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ที่ IR 1/2560
30 มกราคม 2560
เรี ยน

กรรมการูผะลแรามก การ
ยผามพผกกทรกหย์ูพัรทระเทดาทย

เรื่ อร

ูาร รมยิขอรคณะกรรมการบริษกทครกร้ ที่ 1/2560 เรื่ อร การทระชุมสามกญลแรถือพุรนทระาาที
2560 ูผะการาัายเรินทก นลผทระาาที 2559

บริ ษกท โทเทิ่ผ ูอ็คเซ็ ส คอมมแนิเ คชก่น า ากกม มพาชน (“บริ ษกท ”) ขอูาร ร ใพร ท ราบวัา ที่ ทระชุม
คณะกรรมการบริษกท ซึร่ ากมขึ ้นเมื่อวกนที่ 30 มกราคม 2560 ามร มีมยิในเรื่ อรยัาร ๆ รวมถึรเรื่ อรมกรยัอาทนี ้
1. อนุมยก ริ บการเรินรวมขอรบริษกทสาพรกบที บกญชีสิ ้นสุมวกนที่ 31 ธกนวาคม 2559
2. อนุมยก ิการโอนทุนสารอรยามกฎพมายาานวน 474 ผร านบาท ูผะสัวนเกินมแผคัาพุรนสามกญาานวน
1,189 ผร านบาท เหื่อผมลผขามทุนสะสมในรบการเรินเฉหาะขอรบริษกท
3. เสนอยัอที่ทระชุมสามกญลแรถือพุรนทระาาที 2560 อนุมยก ิรมการาัายเรินทก นลผทระาาที 2559 เนื่อราาก
บริ ษกทมีลผขามทุนสะสมในรบการเรินเฉหาะขอรบริ ษกท อกนเท็ นลผมาาากการทระเมินการมร อยคัา
ขอรสินทรกหย์ในายรมาส 4 ขอรที 2559 ูผะเสนอใพร ที่ทระชุมสามกญลแรถือพุรนทระาาที 2560 รกบทราบ
การาัายเรินทก นลผระพวัารกาผาากลผการมาเนินรานรวม 6 เมือน สิ ้นสุมวกนที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ใน
อกยราพุรนผะ 0.42 บาท รวมเท็ นเรินทกรสิ
้ ้น (กัอนพกก าษี ณ ที่าัาย( 994,480,620 บาท ซึ่ราัายาาก
กาารสะสมขอรบริ ษกทที่เสีย าษี เรินามร นิยิบคุ คผในอกยรารร อยผะ 20 โมยามร าัายาทูผร วเมื่อวกนที่ 10
สิรพาคม 2559
4. อนุมยก ิการเสนอกรรมการาานวน 4 ทัานที่ครบกาพนมออกยามวาระยัอที่ทระชุมสามกญลแรถือพุรน
ทระาาที 2560 เหื่อูยัรยกรกผก
้ บเขร ามารรยาูพนัรกรรมการอีกวาระพนึ่ร ามร ูกั นาย าุผาิยย์ บุณยเกยุ
นายมอร์ เทน คาร์ ผเซน ซอร์ บี ้ นายคริสโยเฟอร์ อมกม ผาสกร า ูผะนารสาวธกนวมี วรด์ธีรฤทธิ์
5. อนุมยก ิคาั ยอบูทนขอรกรรมการบริ ษกทสาพรกบที 2560 เท็ นาานวนามัเกิน 13,802,400 บาท เหิ่มขึ ้น
รร อยผะ 20.02 าากที่ามร รกบอนุมยก ิาากที่ทระชุมลแรถือพุรนที 2559 าานวน 11,500,000 บาท โมยาัายใน
รแทคัายอบูทนรายเมือนเหียรอยัารเมียว มกรนี ้
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1) ทระธานคณะกรรมการบริ ษกทามร รกบคัายอบูทนรายเมือนาานวน 320,000 บาท เหียรอยัาร
เมียว
2) กรรมการอิสระามร รกบคัายอบูทนรายเมือนาานวน 110,000 บาทยัอเมือน
3) ทระธานคณะกรรมการยรวาสอบามร รกบคัายอบูทนรายเมือนาานวน 67,000 บาทยัอเมือน
4) กรรมการอิสระซึ่รเท็ นสมาชิกคณะกรรมการยรวาสอบามร รกบคัายอบูทนรายเมือนาานวน
50,000 บาทยัอเมือน
5) ทระธานคณะกรรมการสรรพา ทระธานคณะกรรมการกาพนมคัายอบูทน ูผะทระธาน
คณะกรรมการกากกบมแูผกิาการามร รกบคัายอบูทนรายเมือนาานวน 34,000 บาทยัอเมือน
6) กรรมการอิสระซึร่ เท็ นสมาชิกคณะกรรมการสรรพา คณะกรรมการกาพนมคัายอบูทน ูผะ/
พรื อคณะกรรมการกากกบมแูผกิาการามร รกบคัายอบูทนรายเมื อนาานวน 17,000 บาทยัอ
เมือน
7) กรรมการซึร่ เท็ นยกวูทนาาก บมา. กสท. ามร รกบคัายอบูทนรายเมือนาานวน 19,200 บาท
ยัอเมือน
6.

7.

