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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 
ของ 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 นาฬิกา 

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด   
หองเวิลดบอลรูม ช้ัน 23 เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
      

 
  การประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ในวันนี้มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวม
ประชมุรวม 1,265 ราย นับจาํนวนหุนได 2,443,549,036 หุน จากจํานวนหุนทั้งหมด 2,970,305,966 หุน 
หรือคิดเปนอัตรารอยละ 82.27 
 

กอนดําเนินการประชุม เจาหนาที่บริษัทชี้แจงใหที่ประชุมรับทราบถงึวิธีการออกเสยีง
ลงคะแนนดังตอไปน้ี 

 
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมนี ้ใหถอืวาหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง  
 
2. ในการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย 

และงดออกเสียงในแตละวาระเทานั้น  (เจาหนาที่จะไปรับบัตรลงคะแนนออกเสียงไมเห็นดวยหรืองดออก
เสียงดังกลาว) โดยใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอยางใดอยางหนึ่ง (เวนแตเปนการออก
เสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกําหนดใหแบงแยกคะแนนเสียงได) หลังจากนั้นเจาหนาที่จะนํา
คะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงดังกลาวนั้นหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่
เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้นๆ  โดยในกรณีปกติ มติของที่ประชุมนั้น ใหถือ
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด  ในการออกเสียงแตละวาระ ประธานในที่ประชุมจะ
เรียนแจงอีกครั้งหนึ่งดวย 

 
3. สําหรับในวาระที่ 7 เร่ืองขออนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง

ตามวาระ บริษัทจะใชวิธีลงคะแนนเสียง โดยขอใหผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุมใชบัตรลงคะแนน ซึ่งระบุ
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ชื่อผูถือหุน ชื่อผูรับมอบฉันทะ จํานวนหุน / จํานวนเสียง ไมวาจะเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง               
ก็ตาม โดยขอใหลงคะแนน 3 คราว สําหรับกรรมการแตละทาน   

 
ดร.ไพบูลย  ลิมปพยอม ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม 
 
ประธานไดขอใหนายสมประสงค บุญยะชยั รองประธานกรรมการ เปนประธาน

ผูดําเนินการประชุมแทน 
 
ประธานไดแนะนํากรรมการบริษัท ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพือ่

ตรวจสอบการลงคะแนนตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
 

กรรมการ 
1. ดร.ไพบูลย  ลิมปพยอม   ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายสมประสงค  บุญยะชัย  รองประธานกรรมการ 
3. นายอวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ 

กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
4. นางทัศนีย  มโนรถ   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5. นายสุรศักดิ์  วาจาสิทธิ ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ 
 กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 
6. นายดุสิต  นนทะนาคร  กรรมการ 
7. นายอึ้ง ชิง วาห    กรรมการ 
8. นายโยว เอ็ง ชุน   กรรมการ 
9. นายวิกรม  ศรีประทักษ   กรรมการ   และรองประธานกรรมการบริหาร           
 
กรรมการลาประชุม 
1. นายแอเลน ลิว ยง เคียง   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
 
ผูบริหาร 
1. นายวิเชียร เมฆตระการ   หัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร 
2. นายพงษอมร  นิ่มพูลสวัสดิ ์  หัวหนาคณะผูบริหารดานการเงิน 
 
ผูสอบบัญช ี
นายวินิจ  ศิลามงคล   ผูสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอม็จ ีภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  

ผูไดรับการเสนอเปนผูสอบบญัชีประจําป 2554 
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ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพือ่ตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน 
นางสาวเยาวโรจน กล่ินบุญ  บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากดั 
 

ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ในวันนี้เปนไป
ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคร้ังที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 เพื่อพิจารณา
เร่ืองตางๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2554 (Record Date) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2554 

 
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 
 

- ไมมี - 
 
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ซึ่งประชุมเมื่อ 

วันที่ 8 เมษายน 2553 
 

  ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนการพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญั
ประจําป 2553  ซึ่งประชมุเมือ่วันที่ 8 เมษายน 2553 สําเนารายงานการประชมุดังกลาวไดจัดสงใหผูถือหุน
พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  จึงขอใหที่ประชุมพจิารณารับรอง 
 

ไมมี ผู ถือหุน เสนอขอแก ไขเพิ่ม เติมรายงานการประชุมสามัญประจําป  2553                 
เปนอยางอื่น หรือซักถามในวาระนี้ ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติซึ่งในวาระนี้ตองมีมติรับรองดวยเสียง
ขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัประจําป 2553 ซึ่งประชมุ 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553  ตามท่ีเสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติที่ลง 

 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของผูถือหุนซึ่งมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,476,779,572 100.00 
2. ไมเห็นดวย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 13,451,900   

 
วาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2553 
  ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปน
ผูรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําป 2553 ดังตอไปน้ี 
 
 บริษัทเปนผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รายใหญที่สุดของไทย มีสวนแบงการตลาดเชิงรายไดจากการ

ใหบริการในป 2553 ประมาณรอยละ 53.6 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 52.5 ในป 2552 
 สวนแบงทางการตลาดเชิงจํานวนผูใชบริการคงที่ที่ 45% ดวยจํานวนผูใชบริการ 31.2 ลานเลข

หมาย ณ ส้ินป 2553 ทั้งนี้แมจะตลาดโทรคมนาคมจะอยูในสภาวะคอนขางอิ่มตัว ในปที่ผานมา                 
มีผูใชบริการเพิ่มขึ้นกวา 700,000  เลขหมาย โดยสวนมากเปนลูกคาเน็ทซิมและซิมเบอรที่สอง เปนผล
จากความตองการใชอินเตอรเน็ทเคลื่อนที่และความตองการโทรภายในเครือขาย โดยบริษัท                
มีแพ็คเกจหลากหลายที่ตอบสนองความตองการของลูกคา เชน เหมา เหมา บุฟเฟตโทรภายใน
เครือขาย เปนตน  

 
บริษัทคงความเปนอันดับหนึ่งดวยรายไดที่เติบโตอยางแข็งแกรง   
 บริษัทมีสวนแบงทางการตลาดเชิง

รายไดเพิ่มข้ึนจาก 52.5% ในป 
2552 เปน 53.6% ในป 2553  

 
 
 
 
 

 รายไดรวมเพิม่ข้ึน 8.6%  จากทั้ง
รายไดจากการใหบริการและรายได
จากการขายอุปกรณ 
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 ในปที่ผานมาเศรษฐกิจไดฟนตัวดีข้ึนจากวิกฤติการณทางการเงินในชวงป 2552 โดยจีดีพี
ปรับตัวดีข้ึน 8% สงผลใหการใชบริการเสียงในประเทศและรายไดจากบริการเกี่ยวกับ
ตางประเทศไดปรับตัวดีข้ึน ทั้งนี้แมจะเกิดปญหาทางการเมืองในชวงไตรมาส 2/2553 รวมถึงอุทก
ภัยในชวงปลายป บริษัทมีรายไดจากการใชบริการเสียง ในประเทศเพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบกับป 2552 
ในขณะที่รายไดจากบริการขามแดนอัตโนมัติและบริการโทรออกตางประเทศฟนตัวดีขึ้น 15% จาก
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เพิ่มขึ้น 

