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การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
วันที่ 4 เมษายน 2562 หองแอทธินี ครสิตัลฮอลล
รร.ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

2019 Annual General Meeting of Shareholders
4 April 2019 At the Athenee Crystal Hall, The Athenee Hotel
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วันกําหนดสิทธิท่ีผูถือหุนมีสิทธิเขารวมประชุม         
ตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยและ ตลาดหลักทรพัย    

พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26)
Record Date according to the Securities and 

Exchange Act B.E. 2535 (1992)   (section 89/26)

18 กุมภาพันธ 2562

18 February 2019

วันจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562

2019 Annual General Meeting of Shareholders Date

4 เมษายน 2562

4 April 2019
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วิธีการออกเสียงลงคะแนน
Voting Procedure

• หน่ึงหุนมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงเสียง
• ผูถือหุน 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนวา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรอืงดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึง

เทาน้ัน
• ในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ (ยกเวนวาระท่ี 8 เก่ียวกับการแตงต้ังกรรมการ) เฉพาะผูถือหุนที่ไม

เห็นดวย และงดออกเสียง ใหลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง พรอมลงนามกํากับไว และสงมอบ
บัตรลงคะแนนเสียงใหแกเจาหนาที่ของบรษัิทเพ่ือนับคะแนนเสียงตอไป ผูถือหุนที่เห็นดวยไมตองลงคะแนน
เสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

• One share shall have one vote.
• A shareholder may cast his/her vote to either approve, disapprove or abstain from 

voting.
• Except for Agenda 8 regarding the re-election of directors, to vote in each agenda 

item, only shareholders who disapprove or abstain from voting shall write their 
votes and sign their names on the ballots and hand in the same to the Company’s 
staff to count the votes. Shareholders who approve the agenda are not required to 
write their votes on the ballots.
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• ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง และจะ
นําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย งดออกเสียง และจากบัตรเสีย มาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

• สําหรบัวาระที่ 8 เก่ียวกับการแตงต้ังกรรมการ ใหผูถือหุนทุกทานลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง 
พรอมลงนามกํากับไว และสงมอบบัตรลงคะแนนเสียงใหเจาหนาที่ของบรษัิทเพ่ือนับคะแนนเสียงตอไป ผู
ถือหุนที่ไมสงมอบบัตรลงคะแนนเสียง จะถือวางดออกเสียง

• มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเวนแตเรือ่ง
ที่กฎหมายกําหนดเปนอยางอ่ืน

• To count the vote, only ballots of shareholders who disapprove or abstain from 
voting will be collected.  Disapproved, abstained and invalid votes will be 
deducted from the total votes of the shareholders who attend the meeting and are 
entitled to vote.

• For Agenda 8 regarding the re-election of directors, all shareholders shall write 
their votes and sign their names on the ballots and hand in the same to the 
Company’s staff to count the votes.  Shareholders who do not hand in their ballots 
will be deemed to have abstained from voting.

•   To pass a resolution, a simple majority vote of the shareholders attending the 
meeting and casting their votes is  required, unless specified otherwise by laws.

วิธีการออกเสียงลงคะแนน (ตอ)
Voting Procedure (con’t)
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วาระที่ 1
รบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครัง้ท่ี 1/2561
ซึ่งจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2561
Adoption of the Minutes of the  Extraordinary General Meeting 
of Shareholders No. 1/2018 held on 11 December 2018
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วาระที่ 2
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อนุมัติการระงับขอพิพาทกับบรษัิท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน)
Approval of the Dispute Settlement with CAT Telecom Public 
Company Limited
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สรุปสาระสําคัญของสัญญาระงับขอพิพาท
Summary of Dispute Settlement Agreement
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สัญญามีผลผกูพัน ดีแทค ดีแทค ไตรเน็ต  และ กสท ในวันลงนาม วันท่ี 10 มกราคม 2562 การระงับพิพาทจะเริม่มีผลบังคับ           
ก็ตอเม่ือท่ีประชุมใหญผูถือหุนของบรษัิทมีอนุมัติการระงับขอพิพาทภายในวันท่ี 30 เมษายน 2562
ขอพิพาทท่ีอยูภายใตสัญญาระงับขอพิพาท ไดแก:
1. คดีและขอพิพาทเก่ียวกับผลประโยชนตอบแทนเพ่ิมเติมหรอืการดําเนินการตามสัญญาสัมปทาน
2. ขอพิพาทซ่ึงอยูในระหวางข้ันตอนการเรยีกรอง
3. ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีคูสัญญายังไมไดแจงตอกันไมวาคูสัญญาจะทราบถึงเหตุหรอืสิทธิเรยีกรองของตนหรอืไม
ขอพิพาทท่ีไมอยู  ในขอบขายของสัญญาระงับขอพิพาท*:
1. ขอพิพาทเก่ียวกับการชําระผลประโยชนตอบแทนเพ่ิมเติม (ภาษีสรรพสามิต) 
2. ขอพิพาทเก่ียวกับการคิดผลประโยชนตอบแทนเพ่ิมเติมจากรายไดคาเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม

2 *ประเดน็อุตสาหกรรม (industrial issues)

The Dispute Settlement Agreement is binding dtac, DTN, and CAT on the execution date 10 January 2019 and will 
be effective only when the Company’s general meeting of shareholders has approved the settlement of disputes 
within 30 April 2019.
The scope of the Dispute Settlement Agreement:
1. Cases and disputes regarding the additional remuneration and implementation under the Concession 

