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นางสาวสุชาดา
นายพิสิฐ
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นายศุภชัย

หมายเหตุ

:

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
และกรรมการบริหาร
Chief Financial Officer
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชี
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100

เริ่มการประชุม
นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer แนะนากรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการ
ออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ ประธานที่ประชุมจะดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่กาหนดในหนังสือเชิญประชุม
เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนทีละวาระ หรือจะออกเสียง
ลงคะแนนทุกวาระทีเดียวก็ได้ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระพิจารณานั้น
หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นาเสนอ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใด
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นตอน
ลงทะเบียนแล้ว เพื่อทาการประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของ
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ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ สาหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้น
ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนัง สือมอบฉันทะแล้ว เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้นาคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ใน
หนัง สือมอบฉั น ทะทุก วาระ ไปบัน ทึกข้ อมู ล รอไว้ล่ วงหน้า และจะนามาประมวลผลรวมกับ คะแนนเสีย งของผู้ถื อหุ้ น รายอื่น จากนั้ น
จึงจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ
กรณีที่จะมีผลทาให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย ซึ่งไม่นามานับคะแนนเสียงมี 5 กรณีดังนี้
1. กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
2. กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทาเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ลงคะแนนทาเครื่องหมายใดๆ ที่ไม่สามารถสื่อความได้ว่าประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
4. กรณีบัตรลงคะแนนมีเ ครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้น กรณีของผู้มอบฉัน ทะเป็น คัส โตเดียนที่ส ามารถ
แบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
5. กรณีบัตรลงคะแนนชารุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ
13 สาหรับการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระที่ 6 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 105 วรรคสอง กาหนดให้
ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่ องอื่น
นอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขอตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนด้วย ซึ่งอาสาสมัครทั้ง 2
ท่าน ได้แก่ คุณลัดดา อัจจิมาธร (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย) และคุณภัทรมน ขวัญเนียม (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย)
จากนั้น นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ มา
เข้าร่วมประชุมรวม 270 ราย จากจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 41,388 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.6581 ของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยแบ่งเป็น
มาด้วยตนเอง 161 ราย และรับมอบฉันทะ 109 ราย นับจานวนหุ้นได้ 5,103,494,046 หุ้น จากจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ว และมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด 8,314,955,764 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.3773 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทฯ ดังนั้น จานวนหุ้นที่เข้าประชุมในวันนี้ จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิด
ประชุมเพื่อดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจาปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดาเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่า
ถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ
Chief Financial Officer สรุปรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562
Chief Financial Officer แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ในปี 2562 ได้เปิดเผยไว้
ในรายงานประจาปี 2562 หัวข้อ “การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
รายได้
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 34,839 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 เมื่อเทียบกับปี 2561 รายได้ดังกล่าวได้รวมกาไร
จากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนจานวน 13,975 ล้านบาท กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (JASIF) จานวน 1,732 ล้านบาท และ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จานวน 532 ล้านบาท โดยรายละเอียดของรายได้รวมเป็นดังนี้
รายได้จากการขายและการบริการ
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ จานวน 18,175 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2561
โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ ประมาณร้อยละ 94 มาจากธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งรายได้ในปี 2562 อยู่ที่
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17,139 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากจานวนลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีจานวนเพิ่มขึ้น
ในปี 2562 จานวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน) (“TTTBB”/“3BB”) มีจานวนเพิ่มขึ้น
สุทธิ (Net Additional Subscriber) จานวนประมาณ 236,000 ราย (ยอดสุทธิหลังตัดหนี้สูญในปี 2562 จานวนประมาณ 80,000 ราย)
ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของลูกค้า FTTx ในปี 2562 ลูกค้าที่ใช้บริการ FTTx เพิ่มขึ้นสุทธิมีจานวนประมาณ 875,000 ราย เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 ที่เพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 709,000 ราย
โดย ณ สิ้นปี 2562 จานวนลูกค้าที่ใช้บริการ 3BB มีจานวนประมาณ 3.18 ล้านราย ในจานวนนี้เป็นลูกค้าที่ใช้บริการ FTTx จานวน 1.90
ล้านราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 ซึ่งสัดส่วนลูกค้าที่ใช้บริการ FTTx อยู่ที่ร้อยละ 35 โดยในช่วงที่ผ่านมา 3BB
ได้ดาเนินการ Upgrade ลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากเทคโนโลยี xDSL มาเป็น FTTx รวมทั้งมีการปรับเพิ่มความเร็ว
ในการให้บริการและออกแพ็กเกจ 3BB Fiber ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าให้มากขึ้น
สาหรับธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม (Telecom Network & Service Provider) ในปี 2562 รายได้จากการขายและบริการอยู่ที่
850 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2561
ธุรกิจงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม (System Integration) รายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 43 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปี 2561 และสาหรับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ รายได้จากการขายและบริการในปี 2562 อยู่ที่ 143 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2561
กาไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน
ในปี 2562 บริษัทฯ มีการบันทึกกาไรจากการขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงส่วนเพิ่มในงบการเงินรวม จานวน 7,233 ล้านบาท โดย
TTTBB ได้เข้าทาสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงส่วนเพิ่ม (JASIF) จานวน 700,000 คอร์กิโลเมตร มูลค่าซื้อขายรวม 38,000
ล้านบาท แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2562
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (JASIF)
ในปี 2562 บริษัทฯ มีการลดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF”/
“กองทุนฯ”) จากร้อยละ 23.51 เป็นร้อยละ 19 และรับรู้กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจานวน 1,732 ล้านบาท
รายได้อื่นๆ
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้อื่นๆ รวม 958 ล้านบาท ประกอบไปด้วยรายได้ค่าบริหารดูแลและบารุงรักษาทรัพย์สิน จานวน
264 ล้านบาท กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จานวน 532 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ จานวน 32 ล้านบาท และอื่นๆ จานวน 131 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับปี 2561 ซึ่งรายได้อื่นๆ อยู่ที่ 498 ล้านบาท
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิรวม 7,265 ล้านบาท (รวมกาไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนฯ และกาไรจากการขายเงิน
ลงทุน JASIF) เทียบกับปี 2561 ซึ่งมีผลกาไรสุทธิ 4,913 ล้านบาท เมื่อคิดเป็นร้อยละของรายได้รวม โดยไม่รวมกาไรจากการขาย
สินทรัพย์เข้ากองทุนฯ และกาไรจากการขายเงินลงทุน JASIF แล้ว อัตรากาไรสุทธิ (Net Profit Margin) ในปี 2562 จะอยู่ที่ร้อยละ 38
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 69,874 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 52,890 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 ในจานวนนี้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจานวน 27,949 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 เนื่องจาก
- เงินสดและเงินฝากธนาคาร เพิ่มขึ้นจานวน 23,109 ล้านบาท โดยระหว่างปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินรับสุทธิจาก
การดาเนินงานจานวน 4,814 ล้านบาท มีเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุน จานวน 38,900 ล้านบาท (ส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับจากการ
ขายสินทรัพย์เข้ากองทุนฯ (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขาย) จานวน 36,248 ล้านบาท และเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนใน JASIF
จานวน 2,517 ล้านบาท) มีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทย่อย จานวน 2,032 ล้านบาท เงินสดรับจากการ
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เพิ่มทุน และเงินสดรับล่วงหน้าจากการเพิ่มทุนรวมจานวน 258 ล้านบาท หักกลบกับเงินสดใช้ไปในการลงทุนในอุปกรณ์สาหรับการ
ขยายโครงข่ายของบริษัทย่อย จานวน 2,478 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม (JASIF) จานวน 4,275 ล้านบาท
(บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของ JASIF (ตามสิทธิ) จานวน 475 ล้านหน่วย) จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจาก
ธนาคาร เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ เจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และดอกเบี้ยจ่าย รวมจานวน
11,394 ล้านบาท นอกจากนั้น ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คิดเป็นเงินรวมประมาณ 4,749
ล้านบาท
ซึ่งเมื่อหักกลบกับสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงจากการดาเนินธุรกิจปกติ (เช่น ลูกหนี้กรมสรรพากร ภาษีซื้อซึ่งยังไม่ถึงกาหนดชาระ ลูกหนี้
