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ที่ IR 1/2017
30 มกราคม 2560
เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่ อง
แจ้ งมติของคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2560 เรื่ อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
และการงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559
บริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเ คชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอแจ้ ง ให้ ทราบว่าที่ ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ได้ มีมติในเรื่ องต่าง ๆ รวมถึงเรื่ องดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั งิ บการเงินรวมของบริษัทสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2. อนุมตั ิการโอนทุนสารองตามกฎหมายจานวน 474 ล้ านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจานวน
1,189 ล้ านบาท เพื่อลดผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทจานวน 1,163 ล้ านบาท และ
ภายหลังจากการดาเนินการดังกล่าวจะไม่มีผลขาดทุนสะสม
3. เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 อนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 เนื่องจาก
บริ ษัทมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจากการประเมินการด้ อยค่า
ของสินทรัพย์ในไตรมาส 4 ของปี 2559 และเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 รับทราบ
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ใน
อัตราหุ้นละ 0.42 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 994,480,620 บาท ซึ่งจ่ายจาก
กาไรสะสมของบริ ษัทที่เสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลในอัตราร้ อยละ 20 โดยได้ จ่ายไปแล้ วเมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2559
4. อนุมัติการเสนอกรรมการจานวน 4 ท่านที่ ครบกาหนดออกตามวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 เพื่อแต่งตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้ แก่ นาย จุลจิตต์ บุณยเกตุ
นายมอร์ เทน คาร์ ลเซน ซอร์ บี ้ นายคริ สโตเฟอร์ อดัม ลาสก้ า และนางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
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อนุมตั ิคา่ ตอบแทนของกรรมการบริ ษัทสาหรับปี 2560 เป็ นจานวน 13,802,400 บาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
20.02 จากที่ ไ ด้ รั บอนุมัติจ ากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ปี 2559 จ านวน 11,500,000 บาท โดยจ่ายในรู ป
ค่าตอบแทนรายเดือนเพียงอย่างเดียว ดังนี ้
1) ประธานคณะกรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนจานวน 320,000 บาท เพียงอย่าง
เดียว
2) กรรมการอิสระได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนจานวน 110,000 บาทต่อเดือน
3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนจานวน 67,000 บาทต่อเดือน
4) กรรมการอิสระซึ่งเป็ นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนจานวน
50,000 บาทต่อเดือน
5) ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และประธาน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนจานวน 34,000 บาทต่อเดือน
6) กรรมการอิสระซึ่งเป็ นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และ/
หรื อคณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนจานวน 17,000 บาทต่อเดือน
7) กรรมการซึง่ เป็ นตัวแทนจาก บมจ. กสท. ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนจานวน 19,200 บาทต่อเดือน

6.

อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4496 นางสาวศิริรัตน์ ศรี เจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419
นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจร
กิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 ซึ่งทังหมดเป็
้
นผู้สอบบัญชีจากบริ ษัทสานักงาน อีวาย
จ ากั ด เป็ นผู้ สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ส าหรั บ ปี บัญ ชี สิ น้ สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 โดยก าหนด
ค่าตอบแทนเป็ นจานวนไม่เกิน 5,295,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
อนุมัติก ารก าหนดข้ อห้ า มการกระท าที่ มี ลัก ษณะเป็ นการครอบง ากิ จ การโดยคนต่า งด้ า ว ตาม
ประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสียง กิ จ การโทรทัศน์ และกิจ การโทรคมนาคมแห่ง ชาติ
(“กสทช.”) เรื่ อง การกาหนดข้ อห้ ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้ าว
พ.ศ. 2555 ซึ่งกาหนดให้ ผ้ ปู ระกอบกิจการโทรคมนาคม กาหนดและทบทวนข้ อห้ ามการกระทาที่มี
ลักษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้ าวตามแนวทางที่ระบุไว้ ในบัญชีท้ายประกาศ เพื่อเสนอ
ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และนาส่ง กสทช. ต่อไป
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อนุมตั กิ ารจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้ อง
แอทธิ นี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธิ นี รอยัล เมอริ เดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึง่ จัดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2559
วาระที่ 3 อนุมตั งิ บการเงินรวมของบริษัทสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4 อนุมตั งิ ดการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
วาระที่ 5 อนุมตั กิ ารโอนทุนสารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อลดผลขาดทุนสะสมใน
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
วาระที่ 6 อนุมตั กิ ารแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
วาระที่ 7 อนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2560
วาระที่ 8 อนุมตั กิ ารแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 9 อนุมตั กิ ารกาหนดข้ อห้ ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้ าว ตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง การ
กาหนดข้ อห้ ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้ าว พ.ศ. 2555
วาระที่ 10 เรื่ องอื่น ๆ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดวันกาหนดสิทธิ ของผู้ถือหุ้นเพื่ อเข้ าร่ วมประชุม และออกเสี ยง
ลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยบริ ษัทจะปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายชวิต แสงอุดมเลิศ)
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