Agreement
2. Disputes already in the legal proceedings
3. Other issues that a party has not yet informed the other party regardless of whether they are known or 

unknown
Disputes outside the scope of the Dispute Settlement Agreement*:
1. Disputes on excise tax and VAT on excise tax
2. Dispute on revenue share on interconnection charges
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คาตอบแทน
Settlement Consideration Amount
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คาตอบแทน (ยังไมรวมภาษีมลูคาเพิม่) 
Payments (exclusive of VAT) 

พันลานบาท
THB billion 

จํานวนกอนหักกลบ
Amount before 

setoff

คาตอบแทนเกีย่วกบัคาเช่ือมตอ
โครงขายสุทธิที่ กสท ยังมิไดชําระ

ใหแกบรษิัท
Amount of net 

interconnection charges that
CAT agrees to pay dtac

คาตอบแทนสุทธิที่บรษิทัตอง
จายแก กสท หลังหักกลบ
Amount after setoff

1. จาํนวนทีต่องจายเมื่อวันทีป่ระชุมใหญผูถือหุน
ของบรษิัทมีมตอินุมตัิ
Payment on the date of AGM’s 
approval

6.84 0.46 6.38

2. จาํนวนคาตอบแทนทีจ่ะแบงชําระเปน 4 งวด 
ตามจาํนวนขอพพิาท 5 คด ีภายใน 5 สัปดาหนับ
แตวันทีบ่รษิัทไดรบัคาํส่ังศาลปกครองอนุญาต
ใหถอนฟอง
Payment to be made in 4 installments 
according to the number of disputes 
of 5 cases within 5 weeks from the 
date of court withdrawal order

2.67 - 2.67

จาํนวนคาตอบแทนทัง้หมด
Total consideration 9.51 0.46 9.05
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ผลกระทบทางการเงิน
Financial Impact
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• บรษิัทบันทึกคาใชจายในงบการเงินไตรมาส 4 เพิ่มอีก 8.02 พันลานบาท สงผลขาดทุนสะสมใน
งบการเงินเฉพาะกจิการ ทําใหไมสามารถจายเงินปนผลประจําป 2018 แตบรษิัทยังสามารถ
เลือกใหชดเชยยอดขาดทุนสะสมจากการนําสํารองตามกฏหมายและสวนเกนิมูลคาหุนไปใชได

• บรษิัทคาดวาจะชําระคาตอบแทน โดยเงินสดในมือ กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน และ/หรอื
เงินจากสัญญาเงินกูจากสถาบันการเงินตาง ๆ  ซึ่งโดยรวมจะทําใหอัตราสวนหนี้สินเพิม่ขึ้นแต
ยังคงอยูในสัดสวนตามพันธะสัญญาทางการเงิน

• Additional provision of THB 8.02 billion has been added to the Q4 financial 
statement. This resulted in negative retained earnings which prohibited 
annual dividend payment for 2018. dtac could opt to offset the negative 
retained earnings by using legal reserves and share premium utilization.

• Source of funds will be from  cash on hand,  cash flow from operations, 
and/or available credit line from banks. This  will lead to increase in 
leverage ratio but it will still be within the agreed financial covenant.



Sensitivity: Internal

Back-up slides

4 Apr 19 Page  0



Sensitivity: Internal

ขอพิพาทที่เปนคดีที่อยูภายใตสัญญาระงับขอพิพาท
Disputes within the scope of Dispute Settlement Agreement
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ขอพพิาททีเ่ปนคดทีีอ่ยูภายใตสัญญาระงับขอพพิาท
Disputes within the scope of Dispute Settlement Agreement

ทนุทรพัย (ลานบาท)/ 
Claimed Amount (THB million)

1 คดีและขอพิพาทเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนเพิ่มเติมหรอืการดําเนินการตามสัญญาสัมปทาน
Cases and disputes regarding the additional remuneration and implementation under the Concession Agreement

1.1)  ขอพิพาทเกี่ยวกับวิธกีารคํานวณผลประโยชนตอบแทนเพิ่มเติม อันเกิดจากสวนลดคาเช่ือมโยงโครงขาย
Disputes regarding the calculation method of additional remuneration to CAT Telecom arisen from the discount in the interconnection
charges 

765

1.2) ขอพิพาทเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนเพิ่มเติมอนัเกิดจากการหักคาใชจายจากการใหบรกิารเสรมิ (Content) ของผูใหบรกิารเสรมิ (Content Providers) ออกจาก
รายได
Disputes relating to additional remuneration arisen from the deduction of expenses from content service of content providers

515

1.3) ขอพิพาทเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนเพิ่มเติมสําหรบัรายไดบรกิารบัตรเติมเงิน (Prepaid Service Revenue) ระบบบรกิารใจดีใหยืม
Disputes relating to additional remuneration for the prepaid service revenue and the generous loan service system 376

1.4) ขอพิพาทเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนเพิ่มเติมสําหรบัคาบรกิารท่ีลูกคาปลอมแปลงเอกสารจดทะเบียน (สําหรบัการโทรศัพทภายในประเทศ) ซ่ึงไมสามารถเรยีกเก็บเงินได
Disputes relating to additional remuneration for the service fees received from the registration documents forged by the customers (for  
domestic calls) which cannot be charged 

