
เอกสารแนบ 1 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 

ของ 
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 10.00 นาฬิกา 
ณ หอง Auditorium ช้ัน 9 อาคารชินวัตร 3 

เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
      

 
  การประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 ในวันนี้มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวม
ประชมุรวม 972 ราย นับจํานวนหุนได 2,589,471,570 หุน จากจาํนวนหุนทั้งหมด   2,960,310,791 หุน 
หรือคิดเปนอัตรารอยละ 87.47 
 

กอนดําเนินการประชุม เจาหนาที่บริษัทชี้แจงใหที่ประชุมรับทราบถงึวิธีการออกเสยีง

ลงคะแนนดังตอไปน้ี 
 
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมนี ้ใหถอืวาหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง  
 
2. ในการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย 

และงดออกเสียงในแตละวาระเทานั้น  (เจาหนาที่จะไปรับบัตรลงคะแนนออกเสียงไมเห็นดวยหรืองดออก
เสียงดังกลาว) โดยใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอยางใดอยางหนึ่ง เวนแตเปนการออก
เสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกําหนดใหแบงแยกคะแนนเสียงได) หลังจากนั้นเจาหนาที่จะนํา
คะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงดังกลาวนั้นหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่
เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้นๆ  

 
3. สําหรับในวาระที่ 7 เร่ืองขออนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง

ตามวาระ และแตงตั้งกรรมการใหมนั้น บริษัทฯ จะใชวิธีลงคะแนนเสียง โดยขอใหผูถือหุนทุกทานที่เขารวม
ประชุมใชบัตรลงคะแนน ซึ่งระบุชื่อผูถือหุน ชื่อผูรับมอบฉันทะ จํานวนหุน / จํานวนเสียง ไมวาจะเห็นดวย  
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงก็ตาม โดยขอใหลงคะแนน 4 คราว สําหรับกรรมการแตละทาน สวนในเรื่องการ
กําหนดอํานาจกรรมการ ใหเปนการลงคะแนนตามปกติ ตามที่กลาวในขอ 1 และขอ 2 ดังกลาวมาแลว
ขางตน 

 
ดร.ไพบูลย  ลิมปพยอม ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม 
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ประธานไดขอใหนายสมประสงค  บุญยะชยั ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการ

คณะกรรมการเปนประธานผูดาํเนินการประชุมแทน 
 
ประธานไดแนะนํากรรมการบริษัท ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพือ่

ตรวจสอบการลงคะแนนตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
 

กรรมการ 
1. ดร.ไพบูลย  ลิมปพยอม   ประธานกรรมการ 
2. นายสมประสงค  บุญยะชัย  ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการ 
3. นายอวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกาํหนด

คาตอบแทน 
4. นางทัศนีย  มโนรถ   กรรมการตรวจสอบ  
5. นายสุรศักดิ์  วาจาสิทธิ ์   กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา  

และกํากับดูแลกิจการที่ดี 
6. นายศุภเดช  พูนพิพฒัน  กรรมการ 
7. นายวาสุกรี  กลาไพรี   กรรมการ 
8. นายยืน ควน มูน   กรรมการ 
9. นายวิกรม  ศรีประทักษ   กรรมการ 
 
กรรมการลาประชุม 
1. นายแอเลน ลิว ยง เคียง   กรรมการ 
2. นางสาวนิจจนันท  แสนทวีสุข  กรรมการ 
 
ผูบริหาร 
1. นายพงษอมร  นิ่มพูลสวัสดิ ์  หัวหนาเจาหนาที่ผูบริหารดานการเงิน 
 
ผูสอบบัญช ี
1. นางสาววราภรณ  วรธิติกุล  ผูแทนจาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส  

เอบีเอเอส จาํกดั ผูสอบบัญชปีระจําป 2550 
 

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ 
1. นางสาวเยาวโรจน กล่ินบญุ  บริษัท ไวท แอนด เคส (ประเทศไทย) จํากัด 
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ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 ในวันนี้เปนไป
ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2551 เพื่อพิจารณาเรื่อง
ตางๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม ฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2551 โดยบริษัทฯ ไดประกาศปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน  เพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตั้งแต
เวลา 12.00 นาฬิกา  ของวันที่ 20 มีนาคม 2551 เปนตนไป จนกวาการประชุมครั้งนี้จะแลวเสร็จ 

 
บัดนี้  มี ผู ถื อหุ นและผู รับมอบฉันทะเข าร วมประชุมครบเปนองคประชุมตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และขอบังคับของบริษัทขอ 32 แลว กลาวคือ  
มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุน โดย
ถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ประธานจึงขอใหที่ประชุมเร่ิมพิจารณา
เร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

 
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 

ไมมีเร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป 2550 
วันที่ 25 เมษายน 2550 

  ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนการพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญั
ประจําป 2550  ซึ่งประชมุเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 สําเนารายงานการประชุมดังกลาวไดจัดสงใหผูถือหุน
พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  จึงขอใหที่ประชุมพจิารณารับรอง 
 

ไมมี ผู ถือหุน เสนอขอแก ไขเพิ่ม เติมรายงานการประชุมสามัญประจําป  2550                  
เปนอยางอื่น หรือซักถามในวาระนี้ ประธานจึงขอใหที่ประชมุลงมติ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัประจําป 2550 ซึ่งประชมุ 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550  ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,577,919,734 99.85 

2. ไมเห็นดวย - 0.00 

3. งดออกเสียง 3,794,900 0.15 

รวม 2,581,714,634 100 
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วาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2550 
  ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และหัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร 
เปนผูรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําป 2550 ดังตอไปน้ี 
 
จํานวนผูใชบริการ (ลานคน) 
ป 2546  ป 2547  ป 2548  ป 2549  ป 2550 
    13.2      15.2      16.4      19.5      24.1 
 

 ณ ส้ินป 2550 เอไอเอสมีผูใชบริการเทากับ 24.1 ลานคน คิดเปนอัตราเติบโตรอยละ 23 หรือเปน
จํานวนลูกคาเพิ่มขึ้นประมาณ 4.6 ลานคนจาก ณ ส้ินป 2549 

 รอยละ 91 เปนลูกคาระบบเติมเงิน (Pre-paid) 
 รอยละ 9  เปนลูกคาระบบรายเดือน (Post-paid) 

 

รายไดตอเลขหมายตอเดือน (บาท)  
2550 2549 

ลูกคาระบบเติมเงิน    227   262 
ลูกคาระบบรายเดือน    744   843 
รวม      279   328 
 

 รายไดตอเลขหมายตอเดือน (Average Revenue per Unit – ARPU) ที่ลดลงในป 2550 มาจากการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนผูใชบริการที่มีหลายหมายเลข รวมถึงลูกคาจากตลาดใหมๆ ในตางจังหวัดที่มีรายได
เฉลี่ยตอเลขหมายต่ํา 

 

จํานวนผูใชบริการตอจํานวนประชากร (ลานคน) 
ป 2546  ป 2547  ป 2548  ป 2549  ป 2550 
      22        27        30        40        53 
 

อัตราผูใชบริการตอจํานวนประชากร (%) 
ป 2546  ป 2547  ป 2548  ป 2549  ป 2550 
    34%      43%      47%      62%      82% 
 

 ณ ส้ินป 2550 อุตสาหกรรมมีจํานวนผูใชบริการ 53 ลานคน คิดเปนอัตราการเจริญเติบโตของ
ผูใชบริการรอยละ 32 หรือเพิ่มขึ้น 13 ลานคน  

 อัตราผูใชบริการตอจํานวนประชากรเทากับ รอยละ 82 
 
สวนแบงการตลาด 

 สวนแบงการตลาดคํานวณจากจํานวนผูใชบริการในป 2550 : ประมาณรอยละ 46  
 สวนแบงการตลาดคํานวณจากรายไดจากการใหบริการในป 2550 : ประมาณรอยละ 51 
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สรุปผลการดําเนินงานดานการเงิน 
(หนวย: ลานบาท)  ป 2550  ป 2549   เปลี่ยนแปลงรอยละ 

สินทรัพยรวม   128,942  134,301   (4.0) 
หนี้สินรวม     53,481    56,702   (5.7) 
สวนของผูถือหุน     75,461    77,599   (2.8) 
รายไดรวม   108,454    91,428   18.6 
กําไรสุทธิ     16,290    16,256    0.2 
กําไรสุทธิ (ตอหุน)        5.51         5.50    0.2 
อัตราผลตอบแทน ผูถือหุนเฉลี่ย  21.29%  20.64% 
 
 สินทรัพยรวม ลดลง เปนผลจากเงินสดที่ลดลงเพื่อชําระคืนหนี้สินบางสวน 
 สวนของผูถือหุน ลดลงรอยละ 2.8 เปนผลมาจากการที่บริษัทจายเงินปนผลมากกวารอยละ 100 ของ

กําไรสุทธิ 
 รายไดรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 18.6 เปนผลจากการเติบโตของฐานลูกคาที่ใชบริการ ราคาคาบริการเฉลี่ยที่

สูงขึ้นจากปกอน  การเติบโตของรายไดจากการโทรจากตางประเทศ  และการบันทึกรายรับ                 
คาเชื่อมตอโครงขาย 

 
เงินลงทุนในโครงขาย (พันลานบาท) 
ป 2546  ป 2547  ป 2548  ป 2549  ป 2550 
    17.5      13.5      16.2      20.1      17.1 
 
รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 
ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้ 
ประธานแจงวาเนื่องจากเปนวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติ 
 
