
ทะเบียนเลขที่  0107535000265 
                            (เดิม บมจ. 59)  

 
 
ที่ CPS 099/2552 
 
       6   มีนาคม 2552 
 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 
เรียน ทานผูถือหุน  

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
เอกสารที่แนบสงมาดวย  

1.     สําเนารายงานการประชุมสามัญประจําป 2551 วันที่ 10 เมษายน 2551 
2. รายงานประจําป พรอมงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2551 รวมถึงนโยบายการ

จายเงินปนผล และขอมูลการจายเงินปนผล 
3. ขอมูลพิจารณาการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท 
4. ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม  
5. แบบรายงานการจัดสรรหุนเพิ่มทุนแสดงรายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญของบริษัทเพิ่มเติมเพื่อรองรับการ

ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ESOP) เนื่องจากเขาเงื่อนไขการปรบัสิทธิตามที่กําหนดไวในหนังสือช้ีชวน  
6.    หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยกําหนด (ผูถือหุนสามารถ 

download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ไดจากเว็บไซตของบริษัทที่
www.investorrelations.ais.co.th ) 

7.    นิยามกรรมการอิสระ และขอมูลของกรรมการอิสระ  
8.    ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน     
9.     คําช้ีแจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม

และการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถือหุน 
 10.   ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 
11.    แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังสถานที่ประชุม 

 
 ดวยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2552 ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2552 เวลา 14.00 
นาฬิกา ณ AUDITORIUM ช้ัน 9 อาคารชินวัตร 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระพรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการดังตอไปน้ี 
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วาระที่ 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป 2551 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 10 เมษายน 2551 

 
วัตถุประสงคและเหตุผล : การประชุมสามัญประจําป 2551 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 โดย
มีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้ง
เผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท (www.investorrelations.ais.co.th) แลว  

  
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นวารายงานการประชุมสามัญประจําป 2551 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุม          
ผูถือหุนรับรองรายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ : เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2551 
  

วัตถุประสงคและเหตุผล : บริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 
ซึ่งเกิดขึ้นในรอบป 2551 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงาน
ของบริษัทประจําป 2551 ตามรายงานประจําป ซึ่งแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ
บริษัทป 2551 ที่ผานมา โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 
งบการเงินรวมของบริษัท  

หนวย: ลานบาท 2551 2550 เพิ่มขึ้น(ลดลง) รอยละ 

สินทรัพยรวม 128,081 128,942 (861) (0.67%) 
หนี้สินรวม 54,646 53,481 1,165 2.18% 
รายไดรวม 110,792 108,454 2,338 2.16% 
กําไรสุทธิ 16,409 16,290 119 0.73% 
กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน) 5.54 5.51 0.03 0.54% 

 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมต ิ: วาระนี้ไมตองไดรับการลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนเนื่องจากเปน
วาระเพื่อทราบ 
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วาระที่ 4 อนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2551 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 
วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดให
บริษัทตองจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทที่ผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว และเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา กระบวนการจัดทํา
รายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ ที่ทําใหมั่นใจไดวา 
รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อยางถูกตองตามที่ควร
ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ
และทันเวลา เพื่อเปนประโยชนกับผูถือหุน นักลงทุน หรือ ผูใชงบการเงินในการตัดสินใจลงทุน 
 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติงบดุล บัญชีกําไร
ขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจําป 2551 ซึ่งผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบ
บัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด และไดรับความเห็นชอบและผานการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ : เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
     

วาระที่ 5 อนุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลประจําป 2551 
 
 วัตถุประสงคและเหตุผล :บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลัง

หักภาษีตามงบการเงินรวม โดยการจายเงินปนผลดังกลาวจะพิจารณาจากผลการดําเนินงาน 
โครงสรางสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ 
รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยในป 2551 ผลประกอบการของบริษัท 
มีกําไรสุทธิ จํานวน 16,409 ลานบาท บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลในอัตรา          
หุนละ 6.30 บาท และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุม
ผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรกําไรดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
ขอมูลการจายเงินปนผลท่ีผานมา 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปน              
ทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสํารองไว               
ครบถวนแลว 
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รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2551 (ปที่เสนอ) ป 2550 
1. กําไรสุทธิ (บาท) 16,409,035,972 16,290,466,659 
2. จํานวนหุน 
2.1 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลระหวางกาล 
2.2 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลประจําป 

 
2,961,739,547 หุน 

   2,961,748,766 หุน* 
(ประมาณการ) 

 
2,957,155,719 หุน 
2,961,077,241 หุน 

3. รวมเงินปนผลจายตอหุน (บาท : หุน) 
3.1 เงินปนผลระหวางกาล(บาท : หุน) 
3.2 เงินปนผลประจําป (บาท : หุน) 

6.30 
3.00 
3.30 

6.30 
3.00 
3.30 

4. รวมเปนเงินปนผลที่จายทั้งสิ้น (บาท) 18,658,989,568.80 
(ประมาณการ) 

18,644,022,052.30 

5. อัตราสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 113.71 114.44 
* จํานวนหุนที่จดทะเบียน ณ วันที่ 3 มีนาคม 2552 ทั้งนี้จะทราบจํานวนที่แทจริงจนกวาจะมีการกําหนดรายชื่อผูมี

สิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 20 เมษายน 2552 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 
2551 ในอัตราหุนละ 6.30 บาท ตามนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดใหบริษัทจายเงินปนผลไม
นอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ ซึ่งบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลประกอบการ
ในครึ่ งปแรกของป  2551 ไปแลวในอัตราหุนละ  3 .00 บาท  คงเหลือ เงินปนผลสําหรับ                    
ผลประกอบการในครึ่งปหลังของป 2551 ที่ขออนุมัติจายอีกในอัตราหุนละ 3.30 บาท  

 
บริษัทจายเงินปนผลจากอัตราภาษีรอยละ 30 ของกําไรสุทธิ ดังนั้น ผูถือหุนสามารถเครดิตภาษีเงิน
ปนผลไดเทากับ เงินปนผลคูณสามสวนเจ็ด โดยผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาจะไดรับเครดิตภาษี
เงินปนผลตามหลักเกณฑที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กําหนด เนื่องจากบริษัทจายจากเงินปน
ผลที่ไดรับจากบริษัทที่เสียภาษีไวแลว 