52

1.5) ขอพิพาทอื่นเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน นอกเหนือจากขอพพิาทเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนตามท่ีระบุในขอ 1-4 ขางตน
Other disputes relating to remuneration under the Concession Agreement 263

1.6) ขอพิพาทเกี่ยวกับขอหามแขงขันตามขอ 14.8 ของสัญญาสัมปทาน 
Disputes relating to non-competition provision (Clause 14.8) of the Concession Agreement 3,500 - 16,468

1.7) ขอพิพาทระหวางบรษัิทและ บมจ. กสท โทรคมนาคม เกี่ยวกับเครือ่งและอปุกรณตามสัญญาสัมปทาน 
Dispute between the Company and CAT Telecom relating to equipment and device in the Concession Agreement 2,684

1.8) ขอพิพาทระหวาง ดีแทค ไตรเน็ต และ บมจ. กสท โทรคมนาคม เกี่ยวกับเครือ่งและอุปกรณโทรคมนาคมตามสัญญาสัมปทาน
Dispute between DTN and CAT Telecom relating to telecommunication equipment and device under the Concession Agreement

เดือนละ 44 ลานบาท นับต้ังแตวันฟองวนัท่ี 9 
มิ.ย. 2557 จนกวาจะรือ้ถอนแลวเสรจ็

THB 44 mn monthly from 9 June 2014 
until dismantle is completed

1.9) สัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทาน 
3Rd Amendment to the Concession Agreement

ยังไมสามารถประเมินผลกระทบ/
Amount cannot be assessed
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ขอพิพาทที่เปนคดีที่อยูภายใตสัญญาระงับขอพิพาท
Disputes within the scope of Dispute Settlement Agreement
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ขอพพิาททีเ่ปนคดทีีอ่ยูภายใตสัญญาระงับขอพพิาท
Disputes within the scope of Dispute Settlement Agreement

ทนุทรพัย (ลานบาท)/ 
Claimed Amount (THB million)

2   ขอพิพาทซ่ึงอยูในระหวางข้ันตอนการเรยีกรอง
Disputes in the legal proceedings

ยังไมสามารถประเมินผลกระทบ
Amount cannot be assessed

3   ประเด็นอื่นๆ ท่ีคูสัญญายังไมไดแจงตอกนัไมวาคูสัญญาจะทราบถึงเหตุหรอืสิทธเิรยีกรองของตนหรอืไม
Other issues that a party has not yet informed the other party regardless of whether they are known or unknown

ยังไมสามารถประเมินผลกระทบ
Amount cannot be assessed
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วาระที่ 3
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รบัทราบรายงานผลการดําเนินงานของบรษัิทในป 2561
Acknowledgement of the Annual Report on the business 
operation of the Company for the year 2018
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ดีแทคออกจากระบบสัมปทานโดยสมบรูณ
dtac completely out of remedy
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• สัมปทานส้ินสุดวันท่ี 15 ก.ย. 2561
• ระยะเวลาเยียวยาส้ินสุดวันท่ี 15 ธ.ค. 2561
• ไดรบัใบอนุญาตสําหรบัคลืน่ 900MHz และ 1800MHz เมื่อวันท่ี 16 ธ.ค. 2561
• ออกจากมาตรการเยียวยาโดยมีขอขัดของเพยีงเลก็นอย
• มีการเปลีย่นแปลงโครงสรางตนทุนใหม

• concession ended on 15 Sep 2018
• remedy period ended on 15 Dec 2018
• 900MHz and 1800MHz licenses granted on 16 Dec 2018
• transition out of remedy with minimum disruption
• resetting baseline for new cost structure
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2 x 15MHz

ความรวมมอืกับ ทโีอท,ี ส้ินสุดในป 2568
partnership with TOT, ends in 2025

ใบอนุญาตจาก กสทช., ส้ินสุดในป 2570 (2100MHz) และ ป 2576 
(1800MHz และ 900MHz)
license from NBTC, ends in 2027 (2100MHz) and 2033 
(1800MHz and 900MHz)

2 x 5MHz

2 x 5MHz
900MHz

• มีปรมิาณคลื่นความถ่ีมากและทัดเทียมกับคูแขง
• มีการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานภายใตสัมปทานในระยะยาว
• เครอืขาย dtac Turbo ใหม ใหประสบการณการใชงานที่ดีที่สุด

• เครอืขาย TD-LTE แรกในประเทศไทย
• ติดตั้งสถานีฐานบนคลื่น 2300MHz ไปแลว 12,700 สถานี ณ ส้ินป 61

– ติดตั้ง 64T64R Massive MIMO ในบรเิวณท่ีมีการใชงานสูง
• ติดตั้งสถานีฐานบนคลื่น 2100MHz เพิม่ขึ้นอีก 7,900 สถานีในป 61
• ความเส่ียงทางดานกฎหมายลดลงอยางมีนยัสําคัญ

• ไดทําการระงบัขอพพิาทที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาสัมปทานกับ กสท.

