัจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

โดยประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่

และสํานักงานสาขาของบริษทัทุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วนั 

ก่อนวนัเริ�มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

ข้อ ��.  ในระหว่าง 21 วนั ก่อนวนันัดประชุมผู ้ถือหุ้น              

แต่ละครั� ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้     

โดยประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่

และสํานักงานสาขาของบริษทัทุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วนั 

ก่อนวนัเริ�มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

พรบ. บริษัทมหาชน

จาํกดั (มาตรา ��) 

หมวดที� � คณะกรรมการ   

ขอ้ ��.  ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า         

7 คน  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ� งห นึ� งของจําน วน

กรรมการทั� งหมดต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจักร และ

กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู ้มี คุณ สมบัติตามที�

กฎหมายกาํหนด 

ขอ้ ��.  ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า        

5 คน  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ� งห นึ� งของจํานวน

กรรมการทั� งหมดต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจักร และ

กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู ้มี คุณ สมบัติตามที�

กฎหมายกาํหนด 

พรบ. บริษัทมหาชน

จาํกดั (มาตรา �7) 

ขอ้ 20.  ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�น  

นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก            

ผู้ถือหุ้นคนหนึ�งซึ� งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม 

ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด              

พ .ศ .2535 เข้ า เป็ น ก ร ร ม ก า ร แ ท น ใ น ก าร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะ

เหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ� งเข้าเป็นกรรมการแทน

ดังกล่าว จะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที�

เหลืออยูข่องกรรมการที�ตนแทน 

              ม ติข องค ณ ะ กรรม ก ารต าม วรรค ห นึ� ง  ต้อ ง

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวน

กรรมการที�ยงัเหลืออยู ่

ขอ้ 20.  ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�น 

นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก

บุคคล ซึ� งมี คุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้ามตาม

ก ฎ ห ม าย  เข้ า เป็ น ก ร ร ม ก ารแ ท น ใ น ก าร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะ

เหลือนอ้ยกวา่สองเดือน  

              ม ติข อ งค ณ ะ กรรม ก ารต าม วรรค ห นึ� ง  ต้อ ง

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวน

กรรมการที�ยงัเหลืออยู ่

              บุคคลซึ� งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่น

ตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที�เหลืออยูข่องกรรมการ      

ที�ตนแทน 

พรบ. บริษัทมหาชน

จาํกดั (มาตรา 75) 

ข้อ ��.  ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการ            

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนกรรมการทั�งหมด 

จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยูใ่น

ที�ประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติห น้าที� ได้  ถ้ามีรอง

ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 

ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติั

หน้าที�ไดใ้ห้กรรมการซึ� งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ� ง                  

เป็นประธานในที�ประชุม  

              การวินิจฉยัชี�ขาดของที�ประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 

              กรรมการคนหนึ� งมีเสียงหนึ� งในการลงคะแนน         

เว้นแต่กรรมการซึ� ง มีส่วนได้เสียในเรื� องใดไม่มีสิทธิ           

ออกเสียงลงคะแนนในเรื� องนี� นั� น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน       

ให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ� นอีกเสียงหนึ� ง         

เป็นเสียงชี�ขาด 

ข้อ ��.  ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการ            

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนกรรมการทั�งหมด 

จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยูใ่น

ที�ประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที� ได้  ถ้ามีรอง

ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 

ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติั

หน้าที�ไดใ้ห้กรรมการซึ� งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ� ง                    

เป็นประธานในที�ประชุม  

              การวินิจฉัยชี�ขาดของที�ประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 

              กรรมการคนหนึ� งมีเสียงหนึ� งในการลงคะแนน      

เว้นแต่กรรมการซึ� งมีส่วนได้เสียในเรื� องใดไม่มีสิทธิ           

ออกเสียงลงคะแนนในเรื� องนี� นั� น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน      

ให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ� นอีกเสียงหนึ� ง          

เป็นเสียงชี�ขาด 

ประกาศคณ ะรักษ า

ความ ส งบแ ห่ งช าติ 

ฉบบัที� 74/2557  เรื� อง

การป ระชุ มผ่าน สื� อ     

อิเล็กทรอนิกส์ 
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ข้อบังคบัปัจจุบัน ข้อบังคบัที�เสนอแก้ไข กฎหมายอ้างองิ 

               การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการ

ประชุม ผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส์ได้ตามเงื�อนไข ขั�นตอน และ

วธิีการที�กฎหมายกาํหนด 

ข้อ 25.   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน

กรรมการ หรือผูซึ้� งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนัดประชุม   

ไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่      

ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน เพื�อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของ

บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี อื�นและกําห นด                 

วนัประชุมให้เร็วกวา่นั�นก็ได ้

ข้อ 25.   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน

กรรมการ หรือผูซึ้� งไดรั้บมอบหมายส่งหนังสือนดัประชุม    

ไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่    

ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน เพื�อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของ

บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี อื�นและกําห นด                 

วนัประชุมให้เร็วกวา่นั�นก็ได ้                                      

               ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ 

รวมทั�งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัท

อาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ใน

การนี�ผู้มีหน้าที�จัดการประชุมต้องจัดเก็บสําเนาหนังสือ

เชิญ ประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ไว้เป็น

หลกัฐาน โดยจะจัดเกบ็ในรูปข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์กไ็ด้ 

ประกาศคณ ะรักษ า

ความ ส งบแ ห่ งช าติ 

ฉบับที�  74/2557 เรื� อง

การป ระชุ มผ่าน สื� อ

อิเล็กทรอนิกส์ 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั โดยไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่การลงมติในวาระนี�ตอ้งไดรั้บการอนุมติั

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มต ิ ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั เพื�อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั พ.ศ.���� และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที� ��/���� เรื� องการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที�เสนอ   

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,614,510,021 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

วาระที� 9 พจิารณาเรื�องอื�นๆ   
                

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรื� องให้พิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถาม        

หรือเสนอเรื�องอื�นใดให้พิจารณา  ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นที�ไดส้ละเวลาเขา้ร่วมประชุมครั� งนี�   และกล่าวปิดประชุม เวลา 9.35 น. 

 
        ประธานที�ประชุม 

                  (นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต) 

 
           เลขานุการที�ประชุม 

           (นางสาวบุญรัตน์  มงคลรัตนกร) 