  
โดยบริษัทจะกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2552 
และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย                   
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2552 และกําหนดวันจายเงินปนผลในวันที่ 
4 พฤษภาคม 2552 ผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดนโยบายการจายเงินปนผลและขอมูลการจายเงิน      
ปนผลของบริษัทไดใน เอกสารแนบ 2 

 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ: เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 อนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 15,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันลานบาท) 
 

วัตถุประสงคและเหตุผล : บริษัทมีความประสงคที่จะจัดเตรียมแหลงเงินทุนไวเพื่อรองรับการ
ลงทุนขยายโครงขายในกรณีที่บริษัทไดรับใบอนุญาต 3G 2100 MHz และเพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัท รวมถึงเพื่อการชําระคืนหนี้ที่ครบกําหนด เนื่องจากการออกหุนกูเปนแหลง
เงินทุนที่สําคัญและมีตนทุนที่เหมาะสม อีกทั้งเพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกในการจัดหาแหลงเงินทุน
ของบริษัท  จึงเห็นควรขออนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท  ในวงเงินไม เกิน 
15,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันลานบาท)  
 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกและ
เสนอขายหุนกูของบริษัทในวงเงินไมเกิน 15,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันลานบาท) หรือ
เงินสกุลอื่นที่มีจํานวนเทียบเทาเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศใหแก ผูลงทุนทั่วไป 
และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไมวาทั้งจํานวนหรือเพียงบางสวน
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือ
กฎเกณฑหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของโดยจะออกและเสนอขายเปนชุดเดียวหรือหลายชุด และจะ
ออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขอื่นๆ ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือหนวยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวของ
กําหนด ผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดเรื่องหุนกูดังกลาวเพิ่มเติมไดในเอกสารแนบ 3 
 
อนึ่ง โดยที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 ไดอนุมัติโครงการ
ออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ซึ่งรวมถึง (แตไมจํากัดเฉพาะ) หุนกู หุนกูระยะสั้น และต๋ัวเงิน เปน
ตน) ในวงเงินไมเกิน 14,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันลานบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจํานวน
เทียบเทา ซึ่งบริษัทไดออกและเสนอขายหุนกูแลวเปนจํานวนรวม 11,500,000,000 บาท (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันหารอยลานบาท) คงเหลือวงเงินอยูอีก 2,500,000,000 บาท (สองพันหารอยลานบาท) 
(“วงเงินที่เหลือ”) คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 2/2552 วันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 จึง
เห็นสมควรใหยกเลิกวงเงินที่เหลือ และจะใชการออกและเสนอขายหุนกูที่บริษัทไดนําเสนอใน
การประชุมคราวนี้แทน 
 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ : คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ     
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7  อนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 49 เร่ืองการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3 
  

วัตถุประสงคและเหตุผล :  โดยที่มาตรา 9 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 กําหนดวา ผูที่ประสงคจะเปนผูใหบริการที่เปนนิติ
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บุคคลจะตองมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส                
ซึ่งธุรกิจรับชําระเงินคาสินคา และบริการผานจุดรับชําระเงิน mPAY Station ที่บริษัทดําเนินการอยู
จะเขาตามบัญชี ค (5) การใหบริการรับชําระเงินแทน บริษัทจึงตองเพิ่มวัตถุประสงคของบริษัท              
ขอ 49 และไปจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย 

  
 ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติวัตถุประสงคขอ 49 

ดังตอไปนี้ 
 
“ขอ 49 ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส เชน การใหบริการ
หักบัญชี (Clearing) บริการชําระดุล (Settlement) การใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผาน
อุปกรณอยางหนึ่งอยางใดหรือผานทางเครือขาย การใหบริการสวิตชช่ิงในการชําระเงินหลาย
ระบบ (Transaction Switching) การใหบริการชําระเงินแทนการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสที่ใช
ซื้อสินคา และหรือรับบริการจากผูขายสินคาหรือผูใหบริการหลายราย โดยไมจํากัดสถานที่และ 
ไมอยูภายใตระบบการจัดจําหนายและการใหบริการเดียวกัน (e-Money) (เวนแตจะไดรับอนุญาต
ใหจัดตั้งเพื่อประกอบธุรกิจดังกลาวจากสวนราชการที่เกี่ยวของ)” 
 

 จากการเพิ่มเติมวัตถุประสงคดังกลาว  ทําใหบริษัท  ตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิ  ขอ  3 
วัตถุประสงคของบริษัท จากเดิม มีจํานวน 48 ขอ แกไขเปน 49 ขอ  ดังนั้น คณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติ  

 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ : คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ     
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8 อนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 

วัตถุประสงคและเหตุผล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทขอ 18 กําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปในอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง         
เปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 และกรรมการที่พนจากตําแหนง
ตามวาระนี้อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2552 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน  4 ทาน มีรายช่ือดังตอไปนี้ คือ 
 

1. นายสมประสงค  บุญยะชัย   รองประธานกรรมการ  กรรมการกําหนดคาตอบแทน  
 และกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

 2. นายอวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนด 
  คาตอบแทน และกรรมการอิสระ 
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 3. นางทัศนีย  มโนรถ   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นายแอเลน ลิว ยง เคียง ประธานกรรมการบริหาร 

 
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนป 2552 บริษัทขอเรียนวา เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน  บริษัทไดประกาศตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และในเว็บไซตของบริษัท ในชวงเดือนธันวาคม 2551 – มกราคม 2552 ใหสิทธิแกผู
ถือหุนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขา
รับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปนการลวงหนา แตไมมีผู
ถือหุนทานใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแตอยางใด 
 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียไดพิจารณาตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ที่มีความเห็นวาคณะกรรมการที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
เปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ รวมถึงประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาเปน
กรรมการใหม อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดกรรมการเกี่ยวกับประวัติสวนตัว  
วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน สัดสวนการถือหุนในบริษัท ขอมูลการดํารงตําแหนงใน
บริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ  และประวัติการเขาประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอย ปรากฏตามเอกสารแนบ 4  
 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ : เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 9 อนุมัตินโยบายและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2552 
 
 วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง

กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการ   
 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรอง  อยางละเอียด ถึงความเหมาะสมประการตางๆ  และ
เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ 
และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทแลว  เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 
2552  ภายในวงเงินไมเกิน 13,500,000  บาท (สิบสามลานหาแสนบาท)   ซึ่งประกอบดวย
คาตอบแทนเปนตัวเงิน กลาวคือ คาตอบแทนเปนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส  ลดลงรอยละ 10  
เทียบกับป 2551 เพื่อเปนการแสดงความรับผิดชอบของกรรมการตอภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ทั้งนี้ 
ในป 2551 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดกําหนดวงเงินไวไมเกิน 15,000,000 บาท (สิบหาลานบาท) 
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และบริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการในฐานะกรรมการบริษัทรวมเปนจํานวน 13,062,000  
บาท (สิบสามลานหกหมื่นสองพันบาทถวน) 
 
สําหรับป 2552 นโยบายคาตอบแทนกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 
 

นโยบายคาตอบแทนกรรมการป 2552 

คาตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ป 2552  กรรมการ 
รายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส 

คณะกรรมการ 
ประธานกรรมการ 200,000 x  

กรรมการ 50,000 25,000  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 25,000 25,000  
กรรมการ x 25,000  

คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 
ประธาน 10,000 25,000  
กรรมการ x 25,000  

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
ประธาน 10,000 25,000  
กรรมการ x 25,000  

คณะกรรมการบริหาร 
ประธาน 10,000 25,000  
กรรมการ x 25,000  

 
หมายเหตุ : 1) กรรมการที่เปนผูบริหาร / พนักงานของบริษัท หรือผูถือหุน ไมมีสิทธิไดรับ

คาตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดยอย 
 2) ประธานกรรมการไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน หรือเบี้ยประชุม หากเปน

ประธานในคณะกรรมการชุดยอย 
 

จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ : คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ     
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 10 อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีบริษัท ประจําป 2552 
 
 วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่

ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท
ทุกป 

  
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง 
และ เสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2552 โดยไดประเมินความเปนอิสระ คุณภาพของ
ผลงานการตรวจสอบป 2551 ทักษะความรูความสามารถประสบการณในการตรวจสอบธุรกิจใน
อุสาหกรรมโทรคมนาคมและทีมสนับสนุนของสํานักงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีปจจุบัน 
นอกจากนี้ไดพิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนเปนประการสําคัญดวย  

 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด           

มีความเปนอิสระ  มีความรูและประสบการณเพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี  รวมถึง
คาตอบแทนมีความเหมาะสม  จึงมีมติเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม         
ผูถือหุน ใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี               
ประจําป 2552  

 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอใหผูถือหุน

แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทยอยตอไปเปนปที่สอง  

  
 รายชื่อผูสอบบัญชี 

 1. นายสุพจน  สิงหเสนห  เลขที่ผูสอบบัญชี  2826 
     (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

 2. นายวินิจ  ศิลามงคล  เลขที่ผูสอบบัญชี  3378 
(เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท มาแลวเปนระยะเวลา 1 ป ต้ังแตป 2551) 

 3. นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ เลขที่ผูสอบบัญชี  3731 
   (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

 4. นายเจริญ  ผูสัมฤทธิ์เลิศ  เลขที่ผูสอบบัญชี  4068 
   (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

 
โดยใหผูสอบบญัชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบ แสดงความเห็นตองบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทยอย และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถ
ปฏิบัติงานได ใหบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
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บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ทําหนาที่แทนได โดยกําหนดคาสอบบัญชีเฉพาะบริษัท 
ประจําป 2552 ไวเปนจํานวน 5,237,000 บาท  

 
เปรียบเทียบคาสอบบัญชีป 2552 (ปท่ีเสนอ) และ ป 2551 

(บาท) ป 2552 (ปท่ีเสนอ) ป 2551 
งบการเงินของบริษัท 2,876,000 2,876,000 

คาตรวจสอบระหวางไตรมาส 
(รวมบริษัทยอย) 

2,361,000 2,376,000 

คาบริการอ่ืน ๆ ไมมี ไมมี 
รวม 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
(รอยละ) 

5,237,000 
(15,000) 

(0.29) 

5,252,000 
  

 
ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไมมี
ความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของ
ของบุคคลดังกลาวแตอยางใด โดยไดทํารายงานการถือครองหลักทรัพยตอบริษัทไวแลว 
 
นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดรับการคัดเลือกใหเปนสํานักงานสอบ
บัญชีของบริษัทยอยสําหรับป 2552 ดวย  
 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ : เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 11   อนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญของบริษัทเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามในสําคัญแสดงสิทธิ           
ท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท  ใหแกกรรมการและพนักงาน (โครงการ ESOP) เนื่องจากเขา
เง่ือนไขการปรับสิทธิตามที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน 

 
วัตถุประสงคและเหตุผล : โดยที่บริษัทไดจายเงินปนผลประจําป 2551 เปนอัตราที่เกินกวา    
รอยละ 50 ของกําไรสุทธิ จึงเขาเงื่อนไขตามที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนเพื่อเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ทําใหบริษัทตองทําการปรับราคาและอัตราการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อไมใหสิทธิของผูถือ ESOP ดอยไปกวาเดิม จึงตองขอจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใชสิทธิ ESOP ไวอยางเพียงพอ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผูถือหุนอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มเติมอีก
จํานวน 1,150,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากจํานวนหุนสามัญที่ยังมิไดนํามาจัดสรร
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ทั้งสิ้น 2,009,693,609 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงาน  (โครงการ ESOP)     
เนื่องจากเขาเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนเพื่อเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิตามโครงการ ESOP ปรากฏตามเอกสารแนบ 5  
 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ : คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 

 ทั้งนี้ บริษัทจะกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 (Record Date)              
ในวันที่ 17 มีนาคม 2552 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 18 มีนาคม 2552  

 หากผูถือหุนมีคําถามหรือขอสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ตองการใหคณะกรรมการและฝายบริหารช้ีแจง            
ในวันประชุม ทานสามารถสงคําถามลวงหนามายังบริษัท ไดที่ companysecretary@ais.co.th หรือโทรสาร
หมายเลข 02-299-5108 

 จึงเรียนมาเพื่อขอทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน             
จักไดรับความขอบพระคุณยิ่ง หากทานไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง กรุณามอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือ
กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเปนผูเขารวมประชุมแทนตามหนังสอืมอบฉันทะ   