 นอกจากนี้กระแสสังคมออนไลน การใชงานสมารทโฟน และ อินเตอรเน็ทเคล่ือนที่ที่เพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่องในยุคปจจุบัน ชวยสงเสริมการเติบโตของบริการขอมูลซึ่งเพิ่มขึ้น 31% รวมถึงบริษัท       
ยังไดรวมมือกับผูผลิตอุปกรณส่ือสารชั้นนําเสนออุปกรณที่หลากหลายใหแกลูกคา เชน สมารทโฟน 
แทปเล็ต และแอรการด สงผลใหบริษัทมีรายไดจากการขายอุปกรณเพิ่มขึ้นถึง 35% 

พัฒนาโครงขายพรอมรองรับการใชงานดานขอมูลทีเ่พิ่มข้ึน   
 

 
 
 ปจจุบันการใหบริการขอมูลไดมีบทบาทสําคัญมากขึ้น โดยในป 2553  บริษัทมีรายไดจาก

บริการขอมูลเพิ่มข้ึน 31% มีสัดสวนรายไดคิดเปน 17% ของรายไดรวม สูงขึ้นจาก 14% ในป 2552 
สวนมากมาจากบริการอินเตอรเน็ทเคลื่อนที่และบริการคอนเทนต  

 บริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว นอกเหนือจากโครงขายที่ครอบคลุมกวา 97% ของ
ประเทศ บริษัทยังไดพัฒนาคุณภาพโครงขายสู EDGE Plus เพื่อตอบสนองการเติบโตของบริการ
ขอมูล ซึ่งการอัพเกรดโครงขายจะชวยใหลูกคาสัมผัสประสบการณที่ดีขึ้นในการใช mobile internet 
โดย 1) เพิ่มความเร็วอัพโหลด 2 เทา สูงสุด 236kbps, 2) เพิ่มความเร็วดาวโหลด 30% สูงสุด 
296kbps, 3) สามารถใชงานเสียงพรอมกับขอมูลในเวลาเดียวกัน ดวย Dual transfer mode 
technology)  
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 นอกเหนือไปจากการอัพเกรดโครงขายเพื่อสงเสริมการเติบโตดานขอมูล มีปจจัยขับเคลื่อน
ไดแก  

 กระแสความนิยมในอินเตอรเน็ทเคลื่อนที่ และ social network ที่เพิ่มขึ้นอยางมหาศาล เห็นไดจาก
จํานวนผูใชเน็ทซิมและแบล็คเบอรร่ีเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว 

 ราคาของอุปกรณที่มีแนวโนมลดลงขณะที่มีฟงกชั่นการใชงานมากขึ้น  
 บริษัทไดผลักดันแนวทาง Quality DNAs (Devices Network Applications services) โดยออก

โปรโมชั่นสําหรับบริการขอมูลควบคูไปกับการจําหนายอุปกรณชั้นนําจากผูผลิตอุปกรณ นอกจากนี้ยัง
รวมมือกับผูผลิตคอนเทนต เพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคา 

การบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพชวยสรางกระแสเงนิสดใหเตบิโต       

 
 บริษัทไดใหความสําคัญกับการควบคุมคาใชจายมาโดยตลอด เห็นไดจากตนทุนการ

ดําเนินงานที่ลดลงกวา 6.5%  เทียบกับปกอนหนาในชวงป 2551 ตอเนื่องมา โดยในป 2553 
คาใชจายในการดําเนินงานของบริษัทลดลง 4.9% หรือกวา 840 ลาน จากป 2552 เปนผลจาก
ทั้งตนทุนโครงขาย และ ตนทุนการขายและบริหารลดลง โดยมีสาเหตุหลักจาก 

 
1)  คาใชจายทางการตลาดลดลง จากการแขงขันที่ทรงตัวในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
2)  บริษัทผลักดันชองทางเติมเงินอิเล็กทรอนิกส (Refill on Mobile) ซึ่งปจจุบันมีมูลคาการเติมเงิน            

คิดเปน 75% มูลคาการเติมเงินทั้งหมด สงผลใหลดตนทุนการผลิตบัตรเติมเงินลงกวา 70%  
 
อยางไรก็ตาม แมไมรวมรายการพิเศษดังกลาว บริษัทยังคงมีคาใชจายในการดําเนินงานลดลงถึง 
2.8% แสดงถึงประสิทธิภาพในการจัดการตนทุนและควบคุมคาใชจาย 
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 บริษัทสรางกระแสเงินสดเพิ่มข้ึน 30% จากป 2552 อยูในระดับ 46,874 ลานบาท  
 รายไดจากการดําเนินงานที่แข็งแกรงทั้งทางดานรายไดจากการใหบริการและรายไดจากการขาย

อุปกรณ  
 บริษัทไดบริหารจัดการคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพทั้งทางดานโครงขายและตนทุนจากการขายและ

บริหารที่ลดลง  
 เงินลงทุนโครงขายอยูในระดบัที่ต่ํา โดยลดลงถึงเกือบครึ่งหนึ่งของปที่แลว ดังเห็นไดจากดัชนีอัตราสวน

เงินลงทุนตอรายไดซึ่งอยูที่เพียง 5% จาก 10% ในป 2552 เนื่องจากการเตรียมเงินไวลงทุนสําหรับ
ใบอนุญาตคลื่น 2.1GHz ในชวงปลายป 2553 

 
ความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม (CSR)   
ภารกิจสําคัญอีกดานหนึ่งของบริษัท คือการมีสวนรวมในการพัฒนาความเปนอยูที่ดีขึ้นของสังคมไทย             
ดวยการรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย สังคม เพื่อนําไปสูความยั่งยืนของคนไทยและสังคมไทยอยางมีคุณภาพ 
โดยบริษัทไดแสดงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกๆ ฝาย ไดแก  
1. พนักงาน: โดยจัดใหมีผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี มีความปลอดภัยในที่ทํางาน และมีการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรอยางตอเนื่อง 
2. ลูกคา: บริษัทมีการลงทุนในโครงขายอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจไดวาลูกคาไดใชเครือขายที่มีคุณภาพ 

ครอบคลุมทุกพื้นที่การใชงาน ไดรับการบริการที่ดี และสรรหานวัตกรรมใหมๆ อยางตอเนื่อง มีราคา
ยุติธรรม 

3. สิ่งแวดลอม: บริษัทมุงมั่นประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม และใชพลังงานทดแทนเพื่อลด
ปญหาโลกรอน 