มีพื้นฐานที่ดีสําหรบัการเติบโตในอนาคต
good foundation for future growth

• strong and competitive spectrum portfolio
• long-term access to infrastructure under concession
• new dtac Turbo network providing best user experience

• first TD-LTE network in Thailand
• 12.7k 2300MHz base stations installed at YE18

– deployment of 64T64R Massive MIMO in densely 
populated areas

• 7.9k additional 2100MHz base stations installed in FY18
• significant reduction in legal risks

• settlement of disputes related to concession agreement with CAT
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ส่ิงที่ใหความสําคัญในระยะส้ัน
immediate focuses

ปรบัปรุงเครอืขาย และประสบการณ
การใชงานของลูกคาใหดีข้ึน

Improve  network
and customer experience

เสรมิสรางความม่ันใจ
ในแบรนดดีแทค

Rebuild confidence
in dtac brand

สงเสรมินวัตกรรม และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานอยางตอเน่ือง

Continued innovation and 
improvements in operational 

efficiency
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สรุปผลการดําเนินงาน
summary of 2018 results

ผูใชบรกิารระบบรายเดือนโตตอเน่ือง ในขณะท่ีรายไดตอเลขหมายเพิม่ขึ้นจากปกอน
continued growth in postpaid sub base, while blended ARPU rose from last year

24.2
20.9 19.5

17.0 15.1

3.8 4.3 5.0 5.6 6.1

2014 2015 2016 2017 2018

222 222 231 242 254

202 204 216 230 244

2014 2015 2016 2017 2018

จํานวนผูใชบรกิาร (ลานเลขหมาย)
No. of subscribers (in million)

รายไดเฉล่ียตอเลขหมาย (บาทตอเดือน)
ARPU (THB per month)

รายไดเฉล่ียตอเลขหมาย (ARPU)
รายไดเฉล่ียตอเลขหมาย ไมรวมคาเชื่อมตอโครงขาย
(ARPU excluding IC)

ระบบเตมิเงิน (prepaid)
ระบบรายเดอืน (postpaid)
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สรุปผลการดําเนินงาน
summary of 2018 results

68.3 66.2 64.7 64.8 63.0

6.7 5.6 4.6 3.3 2.2

15.4 15.9 13.2 10.2 9.8

90.4 87.7 82.5 78.3 75.0

2014 2015 2016 2017 2018

รายไดจากการจําหนายเครือ่งโทรศัพทและอ่ืน ๆ (Non-service revenues)

รายไดคาเช่ือมตอโครงขาย (IC revenue)

รายไดจากการใหบรกิารไมรวมคาเช่ือมตอโครงขาย (Service revenues excluding IC)

30.9
27.9 27.9

30.4 28.4

34.1%
31.8% 33.8%

38.9% 37.9%

2014 2015 2016 2017 2018

รายได (พันลานบาท)
Revenues (THB billion)

กําไรกอนดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคา
และคาตัดจําหนาย (พันลานบาท)

EBITDA (THB billion)

EBITDA ลดลงจากการเปลีย่นแปลงโครงสรางตนทุนภายหลงัสัมปทานส้ินสุดลง
decline in EBITDA from the change in cost structure after end of concession



Sensitivity: Internal
4 Apr 19 Page  16

สรุปผลการดําเนินงาน
summary of 2018 results

10.7

5.9

2.1 2.1

-4.4
2014 2015 2016 2017 2018

16.9
7.7 7.6

13.9
8.9

14.0

20.2 20.3
16.5

19.5

2014 2015 2016 2017 2018

กําไรสุทธิ (พันลานบาท)
Net profit for the year (THB million)

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน* (พันลานบาท)
Operating cash flow* (THB billion)

ไดบันทึกคาใชจายในการระงบัขอพพิาทกับ กสท. ในรอบบัญชีส้ินสุด
วันที่ 31 ธนัวาคม 2561
CAT settlement was recorded in the fiscal year ending 
31 December 2018

*กําไรกอนภาษี ดอกเบี้ย คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย –รายจาย
เพือ่การลงทุน
EBITDA - CAPEX

กระแสเงนิสดยังคงแข็งแกรง ในขณะที่กําไรสุทธไิดรบัผลกระทบจากการระงบัขอพิพาทกับ กสท.
cash flow remained solid, but net profit impacted by CAT settlement
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วาระที่ 4
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การใหสัตยาบันตอการเขาทํารายการไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถ่ีสําหรบักิจการโทรคมนาคมยาน 900 MHz 
Ratification on the acquisition of 900 MHz spectrum license
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5x2 MHz 60 MHz*
TDD

10x2 MHz 20x2 MHz

15x2 MHz*** 10x2 MHz 15x2 MHz 15x2 MHz

30x2 MHz**

850 MHz

850 MHz

900 MHz

900 MHz

900 MHz

1800 MHz

1800 MHz

1800 MHz

2100 MHz

2100 MHz

2100 MHz

2300 MHz

Low Band

Low Band 
(<1GHz)

Mid Band
(1-2 GHz)

High Band
(> 2GHz)

10 10 90

20 40 60

50 30 30

หมายเหตุ :
* คลืน่ความถี่ของ ทโีอท ีภายใตความรวมมอืกับ ดีแทค ไตรเน็ต
** คลืน่ความถี่ของ ทโีอท ีภายใตความรวมมอืกับ 
*** คลืน่ความถี่ของ กสท. ภายใตความรวมมอืกับ 

10x2 MHz 5x2 MHz 15x2 MHz

การจัดสรรคลื่นความถ่ีในปจจุบัน
Current Spectrum Allocation

Remark :
* TOT’s spectrum partnership with DTN
** TOT’s spectrum partnership with 
***CAT’s spectrum partnership with 
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การประมลูคลื่นความถี่ยาน 900
900 MHz Auction

• วันท่ีประมูล 28 ตุลาคม 2561
• ใบอนุญาตฯ มีระยะเวลา 15 ป
• ราคาประมูล 38.064 พันลานบาท (ไมรวมภาษีมลูคาเพ่ิม)
• แบงชําระเปน 4 งวด ดังตอไปน้ี