บริษัทขอความรวมมือจากทานโปรดสงหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2552 ตาม   
ที่อยูดังตอไปนี้ 

สํานักเลขานุการบริษัท 
บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
414 อาคารชินวัตร 1 ช้ัน 21 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

 
ในวันประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อใหการลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมสามัญผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอใหผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพรอมนี้) ซึ่งบริษัท             
ไดพิมพบารโคดไวแลว มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย  พรอมทั้งกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐาน
เพื่อแสดงตนในการเขารวมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้ โดยบริษัทไดอํานวยความสะดวก
ในการปดอากรแสตมปในหนังสือมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน          
ครั้งนี้ดวย  
  
 





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 



 5 

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 



 11 

 
  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 
 



 16 

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               





เอกสารแนบ 2 

นโยบายการจายเงนิปนผลและขอมูลการจายเงนิปนผล 
ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

เนื่องจากบริษัทมีหุนกูที่ยังไมครบกําหนดไถถอน ที่ประชุมผูถือหุนกูของบริษัท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2548 และวันที่ 22 กันยายน 2548 มีมติอนุมัติใหบริษัทแกไขขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูได 
โดยระบุวา บริษัทจะสามารถจายเงินปนผลในแตละปใหแกผูถือหุนของบริษัทเปนจํานวนเกินกวารอยละ 40 ของ
ผลกําไรสุทธิในปนั้นๆ ได ภายใตเงื่อนไขคือ บริษัทจะตองมีอันดับความนาเชื่อถือ (credit rating) ซึ่งไดรับจาก
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สํานักงาน กลต. ใหความเห็นชอบในอันดับไมต่ํากวา AA และไดรับภายใน
ระยะเวลาไมเกินกวา 45 วันกอนหนาวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาว ทั้งนี้ ใน
กรณีที่บริษัทผิดนัดชําระหนี้เงินตน หรือดอกเบี้ยหุนกูไมวางวดใดๆ บริษัทจะไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หุนของบริษัทได 

อยางไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายในการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีตามงบการเงินรวม หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นตองไมมีผลกระทบตอ

การดําเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ และการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับ

กระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมเกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท 

ขอมูลการจายเงินปนผลที่ผานมา 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุน

สํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารอง
นี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสํารองไวครบถวนแลว 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2551 (ปที่เสนอ) ป 2550 
1. กําไรสุทธิ (บาท) 16,409,035,972 16,290,466,659 
2. จํานวนหุน 
2.1 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลระหวางกาล 2,961,739,547 หุน 2,957,155,719 หุน 
2.2 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลประจําป 

 

2,961,748,766 หุน* 
(ประมาณการ) 

 

2,961,077,241 หุน 

3. รวมเงินปนผลจายตอหุน (บาท : หุน) 
3.1 เงินปนผลระหวางกาล(บาท : หุน) 3.00 
3.2 เงินปนผลประจําป (บาท : หุน) 

6.30 
3.00 
3.30 

6.30 

3.30 
4. รวมเปนเงินปนผลที่จายทั้งส้ิน (บาท) 18,658,989,568.80 

 (ประมาณการ) 
18,644,022,052.30 

5. อัตราสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 113.71 114.44 
* จํานวนหุนที่จดทะเบียน ณ วันที่ 3 มีนาคม 2552 ทั้งนี้จะทราบจําน กําหนด

ปนผล ในวันที่ 20 เมษายน 2552 
วนที่แทจริงจนกวาจะมีการ รายชื่อผูมีสิทธิรับเงิน   



เอกสารแนบ 3 
 

ขอมูลพิจารณาการออกและเสนอขายหุนกู 
 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบการออกและเสนอขายหุนกูเพื่อใชเปนแหลงเงินทุนในการลงทุน ชําระคืนหนี้

ที่ครบกําหนดและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วงเงิน ไมเกิน 15,000 ลานบาทหรือเงินสกุลอื่นที่มีจํานวนเทียบเทา โดยมีเงื่อนไข คือ ใหออกและเสนอ
ขายภายในระยะเวลาตั้งแตวันที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 มีมติอนุมัติใหออกและเสนอ
ขายหุนกูของบริษัท จนถึงวันที่มีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 

การเสนอขาย เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศใหแก ผูลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ 
ผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไมวาทั้งจํานวนหรือเพียงบางสวนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือกฎเกณฑหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
โดยจะออกและเสนอขายเปนชุดเดียวหรือหลายชุดและจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือ

หลายคราวก็ได   

ทั้งนี้ ใหบริษัทสามารถทําการจัดสรรหุนกูใหแกผูถือหุนกูเดิมของบริษัทกอนผูลงทุนทั่วไปโดยไม

จําเปนตองรอใหเหลือจากการจองซื้อของผูลงทุนทั่วไปทั้งหมดได  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
อื่นๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือหนวยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวของ
กําหนด 

การมอบอํานาจ มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือ

คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ("ผูรับมอบอํานาจ") เปนผูมี
อํานาจในการตัดสินใจและจัดการออกและเสนอขายหุนกู ตลอดจนดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การออกและเสนอขายหุนกู (รวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะ การกําหนด ชนิด ประเภท รายละเอียดของ
หุนกู การแตงตั้งผูจัดจําหนายหรือผูจัดการการจัดจาํหนายและรับประกันการจําหนายหุนกู นาย

ทะเบียน และ/หรือ ผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) การดําเนินการนําหุนกูไปจดทะเบียนในตลาดรอง การ
เจรจาตอรอง จัดทํา ตกลง ลงนาม และสงมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของ) ที่ผูรับมอบ
อํานาจพิจารณาเห็นวามีความจําเปนตองทําเพื่อใหการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาวสําเร็จลุลวง

ไปได รวมถึงการเขาทําธุรกรรมเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากความไมแนนอนของอัตรา

ดอกเบี้ย และ/หรือ อัตราแลกเปลี่ยน ไมวาทั้งจํานวนหรือเพียงบางสวน 
การอนุมัติโดยที่
ประชุมผูถือหุน
ของบริษัท 

พิจารณาเห็นชอบใหนําวาระดังกลาวเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพื่ออนุมัติตอไปตามที่

กําหนดไวในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง)  
ใหการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุนกูนั้นจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ

บริษัท  
 



เอกสารแนบ 4 

หนา 1 จาก 5 

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

ชื่อ – สกลุ นายสมประสงค  บุญยะชัย 
อายุ (ป) 53 
ตําแหนง รองประธานกรรมการ  กรรมการกําหนดคาตอบแทน และ 

กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 
วันเริ่มตนตําแหนงกรรมการ 28 มีนาคม 2537 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 15 ป 
จํานวนและสัดสวนการถือหุนในบริษัท - ไมมี -  
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
การผานหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลักสูตร DAP : Director Accreditation Program รุน 30/2547 

หลักสูตร DCP: Director Certification Program รุน 65/2548 
ประสบการณทํางาน 2551 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
  ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ชิน คอรปอเรช่ัน 
 2550 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ชิน คอรปอเรช่ัน 
 2549 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยคม 
 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. โรงพยาบาลพระรามเกา 
 2540 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง 
 2543 - 2551 กรรมการบริหาร บมจ. ชินแซทเทลไลท 
 2542 - 2551 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
 2537 - 2551 กรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
 2547 - 2550 กรรมการบริหาร บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ 
   กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ไอทีวี 
 2543 - 2550 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ชิน คอรปอเรช่ัน 
 2540 - 2541 รองประธานกรรมการบริหาร  
   สายธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไรสาย กลุมชินวัตร 
 2538 - 2539 กรรมการผูอํานวยการอาวุโส บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
 2537 - 2538 กรรมการผูอํานวยการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
 2536 - 2537 กรรมการผูอํานวยการ บมจ. ชินแซทเทลไลท 
 2536 - 2536 กรรมการผูอํานวยการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
 2535 - 2536 รองกรรมการผูอํานวยการ สายงานปฏิบัติการที่ 4 กลุมชินวัตร 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 3 แหง :   - บมจ. ชิน คอรปอเรช่ัน 
 - บมจ. ไทยคม 
 - บมจ. เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง 

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 12 แหง  

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/
ผูบริหารในบรษิัทอื่น 

 การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทําใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  

- ไมมี - 

สัดสวนการเขารวมประชุมในรอบป 2551  คณะกรรมการ    10/10 ครั้ง 
  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 4/4 ครั้ง 
  คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 4/4 ครั้ง 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา - ไมมี -  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - ไมมี - 



 

หนา 2 จาก 5 

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

ชื่อ – สกลุ  นายอวิรทุธ  วงศพุทธพิทกัษ 
อายุ (ป) 60 
ตําแหนง กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการอิสระ 
วันเริ่มตนตําแหนงกรรมการ 12 กรกฎาคม 2549 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 2 ป 9 เดือน 
จํานวนและสัดสวนการถือหุน   ในบริษัท - ไมมี -  
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอรค สหรัฐอเมริกา 
การผานหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลักสูตร DCP: Director Certification Program รุน 8/2544 

บทบาทคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายคาตอบแทน 
ประสบการณทํางาน 2551 - ปจจุบัน ที่ปรึกษา สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
 2550 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. หินออน 
 2549 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
   ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
   ผูทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน  
   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
   ที่ปรึกษา บมจ. ปูนซิเมนตไทย 
 2546 - ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ 
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. ทุนลดาวัลย 
   กรรมการ บจ. วังสินทรัพย 
 2538 - ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เทเวศประกันภัย 
 2550 - 2551 กรรมการ บมจ. การบินไทย 
 2548 - 2551 ผูชวยผูอํานวยการ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษตัริย 
 2544 - 2551 ประธานกรรมการ บจ. ไอทีวัน 
 2546 - 2548 ผูจัดการใหญ บมจ.ซิเมนตไทยพร็อพเพอรต้ี (2001) 
 2538 - 2546 ผูชวยผูจัดการใหญ & Chief of Financial Officer, บมจ. ปูนซิเมนตไทย 
 2533 - 2538 President, บริษัท ไทสเซอรา อิงค (อเมริกา) 
 2523 - 2533 กรรมการผูจัดการ บจ.เซรามิคอุตสาหกรรมไทย 
 2520 - 2523 ผูจัดการฝายการเงิน บจ. สยามคราฟทอุตสาหกรรม 
 2512 - 2520 เจาหนาที่บัญชีและการเงิน บมจ. ปูนซิเมนตไทย 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 2 แหง  - บมจ. เทเวศประกันภัย 
 - บมจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ 

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 3 แหง 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/
ผูบริหารในบรษิัทอื่น 

 การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 

สัดสวนการเขารวมประชุมในรอบป 2551  คณะกรรมการ 8/10 ครั้ง 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 13/13 ครั้ง 
  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 4/4 ครั้ง 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา - ไมมี -  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - ไมมี -  



 

หนา 3 จาก 5 

  
การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษทัยอย / บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน หนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา - ไมเปน - 
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไมเปน - 
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ - ไมมี - 
 



 

หนา 4 จาก 5 

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

ชื่อ – สกลุ นางทศันีย  มโนรถ 
อายุ (ป) 63 
ตําแหนง กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
วันเริ่มตนตําแหนงกรรมการ 24 เมษายน 2549 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 3 ป 
จํานวนและสัดสวนการถือหุน   
ในบริษัท 

- ไมมี - 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การผานหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

Advanced Management Program, Harvard Business School, USA  
หลักสูตร DCP: Director Certification Program รุน 32/2546 

ประสบการณทํางาน 2549 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
 2545 - 2548 รองกรรมการผูจัดการใหญ ดานการเงินและบัญชี บมจ. ทศท. คอรปอเรช่ัน 
 2544 - 2548 กรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
 2543 - 2545 รองผูอํานวยการ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
 2542 - 2543 ผูชวยผูอํานวยการ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
 2539 - 2542 ผูอํานวยการฝายการเงินและงบประมาณ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 
 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 

การดํารงตําแหนงเปน
กรรมการ/ผูบริหารในบริษทัอื่น 

 การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทําใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 

สัดสวนการเขารวมประชุมในรอบป 2551  คณะกรรมการ 10/10 ครั้ง 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 13/13 ครั้ง 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา - ไมมี -  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - ไมมี -  
 
การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษทัยอย / บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน หนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา - ไมเปน - 
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไมเปน - 
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ - ไมมี - 