4. สังคม: บริษัทไดริเร่ิมโครงการเพื่อสังคมตางๆ อยางตอเนื่อง โดยมีจุดมุงหมายใน 4 แกนหลักคือ 
i. สนับสนุนสถาบันครอบครัว 
ii. เปนแบบอยางที่ดีของสังคม 
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iii. เปดโอกาสและชวยเหลือสังคม 
iv. ปลูกจิตสํานึกใหพนักงานชวยเหลือสังคม 

 
ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมไดแก    
  สานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว ดวยการจัดทําภาพยนตรโฆษณาเพื่อกระตุนจิตสํานึกของคน

ในครอบครัว โดยในป 2553 ไดมีแนวคิดใหสมาชิกในครอบครัว ทํากิจกรรมดวยกันอยางนอยอาทิตย
ละ 1 ครั้ง  พรอมทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆเชน AIS Family Rally และ AIS Family Walk Rally  

  สานรัก คนเกงหัวใจแกรง ผลิตสารคดีชีวิตออกอากาศผานสถานีโทรทัศนภายใตรายการ สานรัก คน
เกงหัวใจแกรง พรอมใหการสนับสนุนการศึกษาแกเด็กและเยาวชนจนจบการศึกษา โดยกวา 10 ป             
ที่ ผ านมา  มี เยาวชนในโครงการกว า  465  คน  และจบการศึกษาระดับป ริญญาตรี แล ว                         
51 คน  นอกจากนั้นยังมีการจัดทําในรูปแบบซีดี เพื่อเปนสื่อการเรียนการสอนดานจริยธรรมคุณธรรม                    
ซึ่งปจจุบันไดแจกจายไปใหแกโรงเรียนทั่วประเทศแลวกวา 260,000 แผน  

  การใหโอกาสและชวยเหลือสังคม เชน   การสรางอาชีพ Call Center แดผูพิการทางสายตาและ
ทางการไดยิน,   โครงการ “เรารักษตนน้ํา” ,  เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยน้ําทวม,  เอไอเอส รวมใจ
บรรเทาภัยหนาว  

  การปลูกจิตสํานึกใหพนักงานชวยเหลือสังคม: พนักงานรวมทําประโยชนแกสังคมผานกิจกรรม
ตางๆ เชน ปลูกปา คาอาสาพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร    ชวนพี่สอนหนังสือเพื่อนอง มอบแสง
สวาง มอบทานทางปญญา  

 
รางวัลที่สําคัญในป 2553   
ตัวอยางรางวัลที่บริษัทไดรับในปที่ผานมา ไดแก  
 นิตยสาร Wall Street Journal Asia –  อันดับ 9 ของบริษัทไทยดานการรักษาชื่อเสียงไว ทามกลาง

ส่ิงแวดลอมที่ทาทาย 
 วารสารการเงินธนาคาร – รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมแหงป 2553 
 วารสาร Brand Age – คัดเลือกให GSM และ 1-2-Call เปนระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่นาเชื่อถืออันดับ 

1 และ 2 ในป 2553 
 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย – มอบประกาศเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชน

ดีเดนในโครงการสานรัก คนเกงหัวใจแกรง 
 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ   - ยกยองใหบริษัทเปนหนวยงานที่ใหความสําคัญตอ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส – เสียการมองเห็น 
 สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย  -  “หัวหนาเจาหนาที่คณะผูบริหารยอดเยี่ยม” “หัวหนาคณะ 

ผูบริหารดานการเงินยอดเยี่ยม” และ “นักลงทุนสัมพันธยอดเยี่ยม” สําหรับบริษัทจดทะเบียนกลุม
เทคโนโลยี 



 9

 
รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามรายงานประจําป (เอกสารแนบ 2) ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุน

พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 
 

ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้  ประธานแจงวาเนื่องจากเปนวาระรายงาน
เพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติ 
 
วาระที่ 4 เรื่องอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2553 สิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 

ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปน
ผูรายงานสรุปงบดุล  บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจําป 2553 ส้ินสุด                   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังตอไปน้ี 
 

นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอท่ีประชุมวา วาระนี้เปนการพิจารณาอนุมัติงบดุล                
บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจําป 2553 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553   พรอม
รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีบริษัท ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทไดเห็นชอบแลว รายละเอียดปรากฏตามสําเนางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแส
เงินสด พรอมรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีบริษัท ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุม
แลว  

 
งบดุล ณ 31 ธันวาคม  (หนวย: ลานบาท)  ป 2552 ป 2553 
สินทรัพยหมุนเวียน 33,725 25,903 
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยภายใตสัญญาอนุญาต 
ใหดําเนินการ 

69,715 55,544 

สินทรัพยรวม 125,026 97,458 
เงินกูยืมระยะยาว  36,620 20,478 
หนี้สินรวม 53,215 55,978 
สวนของผูถือหุน  71,811 41,480 
หนี้สินรวมและสวนของผูถือหุน 125,026 97,458 
   
งบกําไรขาดทุน (หนวย: ลานบาท) ป 2552 ป 2553 เปลี่ยนแปลง(%) 
รายไดรวม  102,452 111,280 8.6 
ตนทุนรวม (66,403) (68,703) 3.5  
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กําไรขั้นตน 36,049 42,577 18.1 
คาใชจายจากการขายและบริหาร  (10,047) (9,812) (2.3) 
กําไรจากการดําเนินงาน 26,002 32,765 26.0 
รายไดอื่น 687 679 (1.1) 
ภาษีเงินได (7,419) (9,367) 26.3 
กําไรสุทธิ  16,523 20,547 24.4 
 
งบกระแสเงินสด (หนวย : ลานบาท)  2552 2553 
เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมดําเนินงาน 40,913 45,224 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (12,592) (5,799) 
เงินสดสุทธิกูยืมจากสถาบันการเงิน 1,363 (486) 
จายเงินปนผล (18,709) (51,351) 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจดัหาเงินอื่นๆ (1,715) (1,397) 
เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด (ลดลง) สุทธิ 9,260 (13,810) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ตนป 15,009 24,261 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราตางประเทศ
คงเหลือส้ินป 

(9) 0 

เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด สิน้ป 24,261 10,451 
 
มีผูถือหุนสอบถามดังตอไปนี้ 
1.  การที่สินทรัพยรวมลดลงไปนี้ มีนัยสําคัญอยางไรหรือไม 
นายพงษอมร  นิ่มพูลสวัสดิ์ การที่สินทรัพยลดลง สวนหนึ่งเปนเพราะในป 2553 ที่ผานมามีการ

ลงทุนนอยลง  ในขณะที่มีการตัดคาเสื่อมราคาเร็วขึ้น มีผลทําให
ผลตอบแทนการลงทุนดีขึ้น 

 
2.  การที่จายเงินปนผลเปนจํานวนมากนี้ จะมีปญหาในการลงทุน 3G ในอนาคตหรือไม บริษัท        
มีการประเมินความเสี่ยงอยางไร 
นายพงษอมร  นิ่มพูลสวัสดิ์ ในเวลาที่ฝายจัดการเสนอใหมีการจายเงินปนผลในแตละคราว              