วาระที่ 4 เรื่องอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2550 สิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
ประธานแถลงตอที่ประชมุวา วาระนี้เปนการพิจารณาอนุมัติงบดุล  บญัชีกําไรขาดทุน 

และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจําป 2550 ส้ินสุด ณ วันที ่ 31 ธนัวาคม 2550 พรอมรายงานการ   
สอบทานของผูสอบบัญชีบริษทั ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัทไดมีมติอนุมัติแลว รายละเอียดปรากฏตามสําเนางบดุล บัญชีกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
พรอมรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชบีริษัท ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมแลว  
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งบดุล ณ 31 ธันวาคม (หนวย: ลานบาท)    ป 2550  ป 2549 
สินทรัพยหมุนเวียน      20,586  22,893 
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทาน    87,088  88,893 
สินทรัพยอื่น       21,268   22,515 
สินทรัพยรวม                128,942           134,301 
 
เจาหนี้การคา        4,218   5,760 
เงินกูยืมและหุนกู*      30,349  33,149 
หนี้สินรวม        53,481  56,702 
สวนของผูถือหุน       75,461  77,599 
หนี้สินรวมและสวนของผูถือหุน              128,942           134,301 
*รวมสัญญาแลกเปลี่ยน Swap   
 
งบกําไรขาดทุน (หนวย: ลานบาท)         ป 2550  ป 2549  
รายไดรวม                 108,454  91,428  
ตนทุนรวม       70,757  55,956 
กําไรขั้นตน         37,697  35,473 
คาใชจายจากการขายและบริหาร               (12,767)           (11,421) 
กําไรจากการดําเนินงาน      25,525  25,107 
ดอกเบี้ยจาย       (1,721)  (1,538) 
ภาษีเงินได       (7,562)  (7,460) 
กําไรสุทธิ       16,290  16,256 
 

งบกระแสเงินสดสําหรับป 2550 
แหลงที่มาของเงินทุน ลานบาท  การใชไปของเงินทุน ลานบาท 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

หลังหักดอกเบี้ยและภาษี 
36,235  การลงทุนในเครือขายและสินทรัพย

ถาวร 
17,105 

เงินรับจากหุนทุนและสวนเกินทุน 278  การลงทุนระยะสั้น 98 
เงินรับจากการขายสินทรัพย 27  ชําระคืนเงินกูระยะยาว และสัญญา

เชาทางการเงิน 
6,523 

เงินกูยืมระยะสั้น 7,368  ชําระคืนเงินกูระยะสั้น 5,000 
เงินกูยืมระยะยาว 1,133  เงินปนผลจาย 18,658 
เงินสดลดลง 4,254  ส ว น เ ป ลี่ ย น แปล ง ข อ ง เ งิ น ทุ น

หมุนเวียน 
1,910 

รวม 49,294  รวม 49,294 
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ไมมีผูถือหุนใหความเห็น หรือซักถามในวาระนี้ ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติงบดุล บญัชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจาํป 2550 ส้ินสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,578,935,167 99.67 
2. ไมเห็นดวย - 0.00 
3. งดออกเสียง 8,628,000 0.33 

รวม 2,587,563,167 100.00 

 
วาระที่ 5 อนุมัติโครงการออกและการเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทฯ 
 ประธานแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติโครงการออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้ (ซึ่งรวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะ หุนกู หุนกูระยะสั้น และตั๋วเงิน เปนตน) เพื่อใชเปนแหลงเงินทุนใน
การลงทุน ชําระคืนหนี้ที่ครบกําหนด และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของ
โครงการ ดังนี้ 

 
วงเงินรวม ไมเกิน 14,000 ลานบาทหรือเงินสกุลอื่นที่มีจํานวนเทียบเทา โดยการออกและเสนอขาย

ตราสารหนี้ตามโครงการที่ระบุไวดังกลาวเมือ่รวมกบัจํานวนเงินกูจากแหลงเงินกูประเภท

อื่นๆ (ถาม)ี ในแตละปแลว จะตองไมเกินวงเงินสําหรับการจัดหาแหลงเงินกูของบริษัทฯ 
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทในแตละปนั้นๆ 

การเสนอขาย เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศใหแก ผูลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน 
และ/หรือ ผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไมวาทัง้จํานวนหรือเพียงบางสวนตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอขายเปนชดุเดียวหรือ
หลายชุดและจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได   