 

หนา 5 จาก 5 

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

ชื่อ – สกลุ นายแอเลน ลิว ยง เคียง 
อายุ (ป) 53 
ตําแหนง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
วันเริ่มตนตําแหนงกรรมการ 20 มีนาคม 2549 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 3 ป 1 เดือน 
จํานวนและสัดสวนการถือหุน   
ในบริษัท 

- ไมมี - 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท Science (Management),  
Massachusetts Institute of Technology, USA 

การผานหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

- ไมมี - 

ประสบการณทํางาน 2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
 2549 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
  Chief Executive Officer-Singapore, Singapore Telecom Pte. Ltd.  
 2549 - 2551 กรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
 2548 - 2549 Managing Director - Consumer (Optus) 
 2544 - 2548 Managing Director - Mobile (Optus) 
 2542 - 2544 Chief Operating Officer, บมจ .แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
 2538 - 2542 Chief Operating Officer, Singapore Telecom International 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 
 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 2 แหง 

การดํารงตําแหนงเปน
กรรมการ/ผูบริหารในบริษทัอื่น 

 การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทําใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 

สัดสวนการเขารวมประชุมในรอบป 2551  คณะกรรมการ 3/10 ครั้ง 
  คณะกรรมการบริหาร 11/15 ครั้ง 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา -  ไมมี -  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - ไมมี -  
  
 



 

แบบรายงานการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 

ขาพเจาบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2552 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 เกี่ยวกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังนี้ 

1. การเพิ่มทุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญที่ยังมิไดนําออกจําหนายของบริษัทฯ จํานวนรวม 
1,150,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมมูลคา 1,150,000 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP) อันเปนผลการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน

หนังสือชี้ชวน 

2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญที่ยังมิไดออกจําหนายของบริษัทฯ จํานวน 
1,150,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมมูลคา 1,150,000 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP) เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 
(หุน) 

อัตราการใชสิทธิ 
(เดิม:ใหม) 

ราคาใชสิทธ ิ
ตอหุน(บาท) 

วัน เวลา จองซื้อ 
และชําระเงินคาหุน 

หมายเหตุ 

ผูถือหุนเดิม - - - - - 
ประชาชน - - - - - 
บุคคลใด ๆ (ระบุ)  - - - - - 
เพื่อรองรับการใชสิทธิของ ESOP 
เปนผลจากการปรับสิทธิตาม

เงื่อนไขในหนังสือชี้ขวนจํานวน

ทั้งส้ิน 1,150,000 หุน 1,150,000 - - - - 

2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ  กรณีที่มีเศษของหุน 

-ไมมี- 

 2.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร จํานวน 2,008,543,609 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
รวมมูลคา 2,008,543,609 บาท 
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3. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

 กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ในวันที่ 8 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ หอง 
Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื่อผู
ถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2552 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2552 และใหรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 
18 มีนาคม 2552  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขอ

อนุญาต (ถามี)  

บริษัทฯ จะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกระทรวงพาณิชย เมื่อมีการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุน
สามัญ และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหรับหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเปนหลักทรพัยจดทะเบียน

และเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป 

5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพ่ิม 

 บริษัทฯ จะไดรับเงินทุนหลังจากการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ซึ่งเงินทุนที่บริษัทฯ ไดรับนี้จะนําไปใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ ตอไป 

6. ประโยชนที่บริษัทฯ จะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

 เพื่อจัดสรรจํานวนหุนสามญัไวรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ของ

บริษัทฯ ที่ออกทุกโครงการอยางเพียงพอ เนื่องจาก บริษัทฯ ไดระบุเงื่อนไขการปรับสิทธิไวในหนังสือช้ีชวนเพื่อรักษาสิทธิ
ของผูถือ ESOP ไมใหดอยไปกวาเดิม 

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

เพื่อเปนแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ นอกจากนี้

เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีความตั้งใจในการทํางานเพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจให
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทํางานกับบริษัทฯ ตอไปในระยะยาว ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ดีใน
อนาคต 

สิทธิของหุนสามัญที่ออกตามการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและ

สภาพเหมือนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ไดออกไปกอนหนานี้แลว และมีสิทธิในการรับเงินปนผลนับตั้งแตวันที่ปรากฏ
รายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุนที่ยื่นขอเพิ่มทุนตอกระทรวงพาณิชย 

 





เอกสารแนบ 7 
นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท แอดวานซ อนิโฟร เซอรวิส จาํกัด (มหาชน)  

 
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไวใน

นโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  ซึ่งสอดคลองและเขมงวดกวาหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กลาวคือ 

 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง สําหรับกรรมการ
ตรวจสอบที่ไดรับการแตงตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ตองพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวาสองป
กอนไดรับการแตงตั้ง 

3. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ใน
ลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่ง
ไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง สําหรับกรรมการตรวจสอบที่ไดรับการแตงตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ตองพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง 
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชา

อสังหาริมทรัพย รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม 
ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระ
หนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแต
จํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

4. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่
นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร   ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปน
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทยอย 

5. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผู
ถือหุนรายใหญของบริษัท 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผู
ถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู สําหรับกรรมการตรวจสอบที่ไดรับการ
แตงตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ตองพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง



 
 
7. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ

คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ในกรณีที่   
ผูใหบริการวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอสิระ ผูบริหาร หรือหุนสวน 

 
ผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย สําหรับกรรมการตรวจสอบที่ไดรับการแตงตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 
ตองพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง  

8. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทรวม บริษัท
ยอยลําดับเดียวกัน หรอื นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

9. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือ บริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
10. สามารถปฏิบัติหนาที่  แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

โดยไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท    
 

 



 

รายละเอียดกรรมการอิสระ 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ – สกลุ นายอวิรทุธ  วงศพุทธพิทกัษ 
อายุ (ป) 60 
ที่อยู 414 อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ตําแหนงในปจจบัุน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

และกรรมการอิสระ  
 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอรค สหรัฐอเมริกา 
การผานหลักสูตรการอบรมกรรมการ บทบาทคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายคาตอบแทน 