• งวดท่ี 1 จํานวน 4.02 พันลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)
• งวดท่ี 2 จํานวน 2.01 พันลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)
• งวดท่ี 3 จํานวน 2.01 พันลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)
• งวดท่ี 4 จํานวน 30.024 พันลานบาท (ไมรวมภาษีมลูคาเพ่ิม)

• ชําระเงินคาประมูลงวดแรกในวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 และไดรบัใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีในวันท่ี 16 ธันวาคม 2561

• Auction date 28 October 2018
• License period 15 years 
• Auction price THB 38.064 billion (excluded VAT)
• the payment will be made in 4 installments as follows;

• 1st installment THB 4.02 billion (excluded VAT)
• 2nd installment THB 2.01 billion (excluded VAT)
• 3rd installment THB 2.01 billion (excluded VAT)
• 4th installment THB 30.024 billion (excluded VAT)

• The payment of the first installment was made on 12 December 2018 and the license to operate 
900 MHz was granted on 16 December 2018.
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ทําไมตองมีคลื่น 900 MHz?
Why 900 MHz?

• เง่ือนใขท่ีเปนธรรม: มีระยะเวลา 2 ปในการใชคล่ืน 850MHz เพ่ือเปล่ียนผานสูการขยายโครงขายใหม
• คุมครองรายได: การปดคล่ืนความถ่ี 850MHz ยอมหมายถึงการสูญเสียพ้ืนท่ีในการใหบรกิารซ่ึงจะกอใหเกิดผลกระทบ

ตอรายได
• ลดคาใชจายในอนาคต: คล่ืนความถ่ีตํ่ากระจายคล่ืนความถ่ีไดกวางกวา ทําใหดีแทคสามารถขยายสัญญาณโดยใชจํานวน

เสาสงสัญญาณลดลงในอนาคต
• สัญญาณภายในอาคารดีข้ึน: คล่ืนความถ่ีตํ่าสามารถทะลุผานอาคารไดจะทําใหคุณภาพของสัญญาณในอาคารดีข้ึน 

/Indoor coverage improvement

• ความม่ันใจของผูบรโิภค: การเขารวมประมูลเปนการแสดงใหเห็นถึงคําม่ันสัญญาท่ีมีตอลูกคาและแสดงใหเห็นถึงความ
ตั้งใจท่ีจะตอสูตอไปในตลาด 

• Fair condition;  2-year grace period to transit from 850Mhz band to new network. 
• Revenue protection: Turning off 850Mhz would mean losing service coverage which severely 

impact the revenue flow. 
• Lower cost: Low band spectrum has better propagation characteristics enabling dtac to expand 

network coverage with fewer sites. 
• The building penetration characteristics of low band spectrum would also improve quality of 

our signals in the buildings.
• Consumer confidence: participation in spectrum auction would demonstrate the commitment 

to customers and willingness to compete in the market. 
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วาระที่ 5
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อนุมัติงบการเงินรวมของบรษัิทสําหรบัปบัญชีส้ินสุด            
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561
Approval of the Audited Consolidated Financial Statements of 
the Company for the financial year ended 31 December 2018
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รายงานสรุปงบการเงินรวม
Summary report of the consolidated financial statements

สินทรพัยรวม 
Total assets 114,500.59 150,957.66 31.8%

หน้ีสินรวม 
Total liabilities 85,265.67 129,027.98 51.3%

สวนของผูถือหุนของบรษัิท
Equity attributable to owners of the Company 29,234.30 21,929.06 -25.0%

รายไดรวม 
Total revenues 78,274.80 74,979.68 -4.2%

กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบรษัิท
Profit attributable to Equity holders of the Company 2,114.97 -4,368.69 -307%

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท)
Earnings per share (THB) 0.89 -1.85 -307%

+/-หนวย : ลานบาท 
unit : THB million

2560        
2017

2561       
2018
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วาระที่ 6
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อนุมัติงดการจายเงินปนผลประจําป 2561 และรบัทราบการ
จายเงินปนผลระหวางกาล
Approval of no distribution of annual dividend for 2018 and 
acknowledgement of the interim dividend payment
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• บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยูกับฐานะทางการเงิน โดยพิจารณาจายเงินปนผลทุกครึ่งป
Dividend policy is to pay out dividend not less than 50% of the company’s net profit and on semi-annual basis

• บริษัทมีกําไรสุทธิป 2560 ทั้งส้ิน 1,092 ลานบาท ตามนโยบายจายเงินปนผล บริษัทฯ จายเงินปนผล 568 ลานบาท หรือคิดเปน 52% ของกําไรสุทธิ
For FY 2017, company’s net profit is THB 1,092 m and the dividend payment is THB 568m which is equivalent to payout ratio of 52% (in 
line with dividend policy)

• บริษัทมีกําไรสุทธิป 2561 ครึ่งปแรกทั้งส้ิน 4,778 ลานบาท และจายเงินปนผลระหวางกาล 2,391 ลานบาท หรือคิดเปน 50% ของกําไรสุทธิ
For FY 2018, company’s net profit for Jan-June 2018 is THB 4,778 m and the interim dividend is THB 2,391 m which is equivalent to 
payout ratio of 50% 

• บริษัทเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อลงมติงดจายเงินปนผลประจําป เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมในป 2561 จํานวน 852 ลานบาท
For FY 2018, given the negative retained earning of company’s financial of THB 852m, the company proposes the shareholders to 
approve no annual dividend

รายละเอียดการจายเงินปนผล
Details of Dividend Payment

2560
2017

2561
2018

กําไรตอหุน ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
Earning per share (THB) 0.46 0.63

เงินปนผลตอหุน (บาท)
Total dividend per share (THB) 0.24 1.01

เงินปนผลระหวางกาลตอหุน (บาท) 
Interim dividend per share (THB) - 1.01

เงินปนผลประจาํป
Annual dividend per share (THB) 0.24 -

รวมเงินปนผลจายทัง้ส้ิน (ลานบาท)
Total dividend (THB million) 568 2,391
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วาระที่ 7
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อนุมัตกิารโอนทุนสํารองตามกฎหมายและสวนเกนิมูลคาหุนสามัญ
เพือ่ชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะของบรษิัท
Approval of the application of the Company’s legal reserve and 
premium on ordinary shares to offset the retained loss in the 
Company’s separate financial statements
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การโอนทุนสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุน เพื่อลดผลขาดทุน
สะสมทั้งจํานวน
Application of Legal Reserve and Share Premium to Fully Offset Loss

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 (ลานบาท)

Company’s Separate Financial Statements
as of 31   December 2018 (THB million)

ปจจุบัน
Present

หลังโอนทุนสํารองและสวนเกินมูลคาหุน
เพือ่ชดเชยผลขาดทุนสะสม

After Application of Legal
Reserve and Share Premium to 

Offset RetainedLoss

สวนของผูถือหุน
(Shareholders’equity)

ทุนออกจาํหนายและชําระเต็มมูลคา
(Issuedandpaid up capital) 4,736 4,736

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
(Premiumon ordinary shares) 6,928 6 ,542

กําไรสะสมจัดสรรแลว–สํารองตามกฎหมาย
(Retained earnings appropriated - Statutory reserve)

466 0

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม)
(Unappropriated (deficits)) (852) 0

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
(Other components of  shareholders’ equity) 1,647 1,647

รวมสวนของผูถือหุน
Total shareholders’ equity 12,924 12,924
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วาระที่ 8
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อนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
Approval of the re-election of directors in place of the retired 
directors
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นายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล
Mr. Haakon Bruaset Kjoel

กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการกาํหนดคาตอบแทน 
และกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ
Director, Member of the Nomination 
Committee, Member of the Remuneration 
Committee, and Member of the Corporate 
Governance Committee

ออกตามวาระ
Retired

เสนอรบัเลือก
Proposed to be re-elected

นายกุนนาร โจฮัน เบอรเทลเซน
Mr. Gunnar Johan 
Bertelsen

กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการกาํหนดคาตอบแทน 
และกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ
Director, Member of the Nomination 
Committee, Member of the Remuneration 
Committee, and Member of the Corporate 
Governance Committee

ออกตามวาระ
Retired

เสนอรบัเลือก
Proposed to be re-elected

นางทเูน รปิเปล
Mrs. Tone Ripel

กรรมการ
Director

ออกตามวาระ
Retired

เสนอรบัเลือก
Proposed to be re-elected

นางอเล็กซานดรา ไรช
Mrs. Alexandra Reich

กรรมการและประธานเจาหนาทีบ่รหิาร 
Director and Chief Executive Officer

ออกตามวาระ
Retired

ไมประสงคขอรบัเลือก
Proposed not to be 

re-elected

• กรรมการที่ลาออก: นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธ์ิ 
Resigned Director: Ms. Tanwadee Wongterarit

• ตําแหนงกรรมการวาง 2 ตําแหนง: นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธ์ิ และนางอเล็กซานดรา ไรช
2 vacant director positions: Ms. Tanwadee Wongterarit and Mrs. Alexandra Reich

กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ
Retired Directors
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• ใหผูถือหุนทุกทาน ท้ังเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนนเสียงแตงตัง้กรรมการ พรอมลงนามกํากับไว

• สงมอบบัตรลงคะแนนเสียงแตงตัง้กรรมการท้ังหมดใหแกเจาหนาท่ีของบรษิัทเพือ่
นับคะแนนเสียง

• ผูถือหุนท่ีไมสงมอบบัตรลงคะแนนเสียงแตงตัง้กรรมการ จะถือวางดออกเสียง
• All shareholders, who approve, disapprove or abstain from voting, 

shall write their votes and sign their names on the ballots for 
election of directors.

• Hand in all the ballots for election of directors to the Company’s 
staff to count the votes.

• Shareholders who do not hand in their ballots will be deemed to 
have abstained from voting.
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การออกเสียงลงคะแนนในวาระการแตงตั้งกรรมการ
Voting Procedure for Election of Directors
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วาระที่ 9
อนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรบัป 2562
Approval of the remuneration of directors for 2019
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เสนอคาตอบแทนกรรมการ พ.ศ. 2562 = 13,572,000 บาท
Proposed Remuneration 2019 = THB 13,572,000

คาตอบแทนนอยกวาป พ.ศ. 2561 : Remuneration is lower than 2018
หนวย Unit : บาท THB

ตาํแหนง
Title

คณะกรรมการบรษิทั
Board of Directors

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

Audit Committee

คณะกรรมการกาํหนด
คาตอบแทน

Remuneration 
Committee

คณะกรรมการสรรหา
Nomination 
Committee

คณะกรรมการกาํกับ
ดแูลกิจการ

Corporate 
Governance 
Committee

ประธาน
Chair 320,000 67,000 34,000 34,000 34,000

กรรมการอิสระ
Independent 
Directors

110,000 50,000 17,000 17,000 17,000

หมายเหตุ
Remarks

คาตอบแทนนอยกวาป 2561 เนื่องมาจากการที่กรรมการซ่ึงเปนผูแทนจาก กสท ไดลาออกจากคณะกรรมการแลวโดยเหตุการส้ินสุดของสัญญา
สัมปทาน
The proposed remuneration amount is lower than 2018 due to the resignation of CAT Telecom’s representative 
director following the expiry of the Concession Agreement.