การมอบอํานาจ มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร ("ผูรับมอบอํานาจ") เปนผูมีอํานาจในการจัดการออก
และเสนอขายตราสารหนี้ ตลอดจนดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตรา
สารหนี้ (รวมถงึ (แตไมจํากัดเฉพาะ) การกําหนด ชนิด ประเภท รายละเอียดของตราสาร
หนี้ การแตงตั้งผูจัดจําหนายหรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตรา
สารหนี้ นายทะเบียน และ/หรือ ผูแทนผูถือตราสารหนี้ (ถามี) การดําเนินการนําตราสาร
หนี้ไปจดทะเบียนในตลาดรอง การเจรจาตอรอง จัดทํา ตกลง ลงนาม และสงมอบซึ่ง
สัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของ) ที่ผูรับมอบอํานาจพจิารณาเห็นวามีความ
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จําเปนตองทําเพื่อใหการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกลาวสําเร็จลุลวงไปได รวมถึง 
การเขาทําธุรกรรมเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากความไมแนนอนของอัตรา

ดอกเบี้ย และ/หรือ อัตราแลกเปลี่ยน ไมวาทัง้จํานวนหรือเพียงบางสวน 
(ลักษณะวงเงิน
หมุนเวียน) 
(Revolving 
Basis) 

บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้ใหมเพิ่มเติมอีกไดในจํานวนเงินตามตรา
สารหนี้ที่มีการไถถอนหรือซื้อคนืมา ภายในวงเงินของโครงการที่ระบุไวดังกลาวขางตน
และรวมถึงตราสารหนี้ของบริษัทฯ ที่มอียูในปจจุบัน 

 
มีผูถือหุนสอบถามดังตอไปน้ี 
 

ผูถือหุน  : ในการประชมุคราวกอนๆ ทีป่ระชมุไดเคยอนุมัติใหบริษัทฯ ออกตราสารหนี้ในวงเงิน 
12,000 ลานบาท อยากทราบวา บริษัทฯ ไดออกตราสารหนี้ไปเทาใด หรือไม และในคราว
นี้มีแผนการจะออกตราสารหนี้เทาใด มีวิธกีารปองกันความเสี่ยงอยางใด มีสวนที่เปน

เงินตราตางประเทศหรือไม มวีิธีปองกันความเสี่ยงอยางใด 
 
ประธาน  : เร่ืองนี้ขออนุญาตเรียนแยกเปนหลักการ 2 สวน 

  ในสวนแรก การขออนุมัติวงเงินที่ 14,000 ลานบาทนี้ เปนการเตรียมการไวลวงหนา โดย
ขึ้นอยูกับความตองการทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด และภาพลักษณของบริษัทฯ
เองในการออกตราสารหนี้นั้นๆ  

 
ในสวนที่สองเปนการขออนุมัตใินหลักการ หากวามีการชําระคืนหนี้ตามตราสารหนี้เดิมที่

คางอยูกอน บริษัทฯ กจ็ะใชวงเงินเดิมที่มีการชําระหนี้คืนไปน้ัน  และขอออกเปนตราสาร
หนี้ใหมตอไป 
 

  ในสวนการปองกันความเสี่ยงนี้ บริษัทฯ มีความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง ในเบื้องตน หนี้ที่
เปนเงินตราตางประเทศนี้ เราไดทยอยแปลงสภาพมาเปนเงินบาท ทําใหบริษัทฯ ปดความ
เส่ียงในเรื่องเงินตราตางประเทศไดมาก 

 
 ในสวนอัตราดอกเบี้ย ที่ผานมาบริษัทฯ ก็ไดมีเครื่องมือปองกันความเสี่ยงตลอดมาจน         

ทําใหบริษัทฯ ไดกําไร (Gain) จากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ แตทั้งนี้ มิใชเปน
เจตนา หรือวัตถุประสงคของบริษัทฯ เลย  
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นายพงษอมร  นิ่มพูลสวัสดิ ์:  

เมื่อครั้งที่ที่ประชุมผูถือหุนอนมุัติการออกตราสารหนี้ในคราวกอนนั้น ปรากฏวาบริษัทฯ

มิไดออกตราสารหนี้ เนื่องจากสภาพตลาดไมเอื้ออํานวยใหทําเชนนั้น ในขณะเดียวกัน

บริษัทฯ มีแหลงเงินกูอื่น และไดรับอัตราดอกเบี้ยที่ดีกวาอีกดวย 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมนี้ ทานผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดที่หมายเหตุประกอบ                   
งบการเงินในรายงานประจําป หนา 124 และ 125 

 
 เมื่อไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้แลว  ประธานจึงขอใหที่ประชุม         

ลงมติ ซึ่งจะตองเปนคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ  
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติโครงการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง

ดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,584,352,667 99.82 

2. ไมเห็นดวย - 0.00 

3. งดออกเสียง 4,686,400 0.18 

รวม 2,589,039,067 100.00 

 
ซึ่งเปนคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลประจําป 2550 

ประธานแถลงตอที่ประชมุวา ตามที่ไดรายงานถึงผลประกอบการประจําป 2550 ขางตน 
คณะกรรมการ และฝายจัดการเห็นสมควรจัดสรรกําไรเพื่อจายเงินปนผลประจําป 2550 ใหแกผูถือหุนใน
อัตราหุนละ 6.30 บาท ซึ่งบรษิัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการในครึ่งปแรกไปแลว   
ในอัตรา 3.00 บาทตอหุน   ซึง่คณะกรรมการขอถือโอกาสรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวตอ
ที่ประชุมผูถอืหุนในการประชมุครั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด คงเหลือเงินปนผลสําหรับผลประกอบการ     
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ในครึ่งปหลังที่ขออนุมัตจิายอกีในอัตราหุนละ 3.30 บาท  โดยบริษัทฯ ไดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อ
กําหนดสิทธิของผูถือหุน ในการรับเงินปนผล เมื่อเวลา 12.00 นาฬิกา  ของวนัที่ 21 เมษายน 2551 แลวและ
ไดกําหนดวันจายเงินปนผลไวเปนวันที่ 8 พฤษภาคม 2551  
 
 ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้  ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินปนผล ประจําป 2550 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,585,244,370 99.85 

2. ไมเห็นดวย - 0.00 

3. งดออกเสียง 3,794,900 0.15 

รวม 2,589,039,270 100.00 

 
วาระที่ 7 อนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ แตงตั้งกรรมการ

ใหมและกําหนดอํานาจกรรมการ 
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญ

ประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน  3 โดยกรรมการที่จะตองออกตามวาระนี้อาจไดรับเลือก
เขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได สําหรับในปนี้ มีกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระ 4 ทานดังตอไปน้ี 
 

1. นายไพบูลย  ลิมปพยอม   ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกําหนด

คาตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา และกํากับดูแล
กิจการที่ดี 

2. นายวาสุกรี  กลาไพรี  กรรมการ 
3. นายวิกรม  ศรีประทักษ  กรรมการ 

 
  สําหรับนางสาวนิจจนันท  แสนทวีสุข ซึ่งเปนกรรมการที่จะตองออกตามวาระอีกคนหนึ่ง
นั้น ไมประสงคขอเขารับการเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการในวาระตอไป 
 
  นายไพบูลย  ลิมปพยอม  นายวาสุกรี  กลาไพร ี  และนายวิกรม  ศรีประทักษ                   
ขออนุญาตออกจากหองประชุม 
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  ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ไดประชมุพิจารณาในเรื่องนี้  โดยประธานคอื                
นายไพบูลย  ลิมปพยอม  มิไดอยูในที่ประชุมดวย และเห็นสมควรใหเสนอผูถือหุนดังตอไปน้ี 
 

1. เสนอใหนายไพบูลย  ลิมปพยอม  นายวาสุกรี  กลาไพรี  และนายวิกรม                     
ศรีประทักษ  กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 

2. เสนอใหนายฮิวเบิรท อึ้ง ชิง-วาห เขาเปนกรรมการแทนนางสาวนิจจนันท                     
แสนทวีสุข 

3. โดยที่ นางสาวนิจจนันท  แสนทวีสุข เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ    
อยูดวย จึงขอเสนอใหเปล่ียนแปลงกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทัฯ เปนดังนี้  
“นายสมประสงค  บุญยะชัย นายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชือ่
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท” 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ วฒุิการศึกษา ประสบการณการ
ทํางาน และประวัติการเขาประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ปรากฏตามเอกสาร         
ที่แนบสงผูถือหุนแลว 

 
ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้ ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ              

โดยขอใหผูถือหุนทุกทานใชบตัรลงคะแนนไมวาจะเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงก็ตาม                    
โดยลงคะแนนเปนรายบุคคล สวนในเรื่องการกําหนดอํานาจกรรมการ ใหเปนการลงคะแนนตามปกติ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกนายไพบูลย  ลิมปพยอม กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลบั

เขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,583,461,570 99.77 

2. ไมเห็นดวย 2,212,700 0.09 

3. งดออกเสียง 3,797,100 0.15 

รวม 2,589,471,370 100.00 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกนายวาสุกรี  กลาไพรี กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขา
มาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
มติที่ลง 

 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,583,461,570 99.77 

2. ไมเห็นดวย 2,212,700 0.09 

3. งดออกเสียง 3,797,100 0.15 

รวม 2,589,471,370 100.00 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการทีพ่นจากตําแหนงตามวาระกลบั

เขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,588,055,770 99.95 

2. ไมเห็นดวย 1,413,300 0.05 

3. งดออกเสียง 2,300 0.00 

รวม 2,589,471,370 100.00 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกนายฮิวเบิรท อึ้ง ชงิ-วาห เปนกรรมการแทนนางสาวนิจจนันท     

แสนทวีสุข  ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,588,053,270 99.95 

2. ไมเห็นดวย 1,413,300 0.05 

3. งดออกเสียง 4,800 0.00 

รวม 2,589,471,370 100.00 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติกาํหนดอํานาจกรรมการ  ตามท่ีเสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,588,057,970 99.95 