การค้าและอื่นๆ) แล้ว ทาให้สินทรัพย์หมุนเวียนมีจานวนเพิ่มขึ้นสุทธิ จานวน 22,117 ล้านบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจานวน 35,764 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของสินทรัพย์รวม ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 จานวน 2,223
ล้านบาท เนื่องจาก TTTBB ได้โอนขายและส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงส่วนเพิ่มให้แก่กองทุนฯ โดยมีมูลค่าทางบัญชีประมาณ
2,470 ล้านบาท
สาหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ 6,160 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน 2,911 ล้านบาท โดยสาเหตุหลัก
เนื่องจาก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งลดลงจานวน 2,637 ล้านบาท ในจานวนนี้รวมการบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีของ TTTBB ประมาณ 2,600 ล้านบาท
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจานวน 48,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับปี 2561
โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนี้สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สินระยะยาวและสารองประกันรายได้ค่าเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี) ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ 11,434 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจานวน 5,336 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจาก
- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย เพิ่มขึ้นจานวน 5,750 ล้านบาท เนื่องจากการบันทึกภาษีเงินได้ค้างจ่ายของกาไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน ฯ
ของ TTTBB
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร เพิ่มขึ้นจานวน 636 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ซึ่งเพิ่มขึ้นจานวน 479 ล้านบาท
หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เมื่อหักกลบกับหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลง เช่น เงินกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งลดลงจานวน 571 ล้านบาท รวมทั้ง
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากการดาเนินงานปกติ เช่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้ า และภาษีขายที่ยังไม่ถึงกาหนด
ชาระ ทาให้หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจานวน 5,336 ล้านบาท
หนี้สินระยะยาว ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ 7,991 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จานวน 5,729 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีการชาระคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน รวมถึงเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร หนี้สินระยะยาวดังกล่าว
ได้รวมเจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งเดิมบริษัทฯ บันทึกไว้ในประมาณการหนี้สินจากการกลับคาพิพากษาของศาลฎีกา โดย
ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญาประนีประนอมยอมความ สาหรับเจ้าหนี้ 3 ราย จึงได้บันทึกหนี้สินเพิ่มเติมในบัญชีเจ้าหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
สารองประกันรายได้ค่าเช่า (เป็นการตั้งสารองหนี้สินตามเงื่อนไขของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่ากับ JASIF สาหรับ OFC จานวนร้อยละ 20
ของ OFC ทั้งหมด) ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ 26,362 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จานวน 13,939 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก
การตั้งสารองในส่วนของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าสาหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงส่วนเพิ่ม
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ 2,902 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 630 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากการบันทึกสารองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายให้แก่กองทุน เช่น ค่าขออนุญาตพาดสาย และสารองค่าเช่าท่อร้อยสายกรณีการ
ย้ายเส้นใยแก้วนาแสงลงดิน เป็นต้น
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 21,184 ล้านบาท ประกอบด้วย
- ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้วจานวน 4,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จานวน 90 ล้านบาท จากหุ้นเพิ่มทุนจากการ
แปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ในระหว่างปี
2562
- เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจานวน 162 ล้านบาท จากการแปลงสภาพ JAS-W3 ในเดือนธันวาคม 2562
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จานวน 7,761 ล้านบาท จากการบันทึกส่วนต่างของราคาแปลงสภาพ JAS-W3 กับราคาพาร์ (0.50 บาท)
ของหุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ JAS-W3 ที่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วในระหว่างปี
- กาไรสะสมจัดสรรแล้วและยังไม่จัดสรร จานวน 7,888 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 2,564 ล้านบาท เป็นสารองตามกฏหมาย
จานวน 1,569 ล้านบาท (ในระหว่างปี มีการจัดสรรสารองตามกฏหมายจานวน 467 ล้านบาท) และกาไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร จานวน
6,320 ล้านบาท
โดยเมื่อรวมทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพ JAS-W3 ในเดือนธันวาคม 2562 จานวน 45 ล้านหุ้นแล้ว บริษัทฯ มีทุนชาระ
แล้วทั้งสิ้นจานวน 8,210.4 ล้านหุ้น
ในระหว่างปี 2562 มีเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นสรุปได้ดังนี้
วันที่ 4 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ JAS-W3 เนือ่ งจากจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 80
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี
โดยมีรายละเอียดการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิดังนี้
- ราคาการใช้สิทธิ จาก 3.667 บาทต่อหุ้น
เป็น 3.605 บาทต่อหุ้น
- อัตราการใช้สิทธิ จาก ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้ซื้อหุ้นสามัญได้ 1.172 หุ้น
เป็น ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้ซื้อหุ้นสามัญได้ 1.192 หุ้น
วันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 มีมติจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ทั้งหมดจานวน 8,138,865,863 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นจานวน 2,278,882,441.64 บาท
วันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติให้ TTTBB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทาธุรกรรม
เกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“กองทุนฯ”) ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
• อนุมัติการเข้าทาธุรกรรมการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กับกองทุนฯ กล่าวคือ
- การขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงส่วนเพิ่มให้แก่กองทุนฯ
- การเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงส่วนเพิ่มจากกองทุนฯ
การขยายอายุสัญญาเช่าหลักสาหรับสัญญาเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
นาแสงหลักเดิม และการให้สิทธิแก่กองทุนฯ ในการขอต่ออายุสัญญาเช่า (ทั้งสัญญาเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงหลักเดิม และ
สัญญาเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงส่วนเพิ่ม) และ
- การเข้าจองซื้อหน่วยลงทุนที่จะออกใหม่ของกองทุนฯ
• อนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ รวมถึงรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ รวมถึงรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีอานาจดาเนินการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าทาธุรกรรมการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กับกองทุนฯ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รายงานผลสาเร็จของการเข้าทาธุรกรรมกับกองทุนฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลท.”) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ธุรกรรมการขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงส่วนเพิ่ม TTTBB ได้เข้าทาสัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มกับกองทุนฯ เมื่อวันที่
19 พฤศจิกายน 2562 เพื่อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงส่วนเพิ่มจานวน 700,000 คอร์กิโลเมตร ให้แก่กองทุนฯ โดยมีมูลค่าการซื้อ
ขาย 38,000 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยการขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงส่วนเพิ่มให้แก่กองทุนฯ ตามสัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าวเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
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2. ธุรกรรมการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงจากกองทุนฯ TTTBB ได้เข้าทาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้กับกองทุนฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยสัญญาทั้งสองสัญญาดังกล่าวมีผล
ใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ TTTBB เสร็จสิน้ การขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงส่วนเพิ่มให้แก่กองทุนฯ
3. ธุรกรรมการจองซื้อหน่วยลงทุน บริษัทฯ ได้เข้าจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ ในจานวน 475,000,000 หน่วย ที่ราคา 9 บาท
ต่อหน่วย คิดเป็นเงินจานวนรวม 4,275 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของ
กองทุนฯ ในการเสนอขายครั้งนี้ ซึ่งเมื่อรวมกับหน่วยลงทุนที่บริษัทฯ ถืออยู่ในปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของจานวนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดของกองทุนฯ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ จากกาไร
สะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดจานวน 8,165,349,803 หุ้น ในอัตราหุ้นละ
0.30 บาท รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นจานวน 2,449,604,940.90 บาท
นอกจากนี้ Chief Financial Officer ได้สรุปเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในปี 2563 แก่ที่ประชุม ดังนี้ :
วันที่ 9 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดจานวน 8,314,955,764 หุ้น ในอัตรา
หุ้นละ 1.48 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,306,134,530.72 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.96 ของกาไรสุทธิสาหรับปี 2562 และเมื่อรวม
กับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2562 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 คิดเป็นอัตรา 1.78 บาทต่อหุ้น
คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 95.87 ของกาไรสุทธิสาหรับปี 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ
วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2563 บริ ษั ท ฯ แจ้ ง ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ทฯ ตามใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ JAS-W3
(การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) และขอพักการซื้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 ต่อ ตลท. สาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
1. วันสุดท้ายที่สามารถซื้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
: วันที่ 9 มิถุนายน 2563
2. ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
: วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
(การขึ้นเครื่องหมาย SP)
3. วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
: วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
4. วันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
: วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
5. ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
: ระหว่างเวลา 9.00 -15.30 น. ของ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ถึง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (เฉพาะวันทาการ)
6. อัตราการใช้สิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1.267 หุ้น
7. ราคาการใช้สิทธิ
: 3.392 บาทต่อหุ้น
8. ตัวแทนรับแจ้งการใช้สิทธิ
: บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
เมื่อ Chief Financial Officer รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 จบลงแล้ว นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กรรมการ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน) ได้รายงาน
การดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ความสรุปได้ ดังนี้
I. สถานะปัจจุบัน (Current Status)
:
ความคืบหน้าในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ในปี 2562 สรุปได้ดังนี้
• 3BB ได้รับรางวัล nPerf Award : ผลจากการลงทุนขยายพื้นที่ให้บริการ FTTx ตั้งแต่ปี 2560 ทาให้ TTTBB สามารถ
เปลี่ยนลูกค้า xDSL ส่วนใหญ่ที่ใช้สายทองแดงมาเป็นลูกค้า FTTx ที่ใช้สายไฟเบอร์ออฟติกแทน ขณะเดียวกันก็ได้ดาเนินการ
Upspeed ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2562 3BB ได้รับรางวัล “The Best Fixed Internet Performance in 2019” จาก
nPerf ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศส ที่ให้บริการทดสอบความเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฟรี ตั้งแต่ปี 2546
ทั้งนี้ nPerf ได้ทาการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านของประเทศไทยประจาปี 2562 ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
2562 ซึ่งผลจากการทดสอบจานวนกว่า 10 ล้านครั้ง พบว่า 3BB มีคะแนนรวมสูงสูด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตรายอื่น ๆ ภายในประเทศ ทั้ง Upload และ Download
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• ความเร็วบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB
: ผลจากการเก็บข้อมูลการทดสอบความเร็ว (Speed test) การให้บริการ
อินเทอร์เน็ตภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563 โดยเว็ปไซต์ adslthailand (เว็ปไซต์ชั้นนาที่
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2543) พบว่า 3BB ยังคง
เป็นอันดับ 1 ในเรื่องความเร็วการให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยมีความเร็วเฉลี่ยสาหรับการ Download อยู่ที่ 246 Mbps และ
ความเร็วเฉลี่ยสาหรับการ Upload อยู่ที่ 147 Mbps ทิ้งห่างจาก AIS และ TRUE ค่อนข้างมาก ในขณะที่ความเร็วเฉลี่ยการ
Download ของทั้งอุตสาหกรรมอยู่ที่ 176 Mbps และความเร็วเฉลี่ยการ Upload ของทั้งอุตสาหกรรมอยู่ที่ 120 Mbps
• จานวนลูกค้า
: ในปี 2563 3BB ยังคงมีจานวนลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ผนวกกับการออกแพ็กเกจใหม่ ซึ่งได้แก่ แพ็กเกจ GIGAFiber และ GIGATainment ที่ให้
ความเร็ว Download ขั้นต่าที่ 1,000 Mbps ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 3BB มีจานวนลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด
โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 บริษัทมีลูกค้าทั้งสิ้นจานวน 3,321,000 ราย เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จานวน 144,000 ราย
และภายใน 2 เดือนแรกของไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีจานวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้นถึง 82,000 ราย ปัจจุบัน สัดส่วนลูกค้าบริการ FTTx
ของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 65 (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เมื่อปลายปี 2562) และลูกค้าบริการ xDSL อยู่ที่ร้อยละ 35 (ลดลงจากร้อยละ
40 เมื่อปลายปี 2562) จากจานวนลูกค้าบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทั้งหมดของบริษัท
• การขยายโครงข่าย FTTx
: 3BB เริ่มดาเนินการขยายพื้นที่ให้บริการ FTTx เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตั้งแต่ปี
2559 โดยตามแผนการดาเนินงาน 3BB จะตัดถ่ายลูกค้าที่ใช้บริการสายทองแดงทั้งหมดไปเป็นลูกค้า FTTx เนื่องจาก FTTx มี
ศักยภาพ คุณภาพ และความเสถียรในการให้บริการที่สูงกว่า xDSL แบบสายทองแดงมาก ณ สิ้นปี 2562 TTTBB มีโครงข่าย
FTTx จานวน 11,300 Nodes มีความจุโครงข่าย (“Capacity”) รองรับลูกค้าได้กว่า 5 ล้านราย ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการได้ทั่ว
ประเทศ ณ สิ้นปี 2562 3BB มีผู้ใช้บริการ FTTx อยู่ที่ร้อยละ 43.28 ของความจุโครงข่ายปัจจุบัน และเมื่อ
การตัดถ่ายลูกค้าผูใ้ ช้บริการ xDSL ไปเป็นลูกค้า FTTx เสร็จสมบูรณ์แล้ว ปริมาณการใช้งานโครงข่าย (Network Utilization) จะ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 64 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมี Capacity เพียงพอสาหรับรองรับลูกค้าใหม่ได้อีกมาก โดยไม่ต้องลงทุนขยาย
FTTx Nodes เป็นจานวนมาก ดังเช่นใน 2-3 ปีผ่านมา
• ส่วนแบ่งการตลาดบริการ FTTx : ณ สิ้นปี 2562 จานวนผู้ใช้บริการ FTTx ในประเทศไทย มีจานวนทั้งสิ้น 5.02 ล้านราย
ในจานวนนี้เป็นลูกค้า 3BB จานวน 1.9 ล้านราย ลูกค้า AWN จานวน 1.04 ล้านราย และเป็นลูกค้า TICC, TOT และ CAT
รวมกันอีกจานวน 2.08 ล้านราย ซึ่งเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนของส่วนแบ่งการตลาด FTTx (FTTx Market Share) ทั่วทั้งประเทศ
จะเท่ากับร้อยละ 38, 21 และ 41 ตามลาดับ ทั้งนี้การที่ 3BB มีสว่ นแบ่งการตลาดสูงที่สุดในประเทศ เป็นผลจากการที่บริษัทมี
โครงข่ายสาหรับให้บริการ FTTx มากที่สุด (ข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดของ 3BB เปรียบเทียบกับคู่แข่งตามรายละเอียดข้างต้น
คานวณโดย TTTBB จากข้อมูลการรายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ประจาไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ของสานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”))
• ความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรต่างๆ
:
(1) KT Corporation
: สืบเนื่องจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง TTTBB และ KT Corporation (“KT”)
เมื่อไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาการให้บริการ IPTV เป็นบริการเสริมให้กับลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ
รอดแบนด์ของ 3BB ปัจจุบัน KT ในฐานะ Technology Partner และ Strategic Consultant ได้ดาเนินการ
ในขั้นตอนให้คาปรึกษาทางธุรกิจ (Business consulting) เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์ และติดตั้ง
ฮาร์ดแวร์สาหรับให้บริการ 3BBTV ซึ่งมีแผนจะทดลองให้บริการ (Soft Launch) ในไตรมาสที่ 3 และเปิดให้บริการ
เต็มรูปแบบในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ตามลาดับ นอกจากนี้ TTTBB ยังได้ร่วมกับ KT ศึกษาแผนธุรกิจจากการนา
เทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ VR/AR Total Solution ซึ่ง KT ประสบความสาเร็จในประเทศเกาหลีค่อนข้างมาก , AI Speaker and
Home Automation และ T-Commerce บน Platform 3BBTV มาต่อยอดให้บริการแก่ลูกค้าบรอดแบนด์ของ 3BB
ในอนาคต ด้วย
(2) DTAC
: TTTBB จับมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ DTAC เมื่อปลายปี 2562 เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบของ “Quad-play” แก่ลูกค้าบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของบริษัทได้ ทั้งนี้ รูปแบบของความ
ร่วมมือระหว่างบริษัทกับ DTAC ครอบคลุม infrastructure & resources’sharing, service bundling, cross-selling &
upselling, combined sales channels รวมถึงการให้บริการ IPTV และ Digital Contents ปัจจุบัน TTTBB ร่วมกับ DTAC
ออกแพ็กเกจ “GIGAsim” เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบ้านร่วมกับ Sim โทรศัพท์เคลื่อนที่
นอกจากบริการดังกล่าวแล้ว TTTBB และ DTAC ยังคงดาเนินการร่วมกันในด้านอื่นๆ อีกซึ่งจะทยอยเปิดตัวต่อมาในปี
2563 นี้ ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2564
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(3) HBO : ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 TTTBB ลงนามในสัญญาแบบ Exclusive กับ HBO เพื่อให้บริษัทเป็น “Telco”
เพียงรายเดียวในประเทศไทย ที่มีสิทธิให้บริการ Content ของ HBO แก่ลูกค้าบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของบริษัท และตั้งแต่
วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ลูกค้าแพ็กเกจ GIGATainment สามารถรับชมรายการสดจาก HBO ได้ทั้ง 6 ช่อง รวมถึง
สามารถรับชมรายการย้อนหลัง ภาพยนตร์ และ ซีรีสด์ ังของ HBO และ Warner ได้ทางแอปพลิเคชัน “HBO Go” ด้วย โดย
เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเพียง 39 บาท จากค่าบริการปกติของแพ็กเกจ GIGAFiber อนึ่ง บริษัท มุ่งเน้นที่จะบรรยายภาพยนตร์
จาก HBO ซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย เพื่อให้ลูกค้าของ 3BB สามารถรับชมได้อย่างเต็มอรรถรสอีกด้วย
(4) บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
: ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 TTTBB ลงนามในสัญญาแบบ Exclusive กับ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“MONO”) เพื่อให้บริษัทเป็น “Telco” เพียงรายเดียวในประเทศไทย ที่มีสิทธินา
บริการ MONOMAX มาให้บริการแก่ลูกค้าบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของบริษัท (MONOMAX เป็นบริการ OTT Streaming
ซึ่งจะช่วยเสริม Content ของ HBO ให้มีความหลากหลาย เป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Content จาก
ประเทศเกาหลี จีน หรือไทย ตลอดจน Content จากค่ายใหญ่ (Major studio) อื่น ๆ ที่ไม่มีใน HBO)
• แพ็กเกจ GIGA
: เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 3BB เปิดตัวแพ็กเกจล่าสุด GIGAFiber ให้บริการอินเทอร์เน็ต ที่ความเร็ว
บริการขั้นต่า 1 Gbps ราคาเริ่มต้น 590 บาทต่อเดือน โดยลูกค้า GIGAFiber ทุกราย สามารถ Upgrade เป็นแพ็กเกจ
GIGATainment เริ่มต้นที่ราคา 629 บาท (จ่ายเพิ่มเพียง 39 บาท) เพื่อรับความบันเทิงระดับพรีเมียม จาก HBO Go (มูลค่าปกติ
149 บาท) ได้ทันที รวมทั้งสามารถรับชม Content จาก MONOMAX (มูลค่าปกติ 250 บาท) และฟังเพลง และร้องคาราโอเกะ
ผ่านบริการ OKE (มูลค่าปกติ 99 บาท) ได้อีกด้วย
ลูกค้าให้การตอบรับแพ็กเกจ GIGA เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากจานวนลูกค้าในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2563 ที่เพิ่ม
สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่ง 3BB มีลูกค้า FTTx เพิ่มขึ้นจานวน 61,000 ราย และมี
จานวนลูกค้ารวมทั้งสิ้น 2.17 ล้านราย จานวนดังกล่าวเป็นลูกค้าแพ็กเกจ GIGA ถึงร้อยละ 93
อนึ่ง นับตั้งแต่บริษัทเปิดให้บริการ HBO Go ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน มีลูกค้าสมัครใช้บริการ
GIGATainment แล้วประมาณ 70,000 ราย
• ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
: ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทาให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป
อย่างมากจากการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยี
และการให้บริการสื่อสารแบบ
Real
time
ออนไลน์ต่างๆ
อาทิ
การประชุมผ่าน Line, Zoom และ Facetime; บริการ Content Streaming เช่น YouTube, Facebook, Netflox, HBO Go,
MONOMAX ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคทุกวัย และสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ (Device) ทุกรูปแบบ ตั้งแต่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ แทปเล็ต โน้ตบุ้ค ตลอดจน สมาร์ท ทีวี ที่รองรับการแพร่ภาพแบบ 4K นอกจากนี้ “Transaction VOD”
ในรูปแบบของการดูภาพยนตร์ใหม่ชนโรงผ่านบริการ Streaming ก็จะได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และได้รับการสนับสนุนจาก
ค่ายใหญ่ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับ “Online Shopping” และ “Home Delivery” ซึ่งเริ่มกลายเป็นรูปแบบปกติของการซื้อ ใน
ปัจจุบัน
อนึ่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป TTTBB ได้ดาเนินการดังนี้
- ปรับปรุงโครงข่ายให้มีเสถียรภาพมากขึ้น โดยขยายวงจรทางไกลต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 ในปี 2563 เพื่อให้ลูกค้า
มั่นใจได้ว่า บริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB จะมีความเสถียร และสามารถรองรับ Traffic ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้งานของลูกค้า ไม่ว่า
จะเป็นการทางาน การศึกษา หรือความบันเทิงรูปแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
- จัดหา Digital Content ที่มีคุณภาพ น่าสนใจ และมีความโดดเด่นมานาเสนอให้แก่ลูกค้าของ 3BB เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต
ของบริษัทแตกต่างจากการให้บริการของผู้ประกอบการรายอื่นๆ
- ร่วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้าง “Ecosystem” สาหรับรองรับการให้บริการรูปแบบใหม่ ๆ ในอนาคต
นอกเหนือจากการให้บริการ Quad-play ในปัจจุบัน
• 3BBTV เตรียมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในไตรมาสที่ 4 ปี 2563
:
TTTBB เตรียมเปิดให้บริการ 3BBTV ซึ่งเป็น
IPTV ของบริษัทอย่างเต็มรูปแบบในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 โดยสามารถรองรับ Content แบบ 4K มีช่องพรีเมียมไม่น้อยกว่า 30
ช่อง ครอบคลุมทุกรูปแบบความบันเทิง อาทิ ภาพยนตร์ กีฬา รายการสาหรับเด็ก ช่องวาไรตี้ ฯลฯ ผู้ใช้บริการสามารถรับชม
Content ของ 3BBTV ได้จากทุก Device ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งนี้ มีเป้าหมายลูกค้าที่จานวน 1 ล้านราย ในระยะเวลา 18 เดือนนับจาก
การเปิดให้บริการ
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II. กลยุทธ์ (Our Strategy)
:
โดยภาพรวม 3BB ยังคงมุ่งเน้นความเป็นผู้นาทางด้านเทเลคอม และมีเดีย ทั้งนี้ มาตรการระยะสั้นสาหรับปี 2563 มีดังต่อไปนี้
• มาตรการตัดถ่ายลูกค้า xDSL เป็น FTTx
: 3BB จะดาเนินการตัดถ่ายลูกค้า xDSL ไปเป็นลูกค้า FTTx เพื่อป้องกันลูกค้า
ย้ายค่ายไปใช้บริการคู่แข่งที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไฟเบอร์ โดยจะเร่งขยายพื้นที่ให้บริการ FTTx ในคอนโดมิเนียม และ
หมู่บ้านที่มีกาลังซื้อสูง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ๆ ทั่วประเทศ เนื่องจาก ลูกค้ากลุ่มนี้ มีความต้องการ
บริโภค Digital Content สูงกว่าลูกค้าทั่วไป
• พัฒนาโครงข่าย และบริการเพื่อให้เป็น “ผู้ประกอบการ FTTx ที่ดีที่สุดในประเทศไทย”
: TTTBB จะพัฒนาโครงข่าย
FTTx อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า โครงข่ายของ 3BB ยังคงเป็นผู้นาทั้งในด้านความครอบคลุมของพื้นที่ให้บริการ (Coverage)
ความเร็วบริการ ความเสถียร และคุณภาพบริการ นอกจากนี้ บริษัทจะเน้นให้บริการโดยกองงานของบริษัท เพื่อความรวดเร็ว
และคุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่ง โดยมีเป้าหมายจะให้บริการติดตั้ง และซ่อมคืนดี แก่ลูกค้าอินเทอร์เน็ตของบริษัท ภายใน 24 ชั่วโมง
• มุ่งเน้นการแข่งขันที่ความคุ้มค่าโดยไม่เน้นลดราคาเพียงอย่างเดียว
: TTTBB จะมุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ใช้บริการ
ทั้งในเรื่องวงจรเชื่อมต่อ (Bandwidth) และคุณภาพการให้บริการ โดยไม่เน้นการแข่งขันด้วยการลดราคา ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัท
เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัท จะมุ่งเน้นการจัดหา Digital Content ที่มีคุณภาพแบบ Exclusive เพื่อให้ลูกค้าที่บริโภค
Content มีความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) เพิ่มขึ้น เป็นการลดอัตราการยกเลิกบริการ (Churn Rate) ในระยะยาว
• มุ่งเป็นผู้นาด้านการนานวัตกรรมใหม่ๆ มาให้บริการแก่ลูกค้า
: ปัจจุบัน 3BB สามารถให้บริการแบบ Quad-play ซึ่ง
ได้แก่ บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์บ้าน (Fixed Line Telephone) โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ IPTV ดังนี้
- บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต > ปัจจุบัน บริษัทเริ่มให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ขั้นต่าที่ 1 Gbps และจะทยอย
ปรับปรุงโครงข่ายให้รองรับความเร็วในระดับ 10 Gbps ในอนาคตอันใกล้ โดยจะเน้นให้บริการในเขตเมืองที่มีความหนาแน่น
สูงก่อน นอกจากนี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ WiFi ภายในที่พักอาศัยของผู้ใช้บริการให้มีความแรง และมีเสถียรภาพสูงขึ้น
- บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ > เนื่องจาก TTTBB เป็นพันธมิตรกับ DTAC ทาให้สามารถเติมเต็มบริการด้าน Fixed mobile
convergence ให้กับลูกค้าบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของ 3BB และสามารถขายบริการของ 3BB แก่ลูกค้าของ DTAC จานวน
20 ล้านรายได้
- บริการ IPTV > TTTBB พร้อมให้บริการ IPTV เต็มรูปแบบภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 โดยใช้ Platform ของ KT ซึ่ง
เป็นผู้ให้บริการ IPTV รายใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ และ Digital Content จากค่ายใหญ่ๆ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทได้ทยอยลงนามในสัญญาด้วย โดยเริ่มจาก HBO และ MONOMAX ซึ่งบริษัทได้ทาสัญญาแบบ Telco
Exclusive ไว้แล้วทั้ง 2 ราย
 มุ่งเน้นการสร้าง Ecosystem กับพันธมิตร ทั้งในและต่างประเทศ สาหรับเทคโนโลยีหลัก ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ IDC/Cloud, Big
Data, lot, AI และ Blockchain ซึ่งสามารถนามาต่อยอดให้บริการรูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า
ที่เปลี่ยนไปในอนาคต เช่น บริการ Next Generation บริการ Smart Device & Home Solution และบริการ Telehealth
ภายหลังจากที่ นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กรรมการ ได้กล่าวรายงานการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต่อที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมได้รับชม
วิดิโอแสดงตัวอย่างบริการ 3BB AI Speaker ซึ่งเป็นบริการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัท จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ให้ผู้ถือหุ้น
ซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังต่อไปนี้
1. นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจานวน 7,000 หุ้น มีคาถามดังนี้
:
1) “สัดส่วนของ FTTx และสายลวดทองแดง ในปัจจุบันเป็นเท่าใด และแต่ละประเภทอยู่ในเขตใด”
นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล ตอบว่า
: “FTTx อยู่ที่ร้อยละ 65 และ xDSL อยู่ที่ร้อยละ 35 ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ สาหรับใน
ต่างจังหวัด บริษัทก็ได้ทาการตัดถ่ายแล้วเป็นจานวนมาก”
2) “เหตุใดบริษัทในเครือของ JAS อาทิ คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ , สมาร์ท ไฮเวย์, จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท ทีที แอนด์ที จากัด (มหาชน) (“TT&T”) จึงไม่ให้ความร่วมมือกับผู้ถือหุ้นอื่นๆ ของ TT&T เพื่อ
ดาเนินการในการแต่งตั้งผู้แทนเพื่อยื่นคาขอประนอมหนี้ตอนที่ TT&T อยู่ในกระบวนการล้มละลาย ”
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า
: “เราได้ดาเนินการตามกฎหมาย โดยพิจารณาถึงผลดี และผลเสียที่จะมีต่อ JAS แล้ว
นอกจากนี้ การที่ TT&T ต้องเข้าสูก่ ระบวนการล้มละลาย และบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าดาเนินการใด ๆ ในกรณีดังกล่าวได้ เนื่องจากเจ้าหนี้
ไม่ได้เลือกให้ JAS เป็นผู้บริหารแผนฯ”
3) “ตามโครงสร้างรายได้ที่ปรากฏในรายงานประจาปี บริษัทฯ มีบริษัทลูก 4 กลุ่ม อยากทราบว่า รายได้ส่วนใหญ่ของ JAS มาจาก
กลุ่มใด และหากเทียบเป็นสัดส่วนของรายได้ทั้งหมดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์”
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รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า : “ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประมาณ 94 เปอร์เซ็นต์”
4) “ผมจาได้ว่า JAS ถือ JASIF 25 เปอร์เซ็นต์ ทาไมตอนนี้จึงเหลือเพียง 19 เปอร์เซ็นต์”
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า : “เราขายบางส่วนไปในปี 2561 และ 2562 จึงยังคงเหลืออยู่ 19 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ ได้กาไรจากการขายเงินลงทุนใน JASIF ซึ่งได้นามาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และได้ลงทุนเพิ่มเติมใน
JASIF 2 ทั้งนี้ ต้องขออธิบายท่านผู้ถือหุ้นเพื่อความกระจ่างว่า “JASIF” เป็นชื่อของหลักทรัพย์ แต่การขายสินทรัพย์ให้แก่ JASIF แบ่งเป็น
2 ครั้ง การขายครั้งแรกเรียกว่า JASIF 1 และการขายครั้งที่สองเรียกว่า JASIF 2 ซึ่งเดิมบริษัทฯ ถือ JASIF อยู่ 33 เปอร์เซ็นต์ ต่อมาขาย
ไปเหลือ 23.51 เปอร์เซ็นต์ และขายอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเหลือ 19 เปอร์เซ็นต์ ต่อมา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าวใน JASIF 2 จานวน 475 ล้านหน่วย เพื่อดารงสัดส่วนไว้ที่ 19 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือ JASIF อยู่จานวน
1,520 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 19”
2. นางวิไลลักษณ์ ประฏิภาณวัตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจานวน 17,500,000 หุ้น มีคาถามดังนี้
:
1) “การเปลี่ยนการบันทึกบัญชีเป็นรูปแบบใหม่ ซึ่งทาให้ บริษัทฯ ขาดทุนในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จะทาให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล
น้อยลงหรือไม่”
2) “เราจะต้องมีลูกค้า 3BB จานวนเท่าใด JAS จึงจะสามารถจ่ายปันผลได้ในระดับที่เคยเป็นมาในอดีต”
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า
: “ถึงแม้ว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 จะทาให้บริษัทฯ บันทึกขาดทุนในไตรมาสที่
1 ปี 2563 แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก JAS ยังคงมีกาไรสะสมเหลืออยู่ จึงยังสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกาไรสะสมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ผล
ขาดทุนดังกล่าวเกิดจาก TTTBB เท่านั้น สาหรับจานวนการจ่ายปันผลนั้น คาดว่า ปีนี้บริษัทฯ จะยังคงขาดทุนอยู่ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายค่าเช่า
กองทุนฯ ค่อนข้างสูง และตามมาตรฐานบัญชีใหม่ทาให้จาเป็นต้องบันทึกดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ดอกเบี้ยนี้ก็จะลดลงไป
เรื่อยๆ คาดว่าบริษัทฯ น่าจะเริ่มมีกาไรในปี 2564”