ฝ ายจัดการจะตอง เตรี ยมการ  และตอบคํ าถามในเรื่ อ งนี้ ต อ
คณะกรรมการเชนเดียวกัน โดยฝายจัดการตองเตรียมทํางบที่เกี่ยวของ
ไปขางหนา และดูกระแสเงินสด หรือใหมีเงินอยูตลอดเวลา       
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นายสมประสงค  บุญยะชัย กลาวเสริมวา ในหลายปที่ผานมา บริษัทไดตั้งเปาหมายการจายเงิน          
ปนผลเพื่อตอบแทนการลงทุนใหมากพรอมๆไปกับการสรางความ
นาเชื่อถือของบริษัท โดยปฏิบัติไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เสมอมา  สําหรับการลงทุนนั้น เงินทุนมีที่มาจากสวนทุนของผูลงทุน 
(equity financing) และสวนที่กูยืม (debt financing)  ซึ่งสวนที่กูยืมจะ
มีตนทุนที่ถูกกวา  ในสวนของความเสี่ยง บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีกรรมวิธีการทํางาน และการรายงานเปนกิจลักษณะ 

 
 นายวิเชียร  เมฆตระการ กลาวในเรื่องการบริหารความเสี่ยงวา บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง  ซึ่งจะรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบโดย
สม่ําเสมอ มีการกําหนดระดับความเสี่ยงจากสูงสุด 5 ลดหลั่นลงไป
ตามลําดับ พรอมกบักําหนดบุคคลผูรับผิดชอบ และจะนําเสนอรายงาน
ตอคณะกรรมการบริหารอีกทางหนึ่งดวย 

 
ตอจากนั้นไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้อีก ประธานขอใหที่ประชุมลงมติ        

ซึ่งตองอนุมัติดวยเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 

ประจําป 2553 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอ ดวย
คะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของผูถือหุนซึ่งมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,479,709,556 100.0 
2. ไมเห็นดวย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 13,451,900   

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลประจําป 2553  
 

ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปน
ผูรายงานสรุปการจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลประจําป 2553  ดังตอไปน้ี 

 
นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอท่ีประชุมวา ในป 2553 

 บริษัทมีกําไรสุทธิ 20,547 ลานบาท 
 บริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน เปนจํานวน 45,224 ลานบาท 
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 บริษัทมีกําไรสะสม ณ ส้ินป 2553 เทากับ 15,358 ลานบาท (หลังหักเงินปนผล
ระหวางกาลในอัตรา 3.00 บาท/หุน และเงินปนผลพิเศษในอัตรา 6.00 บาท / 
หุน) 

 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ ส้ินป 2553 เทากับ 10,451              
ลานบาท 

 
บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 6.92 บาท ซึ่งบริษัทได

จายเงินปนผลไปแลวในอัตราหุนละ 3.00 บาท ในการจายเงินปนผลระหวางกาล เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553
คงเหลือเงินปนผลสําหรับผลประกอบการในครึ่งปหลังของป 2553 อีกในอัตราหุนละ 3.92 บาท  

 
ทั้งนี้ เงินปนผลจํานวนดังกลาว ไมรวมกับเงินปนผลพิเศษที่บริษัทไดจายไปในอัตราหุนละ 

6.00 บาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
 
โดยบริษัทกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการรับ

เงินปนผลในวันที่ 8 เมษายน 2554 และกําหนดวันจายเงินปนผลในวันที่ 26 เมษายน 2554 
 

ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้  ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติซึ่งตอง
อนุมัติดวยเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินปนผล ประจําป 2553 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของผูถือหุนซึ่งมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,480,466,010 100.00 
2. ไมเห็นดวย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 13,373,100   

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติวงเงินหมุนเวียนสําหรับการออกและเสนอขายหุนกูในวงเงิน          

ไมเกิน 20,000,000,000 บาท (สองหมื่นลานบาท) 
 

ประธานไดขอให นายวิกรม ศรีประทักษ กรรมการรองประธานกรรมการบริหาร รายงาน 
ตอที่ประชุมในวาระนี้ 
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นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอท่ีประชุมดังตอไปน้ี        
 
วัตถุประสงคและเหตุผล : บริษัทมีความประสงคที่จะจัดเตรียมแหลงเงินทุนไวเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัท และเพื่อการชําระคืนหนี้ที่ครบกําหนด รวมถึงเพื่อการลงทุนในโครงขาย เนื่องจากการออกหุนกู
เปนแหลงเงินทุนที่สําคัญ และมีตนทุนที่เหมาะสม อีกทั้งเพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกและความคลองตัวในการ
จัดหาแหลงเงินทุนของบริษัท จึงเห็นสมควรขออนุมัติวงเงินหมุนเวียนสําหรับการออกและเสนอขายหุนกูของ
บริษัท ในวงเงินไมเกิน 20,000,000,000 บาท (สองหมื่นลานบาท) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติวงเงินหมุนเวียน
สําหรับการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท ในวงเงินไมเกิน 20,000,000,000 บาท (สองหมื่นลานบาท) 
หรือสกุลอื่นที่มีจํานวนเทียบเทา (ไมรวมหุนกูคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 19,500 ลานบาท 
(หนึ่งหมื่นเกาพันหารอยลานบาท)) โดยเสนอขายหุนกูดังกลาว  ทั้งในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ใหแก
ผูลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ พนักงาน ของ
บริษัท ไมวาทั้งจํานวน หรือเพียงบางสวน โดยจะใหสิทธิผูจองซื้อประเภทใดมีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนกู
กอนหลังอยางไรก็ได และการเสนอขายแตละครั้ง อาจมีการแบงสรรจํานวนหุนกูที่จะเสนอขายใหแกผูลงทุน
แตละประเภทไดตามความเหมาะสม และจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวหรือ
หลายคราวก็ได  ทั้งนี้ตามกฎเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
 
ลักษณะวงเงินหมุนเวียน 
ในกรณีที่บริษัทไดออกหุนกูเต็มวงเงินตามที่ระบุไวดังกลาวขางตนแลว บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุน
กูใหมเพิ่มเติมไดอีกในจํานวนเงินตามหุนกูที่ออกไปแลวและไดถูกไถถอนหรือซื้อคืนมา (ถามี) ทั้งนี้ภายใน
วงเงินที่ไดระบุไวดังกลาวขางตน 
 