2. ไมเห็นดวย 1,413,300 0.05 

3. งดออกเสียง 100 0.00 

รวม 2,589,471,370 100.00 

 
เสร็จการลงมติแลวนายไพบูลย  ลิมปพยอม  นายวาสุกรี  กลาไพรี  และนายวิกรม                     
ศรีประทักษ  กลับเขาที่ประชุม 

 
วาระที่ 8 อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2551 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เร่ืองคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2551 นั้น โดยมติที่
ประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดกําหนดเปนนโยบายคาตอบแทนประจําป  ซึ่งคณะกรรมการได
พิจารณาอนุมัติแลวเห็นสมควรกําหนดไวภายในวงเงินไมเกิน 15,000,000 บาท ซึ่งประกอบดวย
คาตอบแทนรายเดือน คาตอบแทนกรรมการรายป และเบี้ยประชุมกรรมการ สําหรับกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และกรรมการภายนอก  ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

 
นโยบายคาตอบแทนกรรมการป 2551 

 

คาตอบแทนรปูตัวเงิน (บาท) ป 2551  
กรรมการ 

 รายเดือน เบี้ยประชุม คาตอบแทน
กรรมการรายป 

คณะกรรมการ    
- ประธานกรรมการ 200,000 x  

- กรรมการ 50,000 25,000  

คณะกรรมการตรวจสอบ    

- ประธาน 25,000 25,000  

- กรรมการ x 25,000  

คณะกรรมการสรรหา    

- ประธาน 10,000 25,000  

- กรรมการ x 25,000  
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คาตอบแทนรปูตัวเงิน (บาท) ป 2551  

กรรมการ 
 รายเดือน เบี้ยประชุม คาตอบแทน

กรรมการรายป 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน    
- ประธาน 10,000 25,000  

- กรรมการ x 25,000  

คณะกรรมการบริหาร    

- ประธาน 10,000 25,000  

- กรรมการ x 25,000  

 
หมายเหตุ : 1)   กรรมการบริหารที่เปนผูบริหารไมไดรับผลตอบแทนในตาราง 
  2)  ประธานกรรมการไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน หรือเบี้ยประชมุ หากเปนประธาน 
        ในคณะกรรมการชุดยอย 
 

ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้ ประธานจงึขอใหลงมติ และแจงดวยวา     
ที่ประชุมผูถอืหุนจะตองมมีติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาํป 2551 ตามที่เสนอ                

ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,583,161,470 99.76 

2. ไมเห็นดวย 2,042,900 0.08 

3. งดออกเสียง 4,267,000 0.16 

รวม 2,589,471,370 100.00 

 
 ซึ่งเปนคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวาสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 9 อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีบริษัท ประจําป 2551 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา โดยกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหที่ประชุม
สามัญประจําป พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีบริษัท  และกําหนดคาสอบบัญชีประจําปในการประชุมสามัญ
ประจําปทุก ๆ ป   ซึ่งในการประชุมสามัญประจําป 2551 คร้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย        
สอบบัญชี จํากัด ผูมีรายนามดังตอไปน้ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
 

1.  นายสุพจน  สิงหเสนห    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
     เลขทะเบียนที่   2826 

  2.   นายวินิจ  ศิลามงคล    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
     เลขทะเบียนที่   3378 
3.  นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
      เลขทะเบียนที่   3731 
4. นายเจริญ  ผูสัมฤทธิ์เลิศ      ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
      เลขทะเบียนที่   4068 

 
โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งในสี่คนนี้เปนผูตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบ

การเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท เคพี          
เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จํากัด แทนไดโดยกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอย ประจําป 2551 ในวงเงินจํานวนไมเกิน 
8,622,000 บาท   โดยแยกเปน 
 

งบการเงินบริษัทฯ                  2,876,000 บาท 
คาตรวจสอบระหวางไตรมาสรวมบริษัทยอย     2,376,000 บาท 
งบการเงินของบริษัทยอย(แตละบริษัทจายเอง) 3,370,000 บาท   
รวมคาสอบบัญชีทั้งสิ้น     8,622,000 บาท 

 
 ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชือ่ท่ีเสนอมานี้ ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ 

บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
 
 ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้  ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2551            
ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
มติที่ลง 