การลงมติ : คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
Resolution: the vote of not less than two-thirds of the total votes of shareholders attending the Meeting
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วาระท่ี 10
อนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชี
Approval of the appointment of auditors of the Company and 
fixing their remuneration for 2019
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ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน
Certified Public Accountant No.

1. นางก่ิงกาญจน อัศวรงัสฤษฎ
Mrs. Gingkarn Atsawarangsalit 4496

2. นางสาวศิรริตัน ศรเีจรญิทรพัย
Ms. Sirirat Sricharoensup 5419

3. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล 
Ms. Rungnapa Lertsuwankul 3516

4. นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ
Ms. Pimjai Manitkajohnkit 4521

4 Apr 19 Page  33

ผูสอบบัญชี : บรษิัท สํานักงาน อวีาย จาํกัด
Auditor : EY Office Limited
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2561
2018

2562
2019 +/-

คาบรกิารสําหรบัการตรวจสอบงบการเงินประจําป
และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
Fees for annual auditing and quarterly 
reviews of the financial statements

5,295,000 4,170,000 -21%
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
Auditor’s remuneration
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วาระที่ 11
อนุมัติการรบัโอนกิจการท้ังหมดจากบรษัิท เพยสบาย จํากัด
Approval of the Acquisition of the Entire Business of Paysbuy
Company Limited
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ความเปนมาและแผนการรบัโอนธุรกิจ
Background and business transfer plan

100%

ปจจุบัน
Current structure

หลังการโอนธุรกิจ
After the transfer

PSB คาดวาจะทําการโอนธุรกิจทั้งหมดของตนใหแก 
dtac ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ที่มูลคาสุทธิตามบัญชี  
ณ วันที่ 31 พ.ค 2562 และจดทะเบียนเลิกกิจการกับ
กระทรวงพาณิชย 

PSB expects to transfer its entire business to 
dtac on 1 June 2019 at NBV as of  31 May 2019 
and being liquidated

วัตถุประสงค:  เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของบรษิัทในกลุมจากการลดจาํนวนบรษิทัในกลุมใหนอยลง (บจก. เพยสบาย- PSB) 
Objective: To increase operational efficiency from reducing number of entities in dtac group (i.e. PSB in this case) 

dtac

PSB DTN

100%

ขายบัตรเงินสดและเติมเงินผานของทางออนไลน  

Sell cash card and provide online payment services 

100%

dtac

DTN

100%

PSB

ขายบัตรเงินสดและเติมเงิน
ผานของทางออนไลน  

Sell cash card and 
provide online 

payment services 
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การโอนธุรกิจท้ังหมดใหแกกันตามเง่ือนไขของประมวลรษัฎากร
Entire business transfer (EBT) under Thai Revenue Code

• PSB will transfer its entire business to dtac under the “EBT concept” as provided under Revenue 
Code and all taxes from the transfer will be exempt.  

• The main conditions are :
• The entire business must be transferred;
• The transferor will be dissolved in the accounting period that the transfer taking place;
• The transferee will carry the same NBV of the assets as recorded in the transferor’s book in its 

own book for tax computation purpose; and
• All filing requirement for EBT transactions are all met.   

• We believe that these conditions can be all met and this EBT transaction will be tax exempt.

• PSB จะทําการโอนธรุกิจท้ังหมดของตนใหแก dtac ภายใตเง่ือนไขของการ “โอนธุรกิจท้ังหมดใหแกกัน” ตามท่ีระบุไวใน
ประมวลรษัฎากร ซึ่ง ภาระภาษีท่ีจะเกิดข้ึนจากการโอนธรุกิจท้ังหมดใหแกกันจะไดรบัการยกเวนตามประมวลรษัฎากร 

• เง่ือนไขหลักตามประมวลรษัฎากรประกอบดวย
• ธุรกิจท้ังหมดของผูโอนจะตองถกูโอนไปใหแกผูรบัโอน 
• ผูโอนจะตองจดทะเบียนเลิกบรษัิทกับกระทรวงพาณิชยภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนธรุกิจ
• ผูรบัโอนจะตองถือราคาของทรพัยสินท่ีรบัโอนมาตามราคาท่ีปรากฏในบัญชีของบรษัิทผูโอนเดิมในวันท่ีมีการโอนธรุกิจ

ใหแกกันเพ่ือประโยชนในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลของผูรบัโอน
• ผูโอนและผูรบัโอนจะตองย่ืนเอกสารหรอืแบบฟอรมตางๆ ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในประมวลรษัฎากรในสวนท่ีเก่ียวของ

กับการโอนธุรกิจท้ังหมดใหแกกันใหถกูตองครบถวน
• ท้ังน้ี ทางบรษัิทเช่ือม่ันวาทางบรษัิทจะสามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขตางๆ ตามท่ีประมวลรษัฎากรกําหนดไวไดอยางถกูตอง

ครบถวนและภาระภาษีท่ีเกิดข้ึนจากการโอนธุรกิจท้ังหมดใหแกกันจะไดรบัการยกเวนตามเง่ือนไขท้ังส้ิน
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รายละเอียดทรพัยสิน/หนี้สินที่จะทําการโอนใหแกกัน
List of assets/liabilities to be transferred

• PSB expects to transfer its entire business including its assets and liabilities on 1 June 
2019 at the NBV as of 31 May 2019 (The NBV as of 31 December 2018 is Baht 
411,446,585).