การมอบอํานาจ 
มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท (“ผูรับมอบอํานาจ”) เปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจและจัดการออกและ
เสนอขายหุนกู ตลอดจนดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู รวมถึง (แตไมจํากัด
เฉพาะ) การกําหนดชนิด จํานวน ประเภทของหุนกู และประเภทของผูลงทุนจองซื้อ รายละเอียดของหุนกู 
การแตงตั้งผูจัดจําหนายหรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกู นายทะเบียน และ/
หรือ ผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) การดําเนินการนําหุนกูไปจดทะเบียนในตลาดรอง การเจรจาตอรอง จัดทํา ตก
ลง ลงนาม และสงมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของ  ที่ผูรับมอบอํานาจพิจารณาเห็นวามีความ
จําเปนตองทําเพื่อใหการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาวสําเร็จลุลวงไปได รวมถึงการเขาทําธุรกรรมเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากความแนนอนของอัตราดอกเบี้ย และ/หรืออัตราแลกเปลี่ยนไมวาทั้ง
จํานวนหรือเพียงบางสวน ผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดเรื่องหุนกูดังกลาวเพิ่มเติมได ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 3  
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มีผูถือหุนสอบถามดังตอไปนี้ 
1. เหตุใดบริษัทจึงมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุนกูจํานวนถึง 20,000 ลานบาท ในเมื่อบริษัทได

จายเงินปนผลสูงถึง 51,351 ลานบาทในป 2553 
นายสมประสงค  บุญยะชัย ตอบวา บริษัทตองบริหารจัดการตนทุนของเงินซึ่งมาจาก 2 สวน ไดแก 

จากการกูยืม (debt) และจากผูถือหุน (equity) ใหเหมาะสม 
 
นายพงษอมร  นิ่มพูลสวัสดิ์ เสริมวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหนี้สินรวม 55,978 ลานบาท  

ซึ่งรวมสวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป มูลคา 
15,883 ลานบาท  ในขณะที่สวนของผูถือหุนรวมมีมูลคา 41,480 ลาน
บาท  บริษัทจึงตองบริหารสมดุลระหวางหนี้สิน และสวนของผูถือหุน 
เพื่อใหเกิดตนทุนการดําเนินงานที่สมดุล และเหมาะสม  

 
2.  การออกและเสนอขายหุนกู จะนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคใด 
นายพงษอมร  นิ่มพูลสวัสดิ์ ตอบวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหุนกูรวมมูลคา 19,500 ลาน

บาท  ซึ่งในจํานวนนี้ มีหุนกูบางสวนที่จะครบกําหนดไถถอนในป 2554 
บริษัทจึงมีแผนจะออกและเสนอขายหุนกูใหมเพื่อทดแทนของเดิม และ
เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการลงทุนในอนาคต 

 
ตอจากนั้น ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้อีก  ประธานจึงขอใหที่ประชุม

ลงมติ  และแจงดวยวาที่ประชุมจะตองมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามขอบังคับของบริษัทขอ 34 (2) จ. 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติวงเงินหมุนเวียนสําหรับการออกและเสนอขายหุนกูในวงเงิน  ไมเกิน 

20,000,000,000 บาท (สองหมื่นลานบาท)  ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของผูถือหุนซึ่งมาประชมุ 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,486,986,643 99.15 
2. ไมเห็นดวย 7,907,500 0.32 
3. งดออกเสียง 13,464,200 0.54  

 
ซึ่งเปนคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 อนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ  
 

ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอบังคับของบริษัทขอ 18 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน  3 โดย
กรรมการที่จะตองออกตามวาระนี้อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได สําหรับในป 2554 นี้                   
มีกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระ 4 ทานดังตอไปน้ี 

1. ดร.ไพบูลย  ลิมปพยอม   ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ                                
2. นายวิกรม  ศรีประทักษ รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายอึ้ง ชิง - วาห   กรรมการ 
4. ดร.อานนท  ทับเที่ยง กรรมการ 

 
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนป 2554 บริษัทขอเรียนวา เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน  บริษัทไดประกาศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
ในเว็บไซตของบริษัทในชวงเดือนพฤศจิกายน 2553 – มกราคม 2554 ใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท 
เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปนการลวงหนา แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับ
การคัดเลือกแตอยางใด 

 
 คณะกรรมการซึ่ ง ไม รวมกรรมการผูมีสวนได เ สียไดพิจารณาตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการที่มีความเห็นวา คณะกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระเปน 
ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 เปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ                    
มีความรูความสามารถ รวมถึงมีประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท และ
เห็นสมควรใหเสนอผูถือหุนเลือกกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดสวนการถือหุนในบริษัท วฒุิการศึกษา ประสบการณการ
ทํางาน และประวัติการเขาประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ปรากฏตามเอกสาร         
ที่แนบสงผูถือหุนแลว 
  
  อนึ่ง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 ที่ผานมา ดร.อานนท  ทับเที่ยง ไดขอลาออกจากการ
เปนกรรมการ  ในการนี้ คณะกรรมการจะสรรหาและแตงตั้งผูมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความรู
ความสามารถเพื่อดํารงตําแหนงแทนตอไป 
 

ไมมีผูถือหุนซักถามหรือใหความเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติซึ่งตอง
อนุมัติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกดร.ไพบูลย  ลิมปพยอม  กรรมการทีพ่นจากตําแหนงตามวาระกลบั

เขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของผูถือหุนซึ่งมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,471,402,794 99.06 
2. ไมเห็นดวย 23,456,850 0.94 
3. งดออกเสียง 13,625,700   

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการทีพ่นจากตําแหนงตามวาระกลบั

เขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของผูถือหุนซึ่งมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,484,627,307 99.49 
2. ไมเห็นดวย 12,840,437 0.51 
3. งดออกเสียง 11,017,600   

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกนายอึ้ง ชิง - วาห กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขามา

เปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของผูถือหุนซึ่งมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,469,301,807 98.90 
2. ไมเห็นดวย 27,354,637 1.10 
3. งดออกเสียง 11,824,100   

 
วาระที่ 8 อนุมัตินโยบายและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554 

 
 ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปน

ผูรายงานตอที่ประชุม 
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นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอที่ประชุมวา โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกําหนด

คาตอบแทน ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ 
และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และ
การเติบโตทางผลกําไรของบริษัทแลว เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554 ภายใน
วงเงินไมเกิน 13,500,000 บาท (สิบสามลานหาแสนบาท) ประกอบดวยคาตอบแทนเปนตัวเงิน กลาวคือ 
คาตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และคาตอบแทนกรรมการรายป ซึ่งเทากับวงเงินที่เสนอในป 2553  

 
นโยบายคาตอบแทนกรรมการป 2554 

คาตอบแทนรปูตัวเงิน (บาท) ป 2554  
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  
คณะกรรมการสรรหาและกาํกับ

ดูแลกิจการ 
   

- 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) กรรมการที่ เปนผูบริหาร / พนักงานของบริษัท หรือผูถือหุน ไมมีสิทธิได รับ

คาตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดยอย 
 2) ประธานกรรมการไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน หรือเบี้ยประชุม หากเปนประธาน