3) “อยากทราบว่า บริษัทฯ มีความมั่น ใจมากน้อยเพียงใดเกี่ยวกับความเป็น ไปได้ที่ในปี 2577 บริษัทฯ จะมี รายรับประมาณ
50,000 ล้านบาท ซึ่งจะมากกว่ารายรับในปีที่แล้วถึง 2 เท่าตัว”
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า
: “ที่ท่านกล่าวมานั้น เป็นเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งหากพิจารณาจากกราฟที่คุณสุพจน์
ได้นาเสนอเมื่อสักครู่ จะเห็นได้ว่า ลูกค้าของ 3BB เติบโตอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเมื่อผนวกกับนโยบาย Work from Home
และการเรียนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แล้ว บริษัทฯ คาดว่า ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 นี้ 3BB จะมี
ลูกค้าเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่า 100,000 ราย”
4) “คาดว่า 3BBTV ซึ่งจะเปิดตัวในไตรมาสที่ 4 ปีนี้ จะสร้างรายได้ให้แก่ TTTBB ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์”
5) “ปัจจุบัน ลูกค้า 3BB ที่ซื้อ Sim DTAC มีจานวนเท่าใด”
นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล ตอบว่า
: “ประมาณ 7,000 กว่าราย”
6) “ในฐานะที่ เ ป็ น ลู ก ค้ า GIGATainment ซึ่ ง ดี ม าก อยากทราบว่ า จากจ านวนเงิ น 39 บาท ที่ ลู ก ค้ า จ่ า ยเพิ่ ม จากค่ า บริ ก าร
GIGAFiber เพื่อรับความบันเทิงจาก HBO และ MOMOMAX นั้น 3BB จะต้องแบ่งให้ HBO และ MOMOMAX โดยคิด
สัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ อย่างไร”
นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล ตอบว่า
: “ตามแผนที่วางไว้ บริษัทคาดว่า 3BBTV จะมีลูกค้าจานวน 1 ล้านราย ภายในระยะเวลา
18 เดือน ขณะนี้ เรายังไม่สามารถบอกตัวเลขราคาที่แน่นอนได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาราคาที่เหมาะสม และพฤติกรรมของลูกค้า
ว่าชอบ Content ประเภทใดบ้าง ซึ่งมีผลต่อต้นทุนของบริษัท อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของ 3BB ในการดาเนินธุรกิจนี้ คือการ Convert
ลูกค้าบรอดแบนด์ให้เป็นลูกค้าที่ใช้บริการ Content ซึ่งก็คือ GIGATainment ให้มากที่สุด จากตัวอย่างของ KT ในประเทศเกาหลีใต้
ลูกค้าบรอดแบนด์ของ KT 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นลูกค้า IPTV และ KT ก็กลับมีรายได้ และกาไรจาก IPTV ในระยะยาวสูงกว่ารายได้จากไฟ
เบอร์เสียอีก ดังนั้น จึงเป็นแนวทางสาหรับ 3BB ในระยะยาว ที่จะเปลี่ยนจากธุรกิจเทเลคอมอย่างเดียว มาเป็นเทเลคอมและมีเดีย
เนื่องจาก จะเป็นการรักษาลูกค้าและเพิ่มรายได้เป็นอย่างดีในอนาคต 3BB ซื้อบริการจาก HBO และ MOMOMAX จึงมีสิทธิ์กาหนดราคา
ได้ตามที่เห็นเหมาะสม และจะขายมากเท่าใดก็ได้ ไม่ได้เป็นรูปแบบของการแบ่งส่วนของรายได้ (Revenue sharing)”
7) “จากข่าวที่ว่า คุณพิชญ์ โพธารามิก จะไม่แปลง JAS-W3 ที่ถืออยู่จานวน 900 ล้านหน่วยนั้น หมายความว่า ท่านจะปล่อยให้
หมดอายุ ไม่นามาขายในตลาดใช่หรือไม่”
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า
: “ตามที่ทราบจากข่าว ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่ท่านผู้ถือหุ้นทราบ กล่าวคือ คุณพิชญ์
จะไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ JAS-W3 เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิด Dilution effect”
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3. นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจานวน 201,307 หุ้น มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
:
“ผมเป็นกรรมการหมู่บ้านกฤษฎานคร ถนนแจ้งวัฒนะ ที่นี่มีบ้านจานวน 1,200 หลัง มีคอนโดมิเนียม 7 แห่ง มีผู้อยู่อาศัยเกือบ
10,000 คน ผมเห็นว่า MONO นาเสนอหนังคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง จึงอยากส่งเสริม ขอให้ 3BB ติดต่อขอเอกสารที่ผมได้นะครับ”
นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กล่าวขอบคุณ นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์
4. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจานวน 100 หุ้น มีคาถาม ดังนี้
:
1) “JAS และบริษัทในเครือเป็นผู้ถือหุ้นของ TT&T อย่างไรก็ตาม JAS ได้บันทึกด้อยค่าขาดทุนจากเงินลงทุนใน TT&T จึงอยาก
ทราบว่ากรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงของ JAS ซึง่ ได้แก่คุณปลื้มใจ สินอากร คุณพิชญ์ โพธารามิก (ซึ่งท่านนี้ ขณะนี้
ไม่ได้อยู่ ณ ที่นี้) และคุณสมบุญ พัชรโสภาคย์ ซึ่งทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการในหนังสือรับรองของ TT&T ด้วยเช่นกัน ได้ทา
อะไรบ้าง ณ เวลานี้ เพื่อนาเงินลงทุนส่วนที่เสียหายไปของ JAS กลับมาเป็นเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้น JAS”
2) “กรรมการของ JAS ทั้ง 2 ท่าน ตามข้อ 1) ที่เป็นกรรมการตามหนังสือรับรองของ TT&T ได้ดาเนินการใดๆ เพื่อให้ TT&T
หลุดพ้นจากการล้มละลายหรือไม่ อย่างไร และการไม่ดาเนินการใดๆ จะถือว่าเป็นการไม่รักษาผลประโยชน์ของ JAS และ TT&T
หรือไม่”
3) “กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ JAS ทราบเรื่องบันทึกข้อตกลงการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน TTTBB (“MOU”)
ระหว่าง TT&T กับบริษัท อคิวเมนท์ จากัด (“ACU”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JAS หรือไม่ ท่านได้ทาหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลง
หรือไม่”
4) “กรรมการอิระ และกรรมการตรวจสอบของ JAS ทราบหรือไม่ว่า สืบเนื่องจาก MOU ดังกล่าว ได้มีข้อพิพาท ซึ่งนาขึ้นสู่ศาล
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งศาลวินิจฉัยว่า MOU ดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับ และผู้ถือหุ้น TT&T มีสิทธิใช้สิทธิตาม MOU ท่านได้มีการ
ดาเนินการเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นหรือไม่ อย่างไร”
5) “MOU ดังกล่าวให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น TT&T ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน TTTBB ดังนั้น ผู้ถือหุ้น TT&T มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะเป็น
ผู้ถือหุ้นใน TTTBB และมีสิทธิในความเป็น เจ้าของ TTTBB การที่ ACU ดาเนินการอันเป็นการจาหน่ายถ่ายโอนทรัพย์สินของ
TTTBB ถือเป็นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยหลักการหรือไม่ อย่างไร และจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นของ TT&T ซึ่งมีสิทธิ
อันจะเป็นเหตุให้ ACU ซึ่ง JAS ถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือไม่ อย่างไร”
6) “ตั้งแต่เริ่มต้น TTTBB เป็นบริษัทลูกของ TT&T จดทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2548 ได้สัมปทานการทาธุรกิจบรอดแบนด์จาก กสทช.
และมีบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549 อยากทราบว่า ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจของ TTTBB มีส่วนใดที่ใช้ Facilities ของ
TT&T หรือไม่ อย่างไร กรณีพิพาทต่างๆ สิ้นสุดลงอย่างไร และตามความเป็นจริงแล้ว TT&T อยู่ในสถานะฟื้นฟู หรือล้มละลาย
โดยเจตนา หรือไม่ อย่างไร”
7) “TT&T ขอเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 แต่ปรากฏว่ากลุ่มผู้ถือหุ้น 5 บริษัท มีที่อยู่
ที่ เลขที่ 200 ถนนแจ้งวัฒนะ แต่งตั้งโดยกรรมการทั้ง 3 ท่านที่เอ่ยนามมาข้างต้น ร้องคัดค้านการประชุมครั้งนี้ อีกทั้งได้คัดค้าน
การเปลี่ยนแปลงกรรมการ TT&T ไปที่กระทรวงพาณิชย์ด้วย ทั้ง 3 ท่านไม่มาให้ปากคาต่อศาล จึงอยากให้ดูถึงเจตนา รายได้ 94
เปอร์เซ็นต์ กับ เอา TT&T กลับมา จะเกิดอะไรขึ้น”
8) “ JAS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ตั้งสารองขาดทุน 100 เปอร์เซ็นต์ทางบัญชี สาหรับการลงทุนใน TT&T เนื่องจาก TT&T ล้มละลาย เรา
จะวางใจกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เคยทาบริษัทแห่งหนึ่งล้มละลาย ได้อย่างไร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ทราบหรือไม่ว่า
ACU โดยคุณสมบุญ พัชรโสภาคย์ ฟ้องผม นายสถาพร ผังนิรันดร์ ในคดีละเมิด จานวน 305 ล้านบาท และได้ดาเนินการอย่างไร
บ้าง”
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า
: “เรื่องนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี จะขอตอบท่านผู้ถือหุ้น ใน
ฐานะที่เคยเป็นกรรมการของ TT&T โดยขอสรุปดังนี้ การดาเนินการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งมีการแต่งตั้งผู้บริหารแผนฯ นั้น
ความจริงแล้ว ผู้บริหารของ JAS ที่ท่านเอ่ยนามมา ก็ได้เสนอตัวเป็นผู้บริหารแผนฯ แต่เจ้าหนี้ไม่ได้เลือกท่าน และเจ้าหนี้เลือกบริษัท พี
แพลนเนอร์ จากัด (“พี แพลนเนอร์”) เป็นผู้บริหารแผนฯ โดยหลังจากที่ พี แพลนเนอร์ บริหารแผนอยู่ประมาณ 3-5 ปี TT&T
ก็ล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้เข้ามาดาเนินการต่อ เมื่อ TT&T ล้มละลาย JAS จาเป็นต้อง Cut loss ซึ่งเป็นกระบวนการปกติ
และที่ผ่านมา ในกระบวนการล้มละลายของ TT&T JAS ได้ดาเนินการที่จาเป็นต่างๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น JAS ส่วนในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการใช้ Facilities นั้น ในขณะที่เราเป็นผู้ถือหุ้น และยังร่วมมือกันอยู่ JAS ได้เช่าโครงข่ายของ TT&T โดยชาระค่าเช่า ค่าบริการ
ครบถ้วนแล้วตามกาหนดในข้อสัญญา ภายหลัง TTTBB สร้างโครงข่ายเป็นของตนเอง จึงไม่ได้ใช้โครงข่ายของ TT&T อีกต่อไป สาหรับ
กรณีฟ้องร้อง JAS ก็ได้เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ โดย JAS เป็นผู้ชนะคดี”
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5. นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจานวน 10 หุ้น มีคาถาม และข้อเสนอแนะ ดังนี้
:
1) “ขอความกรุณาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น TT&T และแถลงให้ชัดเจนว่า JAS ทาสิ่งใด หรือไม่ทาสิ่งใดในกรณีของ
TT&T เพื่อจะได้ตอบคาถามข้างต้นของคุณสถาพรได้ครบถ้วน”
2) “ผมเป็นผู้ใช้บริการ 3BB แต่ไม่เคยได้รับการ Upspeed เลย เมื่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ ก็ได้รับคาตอบว่า เป็นเพราะมีพนักงาน
ทาให้เกิดข้อผิดพลาดที่ฐานข้อมูลสถานที่ติดตั้งวงจร ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขไปแล้ว เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา แต่ผม
มาประชุมก่อนเวลาในวันนี้ เพื่อขึ้นไปที่สานักงานชั้น 28 ขอให้พนักงาน 3BB สรุปข้อผิดพลาดที่เกิดขี้นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ขอ
เสนอแนะให้ปรับปรุงการให้บริการของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทให้สามารถให้คาแนะนาที่ถูกต้องแก่ลูกค้า เพื่อเป็นการรักษา
ลูกค้าเดิมไว้ ไม่ให้ย้ายไปใช้บริการค่ายอื่น”
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า
: “วาระนี้เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ แต่เรื่องของ TT&T
เป็นเรื่องของคดีความ ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินคดี โดยมีฝ่ายกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบดูแล อย่างไรก็ตาม โดยอ้างถึงคาถามข้อที่ 7 ของ
คุณสถาพร ดิฉัน ในฐานะรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ JAS ขอตอบว่า ที่ผ่านมา เราได้ทาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ JAS และผู้
ถือหุ้นทุกท่านของเรา สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของ 3BB ที่ท่านแจ้งมานั้น บริษัทขอรับไว้ด้วยความขอบคุณเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป”
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า