 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,581,901,857 99.71 

2. ไมเห็นดวย 410,800 0.02 

3. งดออกเสียง 7,158,813 0.28 

รวม 2,589,471,470 100.00 

 
วาระที่ 10   อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญของบริษัทฯ เพิ่มเติมเพื่อรับรองการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและพนักงาน 
(โครงการ ESOP) เนื่องจากเขาเง่ือนไขการปรับสิทธิตามที่กําหนดไวในหนังสือ   
ชี้ชวน 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา โดยที่บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลประจําป 2550 เปนอัตราเกิน
กวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ จึงเขาเงื่อนไขตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามโครงการ ESOP   ทําใหบริษัทฯ ตองทําการปรับราคา และอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อ
ไมใหสิทธิของผูถือ ESOP ดอยไปกวาเดิม คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผูถือหุนอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มเติมอีกจํานวน 1,300,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากจํานวนหุนสามัญที่ยังมิไดนํามาจัดสรร
ทั้งสิ้น 2,010,993,609 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการ
จัดสรรหุนเพิ่มทุน ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 5 แนบเอกสารเชิญประชุม 
 

ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้ ประธานจงึขอใหลงมติ และแจงดวยวา     
ที่ประชุมผูถอืหุนจะตองมมีติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามโครงการ ESOP 

ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติที่ลง 

 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,367,937,100 91.44 

2. ไมเห็นดวย 207,667,628 8.02 

3. งดออกเสียง 13,866,842 0.54 

รวม 2,589,471,570 100.00 

 
ซึ่งเปนคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 11        เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

มีผูถือหุนสอบถามดังตอไปน้ี 
 

ผูถือหุน  : เปาหมายในเรื่องโครงขาย 3G เปนอยางไรบาง คาดการณการเติบโตอยางไร ขณะนี้มขีาว
เร่ือง บจก. ดิจติอล โฟน ซึ่งเปนบริษัทยอย แพคดีอนุญาโตตุลาการ มีตวัเลขคอนขางสูง 
จะมีผลกระทบมากนอย เพียงใด หรือไม 

 
ประธาน  : ขออนุญาตชี้แจงเปน 2 สวน 

สวนแรก แยกเปน 2 ลักษณะ เร่ืองโครงขาย 3G เปนความรวมมอืระหวาง บมจ.ทีโอที กับ
บริษัทในการยกระดับขีดความสามารถของโครงขาย ในเบื้องตน เปนการเริ่มทดลองใน

บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัดบางจังหวัดเทานั้น ขนาดโครงขายจึงไม

ใหญมาก ฉะนั้น เมื่อเทียบกับรายไดรวมแลว คงไมเปนการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก 
เร่ืองตอมาคือ ใบอนุญาตใหม 3G จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (กทช.) ขณะนีอ้ยูในกระบวนการจางที่ปรึกษา หรือกําหนดแนวทางและวิธีการ
ตางๆ ซึ่งนาจะแลวเสร็จไดประมาณเดือนสิงหาคม หรือเดือนกันยายน 2551 
 
ในสวนที่ 2 เร่ืองอนุญาโตตุลาการนี้ เปนเรื่องของความเห็นที่ขัดแยงกัน อยางไรก็ดี บจก.
ดิจิตอล โฟน ไดตั้งสํารองไวเต็มจํานวนแลว  จึงไมมีผลกระทบเลย  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได
เปดเผยเรื่องนี้มาตั้งแตแรก ในกระบวนการตอไป  บริษัทฯ กําลังพิจารณาวาจะดําเนินการ
ตอไปทางศาลหรือไม และจะตองมีกระบวนการอยางไร 
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ผูถือหุน  : บริษัทฯ คาดการณเร่ืองการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อยางไร การจายเงินปนผลจะมี

นโยบายอยางไร จะจายอยางเดิมหรือไม 
 
ประธาน  : ในเรื่องนี้ ขออนุญาตตอบในภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรศัพทเคลื่อนที่ กลาวคือ          

เชื่อวา ยังคงมกีารขยายตัวของเลขหมายตอไป หมายความวา ในปจจุบนัผูใชบริการ ไดใช
เลขหมายมากกวา 1 เลขหมายจึงทําใหการขยายตัวของเลขหมายเชนวานี้ อาจเพิม่ไดถึง
รอยละ 20 จดุที่ดีคือ ทําใหภาพของการตดัราคาชะลอตวัลง แตเนนการแขงขันในเรื่อง
คุณภาพบริการ และเสนอความหลากหลายของบริการมากขึ้น นอกเหนือไปจากนี ้   
บริษัทฯ คงจะพูดไปไมได เนื่องจากจะขัดกับระเบียบของสํานักงานกลต.และตลาด
หลักทรัพย 

  
 ในเรื่องการจายเงินปนผล บริษัทฯ มีนโยบายการจายไมใหนอยไปกวาเดิม 
 
ผูถือหุน  : บริษัทฯ มีการประมาณการลงทุนในเรื่อง 3G อยางไร ผลกระทบเปนอยางไร 
 
ประธาน  : บริษัทฯ ไดเตรียมตัวไวบาง แตไมมาก เพราะตองคอยจาก กทช.กอน จนกวาจะไดรับ

ใบอนุญาต และยังจะตองดูจังหวะของตลาดดวย ผลกระทบอยางไร คงยังพูดไมได เพราะ
จะไปขัดกับระเบียบของสํานักงานกลต. และตลาดหลักทรัพยดังกลาวแลว 