ในคณะกรรมการชุดยอย 
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มีผูถือหุนสอบถามดังตอไปนี้ 
1. ตรวจสอบจากตารางคาตอบแทนแลว ถามวา มีบางทานเปนประธาน  บางทานเปนกรรมการ 
ดังนี้ คาตอบแทนจะซ้ําซอนกันหรือไม 
นายสมประสงค  บุญยะชัย ยืนยันวาคาตอบแทนไมซ้ําซอนกัน 

 
ตอจากนั้นไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้อีก  ประธานจึงขอใหลงมติ และ

แจงดวยวาที่ประชุมผูถือหุนจะตองมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 ตามที่เสนอ                

ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของผูถือหุนซึ่งมาประชมุ 
  

1. เห็นดวย 2,495,032,945 99.46 
2. ไมเห็นดวย 23,400 0.00 
3. งดออกเสียง 13,527,600 0.54 

 
  ซึ่งเปนคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวาสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน           
ซึ่งมาประชมุ  
 
วาระที่ 9 อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีบริษัท ประจําป 2554 
 

 ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปน
ผูรายงานตอที่ประชุม 
 

นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอท่ีประชุมวา โดยกฎหมายและขอบังคับของบริษัท  
กําหนดใหที่ประชุมสามัญประจําป พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีบริษัท  และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 
ในการประชุมสามัญประจําปทุก ๆ ป   ซึ่งในการประชุมสามัญประจําป 2554 ครั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก
บริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ผูมีรายนามดังตอไปน้ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท (เปนปที่ 4) 
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1.  นายสุพจน  สิงหเสนห    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
     เลขทะเบียนที่   2826 

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

การเงินของบริษัทและบริษัทยอย และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถ
ปฏิบัติงานได ใหบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษทั    
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบัญชี จํากัด ทําหนาที่แทนได โดยกําหนดคาสอบบญัชีและคาสอบทานรายไตรมาส
ของบริษัท จํานวน 3,912,000 บาท (นอยกวาของปกอน 20,000 บาท หรือรอยละ 0.51) ซึ่งไมรวม
คาบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจายตามจริง และรับทราบคาสอบบัญชีและคาสอบทานราย
ไตรมาสของบรษิัทยอยในวงเงินประมาณ 4,885,000 บาท  

 
ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบัญชี จาํกัด และผูสอบบัญชีตามรายชือ่ท่ีเสนอมานี ้

ไมมีความสัมพนัธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของของ
บุคคลดังกลาวแตอยางใด โดยไดทํารายงานการถือครองหลักทรัพยตอบริษัทไวแลว 

 
มีผูถือหุนสอบถามดังตอไปนี้ 
1. การที่คาสอบบัญชีลดลงนี้ จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีหรือไม                
การทดสอบรายการมีอัตราสวนอยางไร 
นายวินิจ  ศิลามงคล  ผูสอบบัญชีตอบวา คาสอบบัญชีลดลงสวนหนึ่ง มาจากการลดขนาด

กิจการของบรษิัทในเครือบางแหง สวนเรื่องการทดสอบรายการนั้น  
ในทางปฏิบัติมอีงคประกอบและปจจัยหลายประการ ซึง่มีหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ปจจัยความเสี่ยงเปนตัวกําหนดอีกสวนหนึ่งตามความ
เหมาะสม จึงไมอาจกําหนดอตัราไดโดยแนชัด แตในทายที่สุดยืนยันได
วา การที่คาสอบบัญชีลดลงไปเล็กนอยนี้ จะไมมีผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานและมาตรฐานของผูสอบบัญช ี
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ตอจากนั้นไมมีผูถือหุนใหความเห็น หรือซักถามในวาระนี้อีก ประธานจึงขอใหที่ประชุม        
ลงมติซึ่งตองอนุมัติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติแตงตั้งผูสอบบัญช ี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554           

ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของผูถือหุนซึ่งมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,495,187,545 100.00 
2. ไมเห็นดวย 2,900 0.00 
3. งดออกเสียง 13,393,600   

 
วาระที่ 10  รับทราบรายงานเกี่ยวกับขอพิพาทที่เกิดข้ึน และการดําเนินการที่ผานมาของ

คณะกรรมการและฝายจัดการ ในเรื่องเก่ียวกับการแกไขสัญญาอนุญาตให
ดําเนินกิจการบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รวมทัง้
ใหความเห็นชอบตอการดําเนินการตางๆ ดังกลาว และอนุมัติใหบริษัทฟองรอง 
ตอสูคดี และ/หรือเจรจา ประนีประนอม เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อประโยชนของ
บริษัท ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 
ประธานไดสรุปความเปนมาของการทําสัญญาอนุญาตใหดําเนินกิจการบริการ

โทรศัพทเคลื่อนที่รวมท้ังการทําขอตกลงตอทาย ตอดวยขอพิพาทที่เกิดขึ้น  และการแกไขเพิ่มเติมสัญญา
อนุญาตของคณะรัฐมนตรี โดยสังเขปดังตอไปน้ี  

 
การเขาทําสัญญาใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระหวาง บริษัท (AIS) กับ บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) (TOT)  

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2533 AIS และ TOT ไดเขาทําสัญญาอนุญาตใหดําเนินกิจการ
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Cellular Mobile Telephone) (“สัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่”) ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ  

 AIS เปนผูลงทุนในการจัดหาสถานที่ เครื่องมือ  และอุปกรณตาง ๆ สําหรับการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบ NMT 900 และ GSM ทั่วประเทศแบบคูขนานกันไป 
และสงมอบใหเปนกรรมสิทธิ์ของ TOT  

 TOT อนุญาตให AIS ดําเนินกิจการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชสถานที่ 
เครื่องมือ  และอุปกรณตาง ๆ ที่ไดสงมอบใหแก TOT มีกําหนด 20 ป นับแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2533 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 
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 AIS ตองจายเงินผลประโยชนตอบแทนให TOT เปนรายป ตามจํานวนเงินขั้นต่ํา
ที่กําหนดไวในแตละป หรือในอัตรารอยละของรายได และผลประโยชนอื่นใดที่ AIS พึง
ไดรับในรอบป กอนหักคาใชจายและคาภาษีใดๆ ตามขอ 30 ของสัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่
จํานวนไหนมากกวาใหถือเอาจํานวนนั้น ดังนี้ 

 -  ปที่ 1 ถึงปที่ 5 อัตรารอยละ 15       -  ปที่ 6 ถึงปที่ 10 อัตรารอยละ 20 
 -  ปที่ 11 ถึงปที่ 15 อัตรารอยละ 25   -  ปที่ 15 ถึงปที่ 20 อัตรารอยละ 30  

 
 เหตุผลการทําสัญญา 
 TOT ซึ่งเปนหนวยงานรัฐอาจไมมีความคลองตัวในการหาเงินมาลงทุน จึงมีการใหเอกชน

มารวมการงานแบบ BTO (Build – Transfer – Operate) 
 