หลักสูตร DCP : Director Certification Program รุน 8/2544 
ประสบการณทํางาน 2551 - ปจจุบัน ที่ปรึกษา สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
 2550 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. หินออน 
 2549 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
   ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
   ผูทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน  
   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
   ที่ปรึกษา บมจ. ปูนซิเมนตไทย 
 2546 - ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ 
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. ทุนลดาวัลย 
   กรรมการ บจ. วังสินทรัพย 
 2538 - ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เทเวศประกันภัย 
 2550 - 2551 กรรมการ บมจ. การบินไทย 
 2548 - 2551 ผูชวยผูอํานวยการ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
 2544 - 2551 ประธานกรรมการ บจ. ไอทีวัน 
 2546 - 2548 ผูจัดการใหญ บมจ.ซิเมนตไทยพร็อพเพอรต้ี (2001) 
 2538 - 2546 ผูชวยผูจัดการใหญ & Chief of Financial Officer, บมจ. ปูนซิเมนตไทย 
 2533 - 2538 President, บริษัท ไทสเซอรา อิงค (อเมริกา) 
 2523 - 2533 กรรมการผูจัดการ บจ.เซรามิคอุตสาหกรรมไทย 
 2520 - 2523 ผูจัดการฝายการเงิน บจ. สยามคราฟทอุตสาหกรรม 
 2512 - 2520 เจาหนาที่บัญชีและการเงิน บมจ. ปูนซิเมนตไทย 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 
ปที่ผานมา 

- ไมมี -  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร 

- ไมมี -  

การมีสวนไดเสียในวาระ - วาระที่ 7 เร่ืองอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระประจําป 2552 เนื่องจาก        
เปนผูที่ครบวาระในปนี้และไดรับการพิจารณาเสนอชื่อใหไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

- วาระที่ 8 เร่ืองอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 



 

รายละเอียดกรรมการอิสระ 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ – สกลุ นางทศันีย  มโนรถ 
อายุ (ป) 63 
ที่อยู 414 อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ตําแหนงในบรษิทั กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การผานหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

Advanced Management Program, Harvard Business School, USA 
หลักสูตร DCP : Director Certification Program รุน 32/2546 

ประสบการณทํางาน 2549 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
 2545 - 2548 รองกรรมการผูจัดการใหญ ดานการเงินและบัญชี บมจ. ทศท. คอรปอเรช่ัน 
 2544 - 2548 กรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
 2543 - 2545 รองผูอํานวยการ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
 2542 - 2543 ผูชวยผูอํานวยการ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
 2539 - 2542 ผูอํานวยการฝายการเงินและงบประมาณ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
ประวัติการทําผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปที่ผานมา 

- ไมมี -  

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบรหิาร 

- ไมมี -  

การมีสวนไดเสียในวาระ - วาระที่ 7 เร่ืองอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระประจําป 2552 เนื่องจาก           
เปนผูที่ครบวาระในปนี้และไดรับการพิจารณาเสนอชื่อใหไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

- วาระที่ 8 เร่ืองอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 



 

รายละเอียดกรรมการอิสระ 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ – สกลุ นายสุรศกัด์ิ  วาจาสทิธิ ์
อายุ (ป) 55 
ที่อยู 414 อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ตําแหนงในบรษิทั กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

และกรรมการอิสระ 
คุณวุฒิการศึกษา เนติบัณฑิต สํานักลินคอลน อินน ประเทศอังกฤษ 
การผานหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

หลักสูตร DAP : Director Accreditation Program รุน 29/2547 

ประสบการณทํางาน 2549 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอดวานซ อนิโฟร เซอรวิส 
 2548 - ปจจุบัน ผูบริหาร บจ. ฮันตัน แอนด วิลเลี่ยมส (ไทยแลนด) 
 2540 - 2551 กรรมการ บจ. ไทยทาโลว แอนด ออยล 
 2547 - 2549 กรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ชิน คอรปอเรช่ัน 
 2547 - 2548 กรรมการ บจ. คูแดร บราเธอรส 
 2524 - 2531 ผูพิพากษาศาล จังหวัดบุรีรัมย เพชรบูรณ และกรุงเทพมหานคร 
ประวัติการทําผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปที่ผานมา 

- ไมมี -  

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบรหิาร 

- ไมมี -  

การมีสวนไดเสียในวาระ วาระที่ 8 เร่ืองอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 
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เอกสารแนบ 8 

ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 
 

1. การปดสมุดทะเบียน 
ขอ 15. บริษัทอาจปดงดรับลงทะเบียนการโอนหุนในระหวาง 21 วัน กอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้ง

ก็ได โดยประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัททุกแหงไมนอยกวา 
14 วัน กอนวันปดงดรับลงทะเบียนการโอนหุน 
 
2. วิธีการเลือกตั้งกรรมการ 

ขอ 17. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมาก

นอยเพียงใดไมได 
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา  เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ

เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเทากัน  เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ใหผูเปนประธานเปน       
ผูออกเสียงชี้ขาด 

 
3. การเรียกการประชุม 

ขอ 30. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน
นับแตวันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได สุดแตจะเห็นสมควรหรือเมื่อ   

ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 
25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ไดเขาชื่อกันทําหนังสือ
ขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ แตตองระบุเหตุผลและวัตถุประสงคในการที่

ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีนี้คณะกรรมการจะตองจัดการประชุมภายใน 1 
เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 
ขอ 31. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร และจัดสงให         
ผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 
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4. องคประชุม 
ขอ 32. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอย

กวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 
ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว  หากวาการประชุมผูถือหุนนั้น ไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรอง
ขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้น มิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัด
ประชุมใหม  และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้
ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

5.  การมอบฉันทะ 
ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและ

ออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือช่ือของผูถือหุนที่มอบฉันทะ 
และเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่

ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

6. คะแนนเสียง 
ขอ 34. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณีดังตอไปน้ี  ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา  3  ใน  4  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน  

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
ค. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่

สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

ง.  การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือ ขอบังคับบริษัท 
จ. การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู 
ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท  



เอกสารแนบ 9 

คําชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรอืผูแทนของผูถือหุน 
ที่มีสิทธิเขารวมประชุมเพือ่ลงทะเบียนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

 
เนื่องดวยบริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ในวันที่ 8 เมษายน 2552 เวลา 