: “ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้พาดพิงถึงเรื่องของ TT&T ซึ่งเกิดขึ้นนานแล้ว นั้น ผม ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการบริษัท ขอชี้แจงว่ากรรมการ และฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ได้ติดตามทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม โดย
ภาพรวม ผมคิดว่า บริษัทนี้ เป็นบริษัทที่ดีบริษัทหนึ่ง และตั้งแต่ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท ก็ยังไม่เห็นว่าบริษัทประสบการ
ขาดทุน มีแต่ความก้าวหน้า มีรากฐานที่ดี มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด และที่สาคัญก็คือ มีผู้ถือหุ้นที่รักบริษัทของเรา เรื่องที่
คุณสถาพรติดตามนั้น บริษัทฯ ตั้งสารองทั้งหมดแล้ว ไม่มีใครอยากเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ และสาหรับกรรมการทั้ง 3 ท่านที่เอ่ยนาม
มา ผมคิดว่า ทุกท่านได้ทาหน้าที่ได้ดีอย่างเต็มความสามารถแล้ว ดังจะเห็นได้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ให้ความไว้วางใจเลือกตั้งท่านกลับ
เข้ามาทาหน้าที่ทุกครั้ง หากคุณสถาพรยังคงมีประเด็นอื่นใด ขอเชิญประชุมกับกรรมการของบริษัทฯ โดยเฉพาะกรรมการทั้ง 3 ท่าน
ดังกล่าวได้ และเนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระรับทราบ ไม่ใช่วาระพิจารณาลงมติผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ผมจึงเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษา
เวลา จึงขออนุญาตท่านผู้ถือหุ้น ยุติวาระนี้ แต่เพียงเท่านี้”
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นและคาถามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ อีก ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุ มรับทราบผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามที่รายงาน (วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
Chief Financial Officer แจ้งว่า งบการเงิน และรายงานผู้ สอบบัญชี ประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏในหมวด
งบการเงิ น ของรายงานประจาปี 2562 ตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ส อบบัญชี ผ่านการ
พิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท แล้ ว จึงขอนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
เมื่อ Chief Financial Officer ได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แก่ที่ประชุมแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ดังต่อไปนี้
1. นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้น จานวน 201,307 หุน้ มีคาถามดังนี้
:
“บริษัทฯ มีสินทรัพย์จานวนประมาณ 70,000 ล้านบาท มีหนี้สินประมาณ 40,000 ล้านบาท โดยเมื่อหักกลบกันแล้ว บริษัทฯ ยังคงมี
สินทรัพย์เหลืออยู่ประมาณ 20,000 กว่าล้านบาท ใช่หรือไม่ สินทรัพย์จานวนนี้ เป็นของผู้ถือหุ้นรายย่อย ใช่หรือไม่ พร้อมกันนี้
โปรดชี้แจงเกี่ยวกับการลงบันทึกหนี้สินจานวนประมาณ 40,000 ล้านบาทจากการขึ้นศาลประนีประนอมยอมความกรณีพิพาทด้วย
ครับ”
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า
: “ตามงบการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์ประมาณ 68,000 ล้านบาท ส่วนที่แตกต่าง
ระหว่างสินทรัพย์กับเจ้าหนี้คือส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยทุนเรือนหุ้น และกาไรสะสม ทั้งนี้ หนี้สินจานวนประมาณ 40,000 กว่าล้าน
บาท ได้รวมหนี้สินจากการประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้เรียบร้อยแล้ว”
2. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจานวน 100 หุ้น มีคาถาม ดังนี้
:
“อ้างถึงรายงานประจาปี หน้า 25 ความว่า “สาหรับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทกับ TT&T กับบริษัทย่อยของจัสมิน ได้แสดงอยู่ในหัวข้อ
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 34.8” ข้อ
พิพาทดังกล่าวหมายถึง คดี Class Action ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 แต่ไม่มีการบันทึกไว้ในหมายเหตุของผู้สอบบัญชี
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อยากทราบว่า กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี ทราบเรื่องดังกล่าว หรือไม่ นอกจากนี้ อยากทราบว่า กรณีที่
ACU ฟ้องร้องคดีละเมิดจานวน 305 ล้านบาท มีบันทึกในหมายเหตุผู้สอบบัญชี หรือไม่ หากไม่มี ผมจะอนุมัติงบการเงินได้อย่างไร
และคุณสมบุญ พัชรโสภาคย์ ฟ้องคดีดังกล่าวโดยมติคณะกรรมการของ ACU ใช่หรือไม่ นอกจากนี้ ในวันนี้ ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญ
ประจาปีผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินประจาปี 2562 ของ JAS ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เช่นนี้ จะผิดกฎ
สภาวิชาชีพบัญชีหรือไม่”
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า
: “บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ กับ TT&T ไว้
อย่างครบถ้วนแล้วใน หน้า 191 ของรายงานประจาปี 2562 นอกจากนี้ คุณศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด (“EY”) รับมอบอานาจจากคุณณัฐวุฒิ สันติเพชร ซึ่งเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี
2562 ก็เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย ซึ่งคุณศุภชัยเคยเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ฯ ตั้งแต่ปี 2557-2561 รวม 5 ปี และทราบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นอย่างดี”
3. นางวิไลลักษณ์ ประฏิภาณวัตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจานวน 17,500,000 หุ้น แสดงความเห็น ดังนี้
:
“ในนามผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดิฉันคิดว่า เรื่องนี้ น่าจะเป็นคดีเก่าระหว่าง JAS กับ TT&T แต่วันนี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นของ JAS
เรื่องที่เป็นประเด็นสอบถามควรเจาะจงให้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจของ JAS จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหัวข้อต่อไป”
4. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจานวน 22 หุ้น มีคาถาม ดังนี้
:
1) “เหตุใดตัวเลขเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่บันทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2562 และ 2561 ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี
2562 หน้า 126 จึง เท่ากับ 2,952,797,479 และ 2,952,796,270 ตามลาดับ แต่ในหน้า 157 : หมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 12 กลับแสดงจานวนเงินลงทุนในบริษัทย่อยไว้ที่ 2,953,000,000 บาท เท่ากัน ทั้ง 2 ปี”
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า
: “เกิดจากการที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นจากผู้ถือ หุ้นรายย่อยในบริษัท จัส มิน อิน เตอร์เนต
จากัด (“Ji-NET”) จานวน 1,209 บาท เดิมสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ใน Ji-NET เท่ากับ 98.33 เปอร์เซ็นต์ การซื้อเพิ่มอีกจานวน
1,209 บาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 0.01 จึงทาให้สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 98.34 เปอร์เซ็นต์”
2) “อยากทราบว่าเพราะเหตุใดค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าในปี 2562 และ 2561 จึงมีจานวนเท่ากัน”
Chief Financial Officer ตอบว่า
: “เป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 3 เดือน สาหรับ OFC ตามเงื่อนไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับกอง
ทุนฯ ซึ่งจะบันทึกเช่นนี้ไปจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาในปี 2575”
3) “เหตุใดภาษีเงินได้ค้างจ่ายในหมวดหนี้สินของบริษัทฯ จึงเพิ่มสูงขึ้นมาก”
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า
: “เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 TTTBB ได้ขายสินทรัพย์ส่วนเพิ่มเข้ากองทุนฯ
ไปจานวน 38,000 ล้านบาท ในจานวนนี้มีภาษีจ่าย 5,750 ล้านบาท ซึ่งมีกาหนดชาระในเดือนสิงหาคม 2563”
4) “ในงบกาไรขาดทุน หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ จานวน 248 ล้านบาท เกิดจากเจ้าหนี้รายใด”
Chief Financial Officer ตอบว่า
: “เป็นการตั้งสารองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จากัด (“TTTI”) ซึ่ง
ตามนโยบายของ TTTI หากลูกหนี้ค้างชาระเกิน 3 เดือน ก็จะตั้งสารอง 100 เปอร์เซ็นต์”
5. นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจานวน 7,000 หุ้น มีคาถาม ดังนี้
:
1) “หากลูกหนี้ค้างชาระ 3 เดือน บริษัทฯ จะตั้งเป็นหนี้สูญใช่หรือไม่”
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า
: “บริษัทฯ จะตั้งสารองหนี้สงสัยจะสูญตามหลักการบัญชี ไม่ได้ตัดเป็นหนี้สูญ”
2) “บริษัทฯ มีการดาเนินคดีกับลูกค้าเหล่านี้หรือไม่ สัดส่วนที่ชาระกลับคืนมาเป็นเท่าใด”
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า
: “มีส่วนชาระคืนกลับมาทุกเดือน”
6. นางวิไลลักษณ์ ประฏิภาณวัตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจานวน 17,500,000 หุ้น แสดงความเห็น ดังนี้
:
“การที่บริษัทฯ มีหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญจานวน 230 หรือ 240 ล้านบาท นั้น ไม่ต่างกัน บริษัทฯ มีรายได้เป็นหมื่นล้านบาท ซึ่งหาก
เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ หนี้สูญก็มีจานวนไม่มาก แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า บริษัทฯ ก็ต้องเรียกเก็บ หนี้ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
ลูกค้าใหม่ ซึ่งสมัครใช้บริการเพิ่มเข้ามา มีรายได้เพิ่มเข้ามา ในขณะที่ลูกค้าเดิมที่อาจถูกระงับบริการก็มาชาระเงิน คืนเข้าบริษัทฯ เพื่อให้
ได้รับบริการต่อไป ดิฉันถือ JAS เพิ่มขึ้น 3 เท่า ใน 3 ปี และติดตามคุณพิชญ์มาโดยตลอด เชื่อว่าคุณพิชญ์มีธรรมาภิบาลค่ะ”
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า
: “ผมอยากให้ที่ประชุมอภิปรายในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยขอให้ตั้งคาถาม
อยู่ในขอบเขตของวาระที่พิจารณา ทั้งนี้ ขอขอบคุณ คุณวิไลลักษณ์ ซึ่งถือว่าทาธุรกิจเป็น ซึ่งสาหรับผู้ที่ทาธุรกิจเป็นนั้น หากหนี้ที่จะสูญ
ไม่เพิ่มขึ้น แต่ค้าขายดีขึ้น ถือว่าดีมาก สาหรับกรณีของบริษัทฯ นั้น เรามีกาไรดี ในขณะที่จานวนหนี้สูญของเรามีน้อยมาก อย่างไรก็ตาม
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บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่ถูกต้อง และยังคงมีทิศทางการดาเนินธุรกิจที่ก้าวหน้าตามที่คุณสุพจน์ได้นาเสนอไปแล้วอย่างละเอียด
เมื่อตอนต้นของการประชุม”
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นและคาถามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม : อนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 5,104,682,658 หุ้น (ขณะดาเนินการประชุมมีผู้
ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
เห็นด้วย
5,049,193,218 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
98.9130
ไม่เห็นด้วย
54,836,440 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
1.0742
งดออกเสียง
653,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.0128
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกาไรสุทธิเป็นทุนสารองตามกฎหมาย รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
แทนการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 และเสนองดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562
Chief Financial Officer แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกาหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทั่วไปในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกาไรสุทธิเป็นทุ น