การดําเนินการที่ผานมาของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งฝายจัดการในเรื่อง

เกี่ยวกับการแกไขสัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่  
 

1.  ขอตกลงตอทายสัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 (ลงนามวันที่ 11 ธันวาคม 2534)   
      ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ 

 เปล่ียนแปลงวิธีการเชาสถานที่ติดตั้งสถานีฐานจากเดิมที่กําหนดเปนระยะเวลา 22 ป 
ติดตอกัน เปน “หากสถานที่ดังกลาวมิไดเปนกรรมสิทธิ์ของ AIS , AIS มีหนาที่ติดตอกับ
เจาของสถานที่ เพื่อเชาในนามของ TOT คร้ังละไมนอยกวา 3 ป โดยมีชวงระยะเวลาการ
เชาติดตอกันจนครบกําหนด 22  ป ตามสัญญา” 
เหตุผลการทําขอตกลง 
ขอจํากัดจากผูใหเชาที่ไมสามารถทําสัญญาใหเชาไดยาวถึง 22 ป 
 

2.  ขอตกลงตอทายสัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 (ลงนามวันที่ 16 เมษายน 2536)  
ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ 

 เปล่ียนชื่อบริษัทจาก บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด เปน บริษัท แอดวานซ             
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
เหตุผลการทําขอตกลง 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เปน บริษัทมหาชน 
 

3. ขอตกลงตอทายสัญญาโทรศัพทเคลื่อนที ่ครั้งที่ 3 (ลงนามวันที่ 28 พฤศจิกายน 2537)  
 ซึ่งมีสาระสําคญั คือ  

 เปล่ียนแปลงที่อยูของบริษัท  
 ทําความตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑการจัดเก็บและแบงรายไดบริการโทรศัพท
ระหวางประเทศ โดยคาบริการเรียกจากตางประเทศเขามายังหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่
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เปนสิทธิของ TOT ฝายเดียว สวนการเรียกออกจากหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ตาม
สัญญา ใหคิดดังนี้ 

- บริการโทรศัพทระหวางประเทศไทยกับประเทศที่ไมมีพรมแดนติดตอกับประเทศ
ไทย TOT  จะเปนผูสรุปยอดการใชทุกเดือนและจายสวนแบงให AIS ในอัตรา
เดียวกับคาโทรภายในเขตรหัสโทรศัพทเคลื่อนที่เดียวกัน (3 บาทตอนาที) 

- บริการโทรศัพทระหวางประเทศไทยกับประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย 
AIS เปนผูจัดเก็บและแจงยอดการใชทุกเดือน และไดรับสวนแบงในอตัรา
เดียวกับคาโทรภายในเขตรหัสโทรศัพทเคลื่อนที่เดียวกัน (3 บาทตอนาที) 

- สวนแบงรายไดที่ AIS ไดรับจาก TOT ทั้ง 2 กรณี ตองนํามารวมกบัรายไดของ 
AIS เพื่อคํานวณสวนแบงรายไดให TOT ตามสัญญา 

 
เหตุผลการทําขอตกลง 
เพื่อทําความตกลงกันในเรื่องการแบงรายไดที่เกิดขึ้นจากการใหบริการโทรศัพทระหวาง
ประเทศที่มีพรมแดนติดประเทศไทย และที่พรมแดนไมติดกับประเทศไทย 
 

4.  ขอตกลงตอทายสัญญาโทรศัพทเคลือ่นที่ ครั้งที่ 4 (ลงนามวันที่ 20 กันยายน 2539) 
 ซึ่งมีสาระสําคญั คือ 

 ให AIS มีสิทธิลงทุนระบบส่ือสัญญาณเชื่อมโยงเอง และยกใหเปนทรัพยสินของ TOT  
โดย AIS มีสิทธิในการแสวงหาประโยชนจากระบบสื่อสัญญาณเชื่อมโยงและทรัพยสินใน
สวนที่เหลือจากการใชงานของ AIS  

 TOT มีสิทธจิะอนุญาตหรือทําสัญญาเพื่อใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แกเอกชนรายอื่นได  
ซึ่งเดิมสัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่หามมิให TOT ดําเนินการดังกลาว 

 แกไขการใหบริการโทรศัพทระหวางประเทศ โดยให AIS ตอเชื่อมโดยตรงกับ
ชุมสายโทรศัพทระหวางประเทศของ บมจ.กสท โทรคมนาคม (บมจ.กสท) และไดรับสวน
แบง 6 บาทตอนาทีเฉพาะการเรียกขาออก โดยมีเงื่อนไขวารายไดที่ TOT จะไดรับทั้งหมด
ตองไมนอยกวารายไดที่ TOT เคยไดรับอยูตามสัญญา (ในขณะนั้น) หากรายไดนอยลง 
AIS ตองชดเชยรายไดให TOT แตวิธีการคํานวณรายไดและการชดเชยรายไดจะกําหนด
ภายหลัง 

 ขยายระยะเวลาของสัญญาอนุญาตฯ จาก 20 ป เปน 25 ป  
 ให AIS จายผลประโยชนตอบแทนโดยคิดจากรายไดการใหบริการที่มกีารจัดรายการ
สงเสริมการขาย 
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เหตุผลการทําขอตกลง 
 เพื่อแลกเปลี่ยนกับการยกเลิกสิทธิความคุมครองของ AIS (ยกเลิกขอ 18 ในการ

อนุญาตใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ใหกับ AIS แตเพียงผูเดียว) เพือ่ท่ี TOT จะมีสิทธิทํา
สัญญาอนุญาตใหเอกชนรายอื่นใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เพิ่มเติมได 
 เพื่อแกปญหาที ่ TOT ไมสามารถจัดหาระบบสื่อสัญญาณให AIS ไดทัน โดยที่ 

TOT ไมตองเปนผูลงทุนและยังสามารถนําไปหาประโยชนรวมกันได 
 เพื่อใหประชาชนเกิดความสะดวกในการเรยีกออกตางประเทศ  

 
5.  ขอตกลงตอทายสัญญาโทรศัพทเคลือ่นที่ ครั้งที่ 5 (ลงนามวันที่ 25 ธันวาคม 2543)  

ซึ่งมีสาระสําคญั คือ 
 อนุญาตให AIS เปนผูรวมบริหารผลประโยชนจากระบบสือ่สัญญาณเชื่อมโยงและ
ทรัพยสินที่เหลือจากการใชของ AIS ตามที่กาํหนดในขอตกลงแกไขสัญญาครั้งที่ 4 ที่ให 
AIS สรางระบบสื่อสัญญาณขึ้นใชงานเองได โดยใหใชอตัราคาบริการในอัตราเดียวกับที่ 
TOT เรียกเก็บจากผูใชบริการ  โดยผลประโยชนจากระบบสือ่สัญญาณ คือ 
 -   กรณีเปน “ผูใชบริการของ TOT ” TOT  จะไดรับในอตัรารอยละ 25 
 -   กรณีเปน “ผูใชบริการของ AIS” TOT  จะไดรับในอัตรารอยละ 22 
 