14.00 น. ณ หอง Auditorium อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ชั้น 9 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท จะดําเนินการลงทะเบียนดวยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อใหการประชุมผูถือ
หุนของบริษัทเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงเห็นควรกําหนดใหมีการ
ตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมเพื่อให      
ผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป บริษัทจึงขอชี้แจงใหผูถือหุนทราบ ดังนี้ 
 
1. หนังสือมอบฉันทะ 
เนื่องดวยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดมีประกาศ เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 
5) พ.ศ. 2550 ดังนั้น บริษัทจึงไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะใหแกผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวม
ประชุมไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท 
เปนผูออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้ 

1.1 บริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่ตองการมอบฉันทะไว
ชัดเจน และตายตัวใหแกผูถือหุนมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 

1.2 ในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคที่จะใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป
ที่งายไมซับซอน หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กําหนดไวเฉพาะ กรณีที่ผูถือหุนเปนผูลงทุนตาง
ประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ผูถือหุน  
สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบดังกลาวไดจาก www.investorrelations.ais.co.th 
และโปรดนําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode 
ปรากฏอยูมาในวันประชุม ผูถือหุนดวย 

ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น เวนแต           
ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแล   
หุน สามารถใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได 
 
2. เอกสารที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม 
บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหยื่น
หลักฐานประกอบดวย ทั้งนี้ โปรดนําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม
ฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุนดวย 



 

2. กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 
- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได กรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบ

ฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 
- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูมอบฉันทะ และผูมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนา    

ถูกตอง 
- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่สวนราชการออกให ณ จุดลงทะเบียน 
ในกรณีที่ ผูถือหุนมีความประสงคใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่
แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุนดวย 

นิติบุคคล 
1. กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบ

ฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจ
กระทําการแทนนิตบิุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งรับรองสําเนาแลวของผูแทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผูแทนนิติบุคคล
โปรดแสดงเอกสารที่สวนราชการออกให ณ จุดลงทะเบียนในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคใช

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม
ฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุนดวย 

2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 
- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือของ      

ผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 

- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ ณ             
จุดลงทะเบียนในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําหนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุม     
ผูถือหุนดวย 

3. กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับ
ฝากและดูแลหุน 
3.1 ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ 1 หรือ 2 



 

3.2 ในกรณีที่ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศมอบให Custodian เปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน ตองสงหลักฐานดังตอไปนี้เพิ่มเติม 
- หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูดําเนินการลง

นามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
- หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ 

Custodian ในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. 
โปรดนําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode 
ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุนดวย ทั้งนี้ เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตอง
จัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรอง

ความถูกตองของคําแปล 
 

3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแตเวลา      
12.00 น. เปนตนไป ของวันพุธที่ 8 เมษายน 2552 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผูถือหุนที่
แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 
 
4.  หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน 
วาระทั่วไป 

1. การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระใหนับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออก

เสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ไมสามารถแบงการ 
ออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน 

2. ในกรณีมอบฉันทะ 
2.1 ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น 

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะวาระใดไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะให  
ถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

2.2 หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวในหนังสือมอบ
ฉันทะหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด

นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง
ประการใด ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดตามที่เห็นสมควร 

 
วาระเลือกตั้งกรรมการ 
สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 

1. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ 



 

2. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงให

แกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปน    
ผูออกเสียงชี้ขาด 

 
5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
ประธานที่ประชุมหรือเจาหนาที่จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบ ซึ่งเปนการใชวิธีการ
นับคะแนนเสียงแบบ 1 หุน ตอ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้ 

1. ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมกีารสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชุมวาผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โดยใหผูถือหุนหรือ           
ผูรับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอยางใดอยางหนึ่ง (เวนแตเปนการออกเสียงของ Custodian ที่ใน

หนังสือมอบฉันทะกําหนดใหแบงแยกคะแนนเสียงได) 
2. เจาหนาที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ประสงคลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแต

ละวาระ ที่ไดทําเครื่องหมายไวในบัตรยนืยันการลงคะแนนที่บริษัทไดแจกใหเมื่อลงทะเบียนเขารวม

ประชุมโดยจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงดังกลาว ไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด
ที่เขารวมประชุมสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้นๆ 

 
6. การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน 
เจาหนาที่จะนับคะแนนเสียงแตละวาระดวยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผูถือหุนหรือผูรับ

มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดทําเครื่องหมายไว และจะแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบ
ทุกวาระกอนเสร็จส้ินการประชุม 
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ขั้นตอนการเขารวมประชมุสามัญผูถือหุน ประจาํป 2552 
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากดั (มหาชน) 

วันที่ 8 เมษายน 2552 
 

ผูถือหุน 
บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

ผูไดรับมอบฉันทะ 

โตะลงทะเบียน 
มาดวยตนเอง 
(เริ่ม 12.00 น.) 

โตะลงทะเบียนผูรับมอบฉันทะ 
(เริ่ม 12.00 น.) 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 

 แสดงบัตรประจําตัว 

 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งมี Barcode 

 แสดงบัตรประจําตัว 
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งมี Barcode 
 แสดงสําเนาบัตรประชาชนผูมอบฉันทะและผูรับมอบ
ฉันทะซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

เขาหองประชุม 

ประธานเปดประชุม 
(เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ 

กรณีที่มีผูตองการคัดคานหรืองดออกเสียงใน
วาระใดๆ ใหยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 

(สําหรับผูคัดคานหรืองดออกเสียง) 

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูคัดคาน
หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลาวสรุปผลคะแนนตอที่ประชุม 

มาดวยตนเอง 

* กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จส้ินการประชุม 

บริษัทลงทะเบียนการประชุม 
ผูถือหุนดวยระบบ Barcode 

บริษัทจัดใหมี Inspector ซึ่งเปนที่
ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทํา

หนาที่ดูแลและตรวจสอบการนับ

คะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน

เพื่อใหการประชุมผูถือหุนเปนไป

อยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย
และขอบังคับบริษัท 
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หอง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3  
เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ รถเมลที่ผานถนนวิภาวดีรังสิต ไดแก สาย 3, 29, 52, ปอ.10, ปอ.29 
โทรศัพท 02-949-2000 รถเมลที่ผานถนนพหลโยธิน ไดแก สาย 27, 39, 59, ปอ.39 