สารองตามกฎหมาย รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 และเสนองดจ่ายเงินปันผลประจาปี
2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อนุมัติไม่จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสารองตามกฎหมายครบตามจานวนขั้นต่า
ที่กฎหมายกาหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) จึงทาให้ในปีนี้ไม่ต้องมีการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายอีก โดย ณ ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีทุนสารองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน 477,768,553.30 บาท (ทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ เท่ากับ
4,777,685,533 บาท)
2. รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ซึ่งมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไป และอนุมัติ
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาล ส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานประจ าปี 2562 ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง หมดจ านวน
8,314,955,764 หุ้น ในอั ตราหุ้ น ละ 1.48 บาท (หนึ่ ง บาทสี่สิ บแปดสตางค์) รวมเป็น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 12,306,134,530.72 บาท
หรือคิดเป็น ร้อยละ 79.96 ของกาไรสุทธิส าหรับปี 2562 โดยบริษัทฯ ได้จ่ ายเงิ น ปัน ผลระหว่างกาลดัง กล่าว ให้แ ก่ผู้ถือหุ้นแล้ ว
ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 และเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปัน ผลระหว่างกาลในปี 2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ในอัตรา
0.30 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 คิดเป็นอัตรา 1.78 บาทต่อหุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 95.87 ของ
กาไรสุทธิสาหรับปี 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
3. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจาปี สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ของบริษัทฯ
สาหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2561 และ 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุม
เมื่อ Chief Financial Officer ได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี้แก่ที่ประชุมแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถาม
ดังต่อไปนี้
1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้น จานวน 100 หุ้น มีคาถาม และแสดงความเห็น ดังนี้
:
“เหตุใดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จึงเสนองดจ่ายเงินปันผลประจาปี ซึ่งเป็นอานาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับ
ข้อ 32 ของบริษัทฯ แต่กลับเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทน ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้นเป็นอานาจของคณะกรรมการ
บริษัท มิใช่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น การดาเนินการดังนี้ ถือเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงขอหารือที่ประชุมว่า อาจต้องแก้ไขถ้อยคาสาหรับ
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การบันทึกการประชุมใหม่ ให้มีการระบุสิทธิของผู้ถือหุ้นในการอนุมัติก ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงาน ปี 2562
ครั้งนี้”
ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า
: “เมื่อต้นปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 และจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แต่
ต่อมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และได้ ดาเนินการตาม
ข้ อ เสนอแนะของ ตลท. ซึ่ ง ให้ บ ริ ษั ท ฯ เลื่ อ นการประชุ ม ออกไปก่ อ น โดยแนะน าให้ บ ริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาน าเงิ น ปั น ผลส าหรั บ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2562 มาจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลแทน ซึ่งกรณีนี้ สามารถทาได้ เป็นไปตามพรบ. มหาชน และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ”
2. นางวิไลลักษณ์ ประฏิภาณวัตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจานวน 17,500,000 หุ้น แสดงความเห็น ดังนี้
:
“ในฐานะผู้ถือหุ้น เข้าใจว่า เดิมบริษัทฯ อนุมัติจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่ 1.48 บาทต่อหุ้น แต่ต่อมาต้องงด
จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ใช้อานาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลเร็วขึ้น แต่ในจานวนเท่าเดิม ดังนั้น ข้อดีก็คือ ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลเร็วขึ้นคือได้รับในวันที่ 8 พฤษภาคม
2563 แทนที่จะได้รับในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563”
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า
: “คุณวิไลลักษณ์ เข้าใจถูกต้องค่ะ แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับวาระนี้ ขออนุญาตบันทึก
ในรายงานการประชุมว่า “ที่ประชุมมีมติรับทราบและอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562” นะ
คะ”
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นและคาถามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : อนุมัติไม่จัดสรรเงินกาไรสุทธิเป็นทุนสารองตามกฎหมาย รับทราบและอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทน
การจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 ตามรายละเอียดที่ Chief Financial Officer แจ้งต่อที่ประชุม ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 5,104,682,658 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงใน
วาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
เห็นด้วย
5,104,667,348 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
99.9997
ไม่เห็นด้วย
15,310 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.0003
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.0000
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาปี 2563
Chief Financial Officer แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
(“EY”) รายใดรายหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563
1. นายณัฐวุฒิ
สันติเพ็ชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730
(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2562 โดยปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
ตลอดมา)
2. นายวัชรินทร์
ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6660
3. นายศุภชัย
ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930
(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2557-2561 รวม 5 ปี)
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้าที่ตรวจสอบ
บัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของ EY ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กร
ต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
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ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาปี
2563 เป็นจานวนไม่เกิน 1,780,000 บาท เพิ่มขึ้นจานวน 80,000 บาท หรือร้อยละ 4.71 (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) จากจานวน
1,700,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562 เนื่องจากผลกระทบที่บริษัทฯ ได้รับจากมาตรฐานการบัญชีใหม่ในปี
2563 และให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
สาหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งจาก EY ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563 และ
อนุมัติกาหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาปี 2563 เป็นจานวนเงินไม่เกิน 1,780,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 5,104,682,658 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงใน
วาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
เห็นด้วย
5,104,662,348 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
99.9996
ไม่เห็นด้วย
20,310 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.0004
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.0000
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563
5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ก่อนพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากที่ประชุม จากนั้น Chief Financial Officer แจ้งต่อที่
ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กาหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็น
อัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่งก่อน ถ้าจานวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3
ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ”
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 11 อัตรา ในปีนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายโยธิน อนาวิล
กรรมการอิสระ
2. นางจันทรา บูรณฤกษ์
กรรมการอิสระ
3. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กรรมการ
4. นายปลื้มใจ สินอากร
กรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างรอบคอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งตามเดิม
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น เป็น
กรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง ในปี 2563 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระซึ่งดารงตาแหน่งเกินกว่า 9 ปี คือ นายโยธิน อนาวิล โดยกรรมการอิสระดังกล่าว เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ กอปรด้วยความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง
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สาหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่ นั้น บริษัทฯ ได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม และสาหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ และ
วิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 และขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการของทั้ง 4 ท่าน พร้อมกัน โดยขอให้ส่ง
บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงของกรรมการแต่ละท่านเท่านั้น
เมื่อ Chief Financial Officer ได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แก่ที่ประชุมแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ดังต่อไปนี้
1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจานวน 100 หุ้น แสดงความเห็น ดังนี้ :
“อ้างถึงรายงานประจาปี 2562 หน้า 23 หัวข้อ “ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ ” ขอให้
ข้อสังเกตว่า การที่คุณพิชญ์ โพธารามิก ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ทาให้มีส่วนอย่างมีนั ยสาคัญในการลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจมีความเสี่ยงในการ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องของธรรมาภิบาลอีกด้วย”
2. นายสุปรีดิ์ ณ นคร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เสนอแนะ ดังนี้
“ขอให้ดาเนินการประชุมต่อไป เนื่องจากเสียเวลามาพอสมควรแล้ว”

:

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นและคาถามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย
ดังนี้
จานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 5,104,682,658 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงใน
วาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
1) นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
เห็นด้วย
5,102,730,625 เสียง
ไม่เห็นด้วย
1,950,033 เสียง
งดออกเสียง
2,000 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9618
0.0382
0.0000

2) นางจันทรา บูรณฤกษ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
เห็นด้วย
5,094,272,225 เสียง
ไม่เห็นด้วย
10,408,333 เสียง
งดออกเสียง
2,100 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.7961
0.2039
0.0000

3) นายปลื้มใจ สินอากร กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
เห็นด้วย
5,093,476,825 เสียง
ไม่เห็นด้วย
11,203,833 เสียง
งดออกเสียง
2,000 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.7805
0.2195
0.0000

4) นาย โยธิน อนาวิล กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
เห็นด้วย
5,085,608,825 เสียง
ไม่เห็นด้วย
19,071,733 เสียง
งดออกเสียง
2,100 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.6264
0.3736
0.0000

นายโยธิน อนาวิล นางจันทรา บูรณฤกษ์ นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล และนายปลื้มใจ สินอากร กลับเข้าที่ประชุม
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5.2 อนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
Chief Financial Officer แจ้งว่า ในปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนตามตาแหน่ง และค่าบาเหน็จ
ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจานวนเงินไม่เกิน 13.5 ล้านบาท สาหรับปี 2563 นี้
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของ
บริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และ
การเติบโตทางผลกาไรของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนตามตาแหน่งและค่า
บาเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สาหรับปี 2563 เป็นจานวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า
ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 ที่ผ่านมา จานวน 1.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.11 โดยมีรายละเอียด
ค่าตอบแทนตามที่เสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุม
สาหรับมติของวาระอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
จะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเนือ่ งจากเรื่องการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการนี้ถึงแม้ว่า
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 จะไม่ได้ระบุชัดเจนเรื่องการมีส่วนได้เสียของกรรมการ อย่างไรก็ตาม
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอใช้สิทธิงดออกเสียงในการพิจารณาวาระนี้ โดยนับ
จานวนหุ้นของกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น และมีส่วนได้เสีย ได้เท่ากับ 13,042,138 หุน้
เมื่อ Chief Financial Officer ได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แก่ ที่ประชุมแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ดังต่อไปนี้
1. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจานวน 22 หุ้น มีคาถาม ดังนี้
:
“ผลตอบแทนกรรมการที่เพิ่มขึ้นจานวน 1.5 ล้านบาทนี้ พิจารณาจากผลงานของคณะกรรมการ หรือเป็นเพราะบริษัทฯ ได้ปันผล
จาก JASIF หากกาไรในปีหน้าลดลง สามารถริบคืนส่วนเพิ่มนี้ได้หรือไม่”
นายวิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ ตอบว่า
: “ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ค่าตอบแทนรายเดือน
ของกรรมการ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการต่อบริษัทฯ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากหน้าที่และ
ความรับผิดชอบดังกล่าว ส่วนที่ 2 ได้แก่ค่าเบี้ยประชุม และส่วนที่ 3 ได้แก่โบนัส ซึ่งส่วนนี้ จะพิจารณาจากผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ซึ่งสะท้อนถึงผลงานของคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ กาหนดขึ้น โดยได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้มาจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจาก JASIF”
2. นางวิไลลักษณ์ ประฏิภาณวัตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจานวน 17,500,000 หุ้น แสดงความเห็น ดังนี้
:
“โดยส่วนตัวมองว่า การกาหนดค่าตอบแทนจานวน 15 ล้านบาท ส าหรับกรรมการทั้งคณะ นั้น ไม่มาก หากเทียบกับรายได้
ที่คาดว่าจะได้รับในปี 2563 จานวนกว่า 20,000 ล้านบาท และหากคณะกรรมการทางานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์สูงสุด ดิฉัน ในฐานะผู้ถือหุ้นถือว่ายอมรับได้ รายได้หลักของบริษัท ฯ จานวน 94 เปอร์เซ็นต์ มาจาก
3BB ในขณะที่รายได้จาก JASIF นั้น น้อยมาก เนื่องจากบริษัทฯ ถือหน่วยลงทุน เพียงจานวน 1,520 ล้านหน่วย หากกองทุนฯ
จ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง สมมุติว่าที่อัตราประมาณ 0.20 บาทต่อครั้ง ปีนี้ บริษัทฯ ก็อาจได้รับเงินปันผลประมาณ 1,520 ล้านบาท
ดังนั้น รายได้ของ JAS จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความเติบโตของรายได้ของ 3BB หาก 3BB สามารถบริหารจัดการให้มีลูกค้า
ถึง 5 ล้านราย ตามที่ให้ข่าว ก็อาจมีรายรับกว่า 50,000 ล้านบาท และยังจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 3BBTV อีกด้วย ทั้งนี้ ในฐานะ
ผู้ถือหุ้น ขอฝากความหวังไว้ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ หวังว่า ท่านจะสามารถนาพาบริษัทฯ ให้เติบโต และมีเงินปันผล
ที่ด”ี
3. นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจานวน 10 หุ้น แสดงความเห็น ดังนี้
:
“ผมเข้าใจว่า ค่าตอบแทนอื่นๆ และค่าบาเหน็จกรรมการที่แสดงในตารางด้วยเครื่องหมาย  แต่ไม่ได้แสดงจานวนเงินไว้
หมายความว่า มีค่าตอบแทนดังกล่าวสาหรับกรรมการ แต่เป็นจานวนที่มีตัวเลขไม่คงที่ โดยส่วนที่เป็นบาเหน็จกรรมการน่าจะ
หมายถึงโบนัส ซึ่งหากผลงานไม่ดี กรรมการก็จะไม่ได้รับ ใช่หรือไม่”
นายวิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ ตอบว่า
: “ถูกต้อง ค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ประเภทนั้น เป็นค่าใช้จ่ายผันแปร โดย
ค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายผันแปร ซึ่งมีการจากัดจานวน เราจะใช้เกินไม่ได้ ส่วนค่าบาเหน็จขึ้นอยู่ กับผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ท่าน ที่ช่วยอธิบาย”
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ประธานฯ กล่าวเสริมว่า
: “ค่าตอบแทนกรรมการจานวน 15 ล้านบาทนี้ กาหนดขึ้นจากการเทียบเคียงกับบริษัทอื่นๆ ใน
หลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทที่มีรายรับ หรือมีกาไรคล้ายกัน รวมถึงกาไร และผลประกอบการ
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา ผมอยากให้ท่านผู้ถือหุ้น ดู Bottom line และสถิติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
ด้วยครับ”
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นและคาถามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : อนุมัติกาหนดค่าตอบแทนตามตาแหน่ง ค่าบาเหน็จ และค่าตอบแทนอื่นๆ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ ของบริษัทฯ สาหรับปี 2563 เป็นจานวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 5,104,682,658 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงใน
วาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
เห็นด้วย
คิดเป็นร้อยละ
5,091,034,788 เสียง
99.7326
ไม่เห็นด้วย
คิดเป็นร้อยละ
603,732 เสียง
0.0119
งดออกเสียง
คิดเป็นร้อยละ
13,044,138 เสียง
0.2555
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเสนอวาระอื่นๆ
เพื่อการพิจารณา
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องราวอื่นใด
ให้ที่ประชุมพิจารณาอีก แต่มีผู้ถือหุ้นมีคาถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้
1. นายไกรวัลย์ คทะวณิช ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจานวน 10 หุ้น แสดงความเห็น ดังนี้
:
1) “เมื่อระบบขัดข้องชั่วคราว ผู้ให้บริการรายอื่นๆ จะรอให้ผู้ใช้บริการแจ้งเหตุขัดข้องไปที่ Call Center แต่ 3BB จะทาการส่ง SMS
แจ้งเหตุขัดข้องก่อน แม้ผู้ใช้งานจะไม่ได้ใช้งาน ณ ขณะนั้น จึงขอชม 3BB ในเรื่องนี้ เพราะผู้ใช้บริการจะเริ่มจับเวลาที่ใช้ในการ
แก้ไขเหตุขัดข้องได้ทันที หากแก้ไขได้เร็วก็จะเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า เป็นข้อดี ซึ่งอยากให้นาไปปรับใช้กับส่วนอื่นของธุรกิจ
ด้วย”
2) “การทีต่ ัวแทนของบริษัทฯ จะไปคัดค้านการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทางอื่น หรือการที่บุคคลภายนอกบริษัทฯ พยายามจะ
ดาเนินการเอง โดยที่จะไม่ได้เป็นภาระของบริษัทฯ ยังถือว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอยู่หรือไม่”
3) “ที่ท่านประธานฯ กล่าวว่า กรรมการที่ได้รับการเลือกกลับเข้ามาทาหน้าที่ต่อไป ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นนั้น ผมขอท้วงติง
เนื่องจากที่นี่มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นไม่เหมือนที่อื่น กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลคนเดียว หรือเป็นกลุ่มครอบครัวเดียวกั นที่
ถือหุ้นมากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทฯ”
2. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจานวน 100 หุ้น มีคาถามดังนี้
:
“ขอทวงถามเรื่อง MOU ระหว่าง ACU กับ TT&T ซึ่งคุณสายใจยังไม่ได้ตอบ และอยากทราบว่าหาก JAS ไม่มี TTTBB แล้วจะเกิด
อะไรขึ้นกับ JAS หาก JAS ต้องคืน กลับไปให้ผู้ถือหุ้น TT&T และอาจต้องมีค่าเสียหายอื่น ๆ อีก ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปี 2563
แม้กระทั่งเรื่องของ JASIF และการเพิ่มทุนแต่ละครั้งของ TTTBB มติผู้ถือหุ้น ไม่ใช่มติของผู้ถือหุ้น TTTBB ตัวจริง”
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า
: “เรื่อง MOU ที่ ACU ฟ้องคุณสถาพร และพวก รวม 4 ราย เป็นจานวน 300 กว่า
ล้านบาท นั้น อยู่ระหว่างการดาเนินคดี สาหรับเรื่องที่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทฯ ในกรณีที่คุณสถาพรถามมานั้น ฝ่ายบริหารมั่นใจว่าได้
ดาเนินการอย่างถูกต้อง จึงไม่ได้ประมาณการความเสียหายใดๆ ไว้”
3. นายชัยฤทธิ์ พิลาชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจานวน 540,000 หุ้น มีคาถามดังนี้
:
1) “เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 2 ปี 2563 แล้ว จะสามารถนาเอากาไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวนประมาณ 13,000 ล้าน
บาท มาจ่ายเป็นเงินปันผลประจาปีได้หรือไม่”
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า
: “กาไรสะสมจานวน 13,000 กว่าล้านบาท บริษัทฯ ได้นามาจ่ายเงินปันผลที่อั ตรา
1.48 บาท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และ 0.05 บาท เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563”
2) “คาดว่ากาไรสะสมสาหรับปีนี้ หลังจากการจ่ายปันผลดังกล่าวไปแล้วจะเป็นเท่าใด”
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า
: “ณ สิ้นปี 2563 จะมีกาไรสะสมประมาณ 2,000 ล้านบาท”
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เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่นใดแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 17.40 นาฬิกา

ลงชื่อ _____________________________ ประธานในที่ประชุม
(นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์)
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