 
ผูถือหุน  : กลยุทธของบริษัทฯ นอกจากเรื่องราคาแลว บริษัทฯ ควรแขงขันในเรื่องอะไร 
 
ประธาน  : ในเรื่องนี้ ขออนุญาตมองแบบเปรียบเทียบไปเปนสามเหลี่ยม เพราะลูกคามีความ

หลากหลาย จะใหบริการเหมือนกันหมดไมได ตองสรางความแตกตาง ไปตามความ
ตองการ หรือพฤติกรรมของผูบริโภค ขณะนี้ เร่ิมลงไปที่ฐานมากขึ้นๆ ในขณะเดียวกัน
บริษัทฯ ไดพัฒนาบริการนอกเหนือจากการโทรศัพทอยางเดียว (non-voice services) ซึ่ง

แตกอนมีสัดสวนของรายไดเพียงรอยละ 1 ตอนนี้สัดสวนไปถึงรอยละ 11 แลว บริการ
เชนนี้ เชน การใหขอมูล เนื้อหา (contents) ในรูปแบบตางๆ เสียงเรียกเขารอสาย (ring 

tone) มีความหลากหลายมาก บริการ Multi Media Service ก็ทําไดดีขึ้น เนื่องจาก 
คุณภาพของเครื่องลูกขาย คุณภาพของกลอง เปนตน บริษัทมีหนวยงานตางๆ มีพนักงาน
จํานวนไมนอยชวยกันจัดทํา และดูแล โดยแบงออกเปนลักษณะใหญๆ ไดถึง 5 ลักษณะ  : 

 
1. การมีโครงขายที่ดี 
2. การใหบริการที่ดี มีการปรบัปรุงอยูเสมอ มาจากใจ เชน Call Center 
3. ความหลากหลายและความกาวหนาของบรกิาร 
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4. การติดตามฐานขอมูลของลูกคา เพื่อเสนอสิทธิพิเศษ บัตรสวนลดตางๆ เปนตน 

5. การใชบริการของลูกคาไดมีสวนชวยสังคมทางออม เปนการสนับสนุนสังคม            
อีกทางหนึ่ง เชน โครงการแจกถังน้ําในชนบทเปนตน 

 
ผูถือหุน  : Number of Portability จะทําอยางไรตอไป 
 
ประธาน  : ในเรื่องนี้ขออนุญาตพูดถึง 2 ประเด็น ในประเด็นแรก ทําไมลูกคาจึงอยากออกจากระบบ 

อะไรเปนแรงจูงใจ ในเบื้องตนเชื่อกันวา ลูกคาอาจจะเคลื่อนยายไปยังโครงขายผูใหบริการ
ที่เล็กกวาเพราะมีราคาถูกกวา ตอนนี ้ เชื่อกันวา ไมนาเปนแรงจูงใจโดยเหตุที่ราคาไลเล่ีย
กันมาก ผูใหบริการตองปรับปรุงคุณภาพโครงขายและการใหบริการเปนดานหลัก กับทั้ง
การคืนกําไรหรือ ทําประโยชนแกสังคม ซึ่งนาจะเปนแรงจูงใจท่ีดีกวา 

 
 ในประเด็นที่สอง การเคลื่อนยายเชนวานี้จะเกดิเมื่อใด ใครสรางแรงจูงใจ ในเรื่องนี้ ตองมี

การลงทุนสรางฐานขอมูล  แรงจูงใจตางๆ จงึนาจะมาจากผูผลิตซอฟทแวรมากกวา และ
ไมนามีการเปลีย่นแปลงมากนัก 

 
ผูถือหุน  : บริษัทฯ ตองตั้งบริษัทใหม เพื่อดูแลเรื่อง 3G หรือไม 
 
ประธาน  : เร่ืองนี้ตองดูขอกําหนด และเงื่อนไขตางๆ ของใบอนุญาตกอน 
 
ผูถือหุน : โครงขาย 1900 เปนของบริษัทฯ หรือไม 
 
ประธาน  : โครงขาย 1900 ดําเนินการโดย บมจ. ทีโอที 
 
ผูถือหุน : การลงทุนโครงขาย 3G มีประมาณการเทาใด 
 
ประธาน  : อาจจะมีตัวเลขประมาณ 500 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ในเบื้องตนตองไปพิจารณาที่

เมืองใหญกอน เชนที่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม นครราชสีมา หาดใหญ เปนตน และจะ
ไมกระทบผูใชบริการเลย เพราะมีการ roaming ระหวางกัน แตในถึงที่สุดตองพิจารณา
ขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ของใบอนุญาต 

 
  จากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใหที่ประชุมพิจารณาอีก               