• As confirmed by advisor, such NBV should represent the market price of the business 
and should be accepted by Tax Authority.

• PSB คาดวาจะทําการโอนธุรกิจทั้งหมดของตนใหแก dtac ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ซ่ึงรวมถึงทรพัยสินและ
หน้ีสินที่เก่ียวของทั้งหมดที่มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (ทั้งน้ีมูลคาสุทธิตามบัญชีของ
รายการที่จะทําการโอนที่ปรากฏในบัญชีของผูโอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนทั้งส้ินเทากับ 
411,446,585 บาท) 

• ตามที่ไดรบัการยืนยันจากที่ปรกึษาภาษีอากรของบรษัิท มูลคาสุทธิตามบัญชีของรายการท่ีจะทําการโอน
ดังกลาวสมควรที่จะถูกถือวาเปนราคาตลาดของรายการท่ีจะทําการโอนใหแกกันไดตามเง่ือนไขของประมวล
รษัฎากร
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1. เงินสด / Cash
2. ลูกหน้ี / Accounts receivables
3. สินคาคงเหลือ / Inventories
4. สินทรพัยหมุนเวียนอ่ืน/ current assets 
5. ทรพัยสินถาวร / Fixed assets
6. เงินรบัลวงหนาจากลูกคา/ Deposit from customers
7. เจาหน้ี/ Accounts Payable
8. คาใชจายคางจาย /Accrued expenses

รวม / Total

รายละเอียดทรพัยสิน/หนี้สินที่จะทําการโอนใหแกกัน
List of assets/liabilities to be transferred

รายการทรพัยสิน/หน้ีสินของ PSB ท่ีจะถกูโอน PSB’s items to be transferred

ตามมูลคาสุทธิตามบัญชี
Same as NBV

411,446,585

มูลคาสุทธติามบัญชี */ NBV* ราคาที่จะโอน / Transfer priceรายการ / Description

หนวย:บาท : Amount in Baht

หมายเหต ุ: มูลคาดังกลาวเปนมูลคาสุทธติามบัญชีของวนัที่ 31 ธ.ค. 2561 ซ่ึงมูลคาดังกลาวอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในวนัที่ 31 พ.ค. 2562 ซ่ึงเปนมูลคาที่คาดวาจะใชในการโอน
*Note: This represents the NBV as of 31 December 2018. The actual NBV of 31 May 2019, which is the expected transferred value, might be changed.

1,319,839,763
1,802,895,975

4,232,757
742,606

24,423,579
(832,963,053)

(1,841,658,456)
(66,066,586)
411,446,585
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วาระท่ี 12
อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบรษัิทและการแกไข
หนังสือบรคิณหสนธิ ขอ 3
Approval of the amendment of the Company’s objectives and 
the Memorandum of Association clause 3
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• เพือ่ใหสอดคลองกับการรบัโอนกิจการท้ังหมดจากบรษิทั เพยสบาย จํากัด 
• เพิม่ “วตัถปุระสงค” ในการประกอบกิจการของเพยสบาย (ธรุกิจดานการเงนิ) ในดีแทค

จํานวน 18 ขอ
• แกไขจํานวนขอของวตัถปุระสงคในหนังสือบรคิณหสนธ ิขอ 3 ใหสอดคลองกัน

• To be in line with the entire business transfer of Paysbuy.
• 18 corporate objectives of Paysbuy related to financial business    

would be added to dtac’s objectives.
• To amend the number of company’s corporate objectives in MoA

Clause 3.

การลงมติ : คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
Resolution: the vote of not less than three-fourth of the votes of 
shareholders attending the Meeting and having the right to vote.
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แกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบรษัิทและหนังสือบรคิณหสนธิ ขอ 3
Amendment of Company’s Objectives and Memorandum of 
Association Clause 3
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วาระท่ี 13
อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบรษัิท
Approval of the amendment of Company’s Articles 
of Association
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การลงมติ : คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
Resolution: the vote of not less than three-fourth of the votes of 
shareholders attending the Meeting and having the right to vote.
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แกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบรษิัท
Amendment of Company’s Articles of Association (AoA)

เสนอแกไขเพื่อใหสอดคลองกับ
• มาตรา 100 ของ พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยคําส่ังหัวหนาคณะ

รกัษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 21/2560
• คําส่ังหัวหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรือ่งการประชุมผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส
To make the AoA be in line with:
• The Section 100 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 amended by 

the Order of the Head of the National Council for Peace and Order (NCPO) No. 
21/2560 

• The Announcement of the NCPO No. 74/2557 regarding Electronic 
Conferencing
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บรษัิทขอขอบพระคุณทานผูถือหุนทุกทาน

Thank you, all shareholders
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