อนุมยก ิการูยัรยกรลแ
้ ร สอบบกญชีคนใมคนพนึ่รมกรยัอาทนี ้ นารกิ่รกาญาน์ อกดวรกรสฤษฎ์ ลแรสอบบกญชีรกบ
อนุญายเผขทะเบียน 4496 นารสาวดิริรกยน์ ดรี เาริญทรกหย์ ลแรสอบบกญชีรกบอนุญายเผขทะเบียน 5419
นายโส ณ เหิ่มดิริวผก ผ ลแรสอบบกญชีรกบอนุญายเผขทะเบียน 3182 ูผะ นารสาวหิมห์ใา มานิยขาร
กิา ลแรสอบบกญชีรกบอนุญายเผขทะเบียน 4521 ซึ่รทกรพมมเท็
้
นลแรสอบบกญชีาากบริ ษกทสานกกราน อีวาย
า ากก ม เท็ นลแรส อบบกญ ชี ข อรบริ ษก ท ส าพรก บ ที บกญ ชี สิ น้ สุม วกน ที่ 31 ธก น วาคม 2560 โมยก าพนม
คัายอบูทนเท็ นาานวนามัเกิน 5,295,000 บาท (ามัรวม าษีมผแ คัาเหิ่ม(
อนุมกยิก ารก าพนมขร อพร า มการกระท าที่ มี ผกก ษณะเท็ นการครอบร ากิ า การโมยคนยัา รมร า ว ยาม
ทระกาดคณะกรรมการกิ า การกระาายเสียร กิ า การโทรทกดน์ ูผะกิา การโทรคมนาคมูพัร ชายิ
(“กสทช.”) เรื่ อร การกาพนมขร อพร ามการกระทาที่มีผกก ษณะเท็ นการครอบรากิาการโมยคนยัารมร าว
ห.ด. 2555 ซึ่รกาพนมใพร ลร ทแ ระกอบกิาการโทรคมนาคม กาพนมูผะทบทวนขร อพร ามการกระทาที่มี
ผกกษณะเท็ นการครอบรากิาการโมยคนยัารมร าวยามูนวทารที่ระบุาวร ในบกญชีทรายทระกาด เหื่อเสนอ
ยัอลแรถือพุรนเหื่อหิาารณาอนุมยก ิ ูผะนาสัร กสทช. ยัอาท
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8.

อนุมยก กิ ารากมทระชุมสามกญลแรถือพุรนทระาาที 2560 ในวกนที่ 31 มีนาคม 2560 เวผา 13.00 น. ณ พร อร
ูอทธิ นี คริ สยกผ ฮอผผ์ ชกน้ 3 โรรูรมหผาซัา ูอทธิ นี รอยกผ เมอริ เมียน เผขที่ 61 ถนนวิทยุ ูขวร
ผุมหินี เขยททุมวกน กรุรเทหมพานคร 10330 ทระเทดาทย โมยมีวาระการทระชุมมกรยัอาทนี ้
วาระที่ 1 รกบรอรรายรานการทระชุม สามกญลแรถือพุรนทระาาที 2559 ซึ่รากมเมื่อวกนที่ 30 มีนาคม
2559
วาระที่ 2 รกบทราบรายรานลผการมาเนินรานขอรบริษกทในที 2559
วาระที่ 3 อนุมยก ริ บการเรินรวมขอรบริษกทสาพรกบที บกญชีสิ ้นสุมวกนที่ 31 ธกนวาคม 2559
วาระที่ 4 อนุมยก ริ มการาัายเรินทก นลผทระาาที 2559 ูผะรกบทราบการาัายเรินทก นลผระพวัารกาผ
วาระที่ 5 อนุมยก กิ ารูยัรยกรกรรมการูทนกรรมการที
้
่ออกยามวาระ
วาระที่ 6 อนุมยก คิ าั ยอบูทนกรรมการสาพรกบที 2560
วาระที่ 7 อนุมยก กิ ารูยัรยกรลแ
้ ร สอบบกญชีูผะกาพนมคัายอบูทนขอรลแรสอบบกญชี
วาระที่ 8 อนุมยก ิการกาพนมขร อพร ามการกระทาที่ มีผกกษณะเท็ นการครอบรากิาการโมยคนยัาร
มร าว ยามทระกาดคณะกรรมการกิ าการกระาายเสี ยร กิา การโทรทกดน์ ูผะกิา การ
โทรคมนาคมูพัรชายิ เรื่ อร การกาพนมขร อพร ามการกระทาที่มีผกก ษณะเท็ นการครอบรา
กิาการโมยคนยัารมร าว ห.ด. 2555
วาระที่ 9 อนุมยก ิการโอนทุนสารอรยามกฎพมายูผะสัวนเกินมแผคัาพุรนสามกญเหื่อผมลผขามทุน
สะสมในรบการเรินเฉหาะขอรบริษกท
วาระที่ 10 เรื่ อรอื่น ๆ

ทกร้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษกทกาพนมวกนกาพนมสิทธิ ขอรลแรถือพุรนเหื่ อเขร ารั วมทระชุม ูผะออกเสี ยร
ผรคะูนนในการทระชุมสามกญลแรถือพุรนทระาาที 2560 ในวกนที่ 16 กุม าหกนธ์ 2560 โมยบริ ษกทาะทิ มสมุม
ทะเบียนลแรถือพุรนเหื่อรวบรวมรายชื่อลแรถือพุรนยามมายรา 225 ูพัรหระราชบกญญกยิพผกกทรกหย์ูผะยผาม
พผกกทรกหย์ในวกนที่ 17 กุม าหกนธ์ 2560
าึรเรี ยนมาเหื่อทราบ
ขอูสมรความนกบถือ
(นายชวิย ูสรอุมมเผิด(
Head of Investor Relations
บริษกท โทเทิ่ผ ูอ็คเซ็ส คอมมแนิเคชกน่ าากกม (มพาชน(
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