เหตุผลการทําขอตกลง 
 การแสวงหาประโยชนจากระบบส่ือสัญญาณเชื่อมโยงและทรัพยสินในสวนที่เหลือจาก
การใชงานซึ่ง  AIS เปนผูลงทุนตามที่กําหนดไวในขอตกลงครั้งที่ 4 เพิ่มเติม 

 
6. ขอตกลงตอทายสัญญาโทรศัพทเคลื่อนที ่ครั้งที่ 6 (ลงนามวันที่ 15 พฤษภาคม 2544)  

ซึ่งมีสาระสําคญั คือ 
 แกไขอัตราสวนแบงรายไดของบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบใชบัตรจายเงินลวงหนา 

(Prepaid Card) เปนอัตรารอยละ 20 ตลอดอายุสัญญา โดยนําสงสวนแบงรายไดเปน  
รายเดือน จากเดิมที่สัญญาเคยระบุใหจายสวนแบงรายไดในอัตรารอยละ 25 ในปที ่             
11 - 15 และรอยละ 30 ในปที ่16 - 25 ของการใหบริการตามสัญญา 
เหตุผลการทําขอตกลง 
 ถือเปนบริการใหมที่มีตนทุนเพิ่ม จึงตองทําการตกลงสวนแบงรายไดใหมและเมื่อผูให           
บริการรายอื่นไดปรับลดคาเชื่อมโยงโครงขาย (AC) ดังนั้น AIS จึงไดรับการปรับลด
อัตราสวนแบงรายได เพื่อความเปนธรรม และเพื่อใหแขงขันกับผูใหบริการรายอื่นได 
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7.  ขอตกลงตอทายสัญญาโทรศัพทเคลือ่นที่ ครั้งที่ 7 (ลงนามวันที่ 20 กันยายน 2545)   

ซึ่งมีสาระสําคญั คือ 
 TOT  ตกลงอนุญาตให AIS นําโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ตามสัญญาไปใหผูอื่นเขามาใช
โครงขายรวม (Roaming) ได และตกลงอนุญาตให AIS เขาไปใชเครือขายรวม 
(Roaming) ของผูใหบริการรายอื่นไดเชนเดียวกัน โดยผลประโยชนจากการใชเครือขาย
รวม (Roaming) 

- กรณีที่ผูใหบริการรายอื่นเขามาใชเครือขายรวม (Roaming) ในเครือขายของ 
AIS, TOT จะไดรับในอัตรารอยละตามสัญญา 

- กรณี AIS เขาไปใชเครือขาย (Roaming) ของผูใหบริการรายอื่น TOT จะไดรับใน
อัตรารอยละตามสัญญาของรายไดคาบริการอื่นใดที่เรียกเก็บจากผูใชบริการ  
หักดวย คาเครือขายรวมที ่AIS ตองจายใหกบัผูใหบริการรายอื่น 

 
เหตุผลการทําขอตกลง 
 การเปดใหผูอื่นมา Roaming ใน AIS ได เพื่อเปนการหารายไดเพิ่มและใชโครงขายใหเกิด
ประโยชนสูงสุด รายไดที่เกิดขึ้นจึงเปนรายไดของทั้งผูที่เปนเจาของโครงขายและของผู
ใหบริการ สวนการที่ AIS ไป Roaming ในโครงขายอื่นเพื่อใหลูกคาสามารถใชบริการได
อยางตอเนื่อง 
 

ขอพิพาทสําคญั 
 TOT เรียกรองให AIS ชําระเงินสวนแบงรายไดเพิ่มเติม กรณีนําภาษีสรรพสามิตหักออกจากสวน
แบงรายได จํานวน 36,816 ลานบาท และจากกรณีการทําขอตกลงตอทายสัญญาครั้งที่ 6 และ 7 
จํานวน 36,995 ลานบาท 

 TOT เรียกรองให AIS ชําระเงินสวนแบงรายไดจากการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม จํานวน 
17,803 ลานบาท 

 
สาระสําคัญของขอพิพาททีเ่กิดข้ึน (กรณภีาษีสรรพสามิต, Pre-paid และ Roaming) 

1. 26 กุมภาพันธ 2553 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ไดอาน
คําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อม.1/2553 ระหวาง อัยการสูงสุด ผูรอง กับ พนัตํารวจโททักษิณ  
ชินวัตร ผูถูกกลาวหา (“คําพิพากษาคดียึดทรัพย”) โดยมีเนื้อหาบางสวนเกี่ยวของกับ AIS ดังนี้  
 
 ศาลฎีกา (ดวยมติเสียงขางมาก) พพิากษาวาอดีตนายกฯ ไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อเอื้อ
ประโยชนใหแก AIS ในกรณีตาง ๆ ตอไปนี ้
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(ก) การตรา พ.ร.ก. แกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. พิกัดอตัราภาษีสรรพสามิตฯ และ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตฯ 
เพื่อกําหนดใหกิจการโทรคมนาคมตองชําระภาษีสรรพสามติ และการมมีติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ 2546 เห็นชอบใหคูสัญญาภาคเอกชนที่ทําสัญญาสัมปทานในการใหบริการโทรศัพทพื้นฐานหรอื
เคลื่อนที่และตองจายคาสัมปทานใหแกหนวยงานภาครัฐที่เปนคูสัญญานําภาษีสรรพสามติที่ไดชําระไปนั้น
มาหักออกจากคาสัมปทานที่ตองชําระใหแกหนวยงานของรัฐได 
 
(ข) การที่ TOT ทําการแกไขสัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่ คร้ังที่ 6 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2544 เพื่อใหปรับ
ลดอัตราสวนแบงรายไดที่ AIS จะตองจายใหแก TOT จากการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบบัตรจายเงิน
ลวงหนา (prepaid)   
 
(ค) การที่ TOT ทําการแกไขสัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่ คร้ังที่ 7 ลงวันที่ 20 กันยายน 2545 เพื่ออนุญาต
ให AIS ใชเครือขายรวมหรือ roaming และให AIS นําคาใชจายที่เกิดขึ้นไปหักออกจากรายรับกอนจายสวน
แบงรายได  
 

2. 8 เมษายน 2553 คณะกรรมการ AIS ไดรายงานใหผูถือหุนทราบในการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2553  เกี่ยวกับคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ในคดีหมายเลขแดงที่ อม.1/2553 ระหวาง อัยการสูงสุด ผูรอง กบั พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ผูถูก
กลาวหา รวมท้ังความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของ AIS  โดยที่ปรึกษากฎหมายของ AIS ไดใหความเห็น
ตอที่ประชมุวา 

 
 แมวาคําพิพากษาคดียึดทรัพย จะมีสวนที่เกี่ยวของกับ AIS อยูหลายประการ แตในทุก
ประการนั้น คําพิพากษาก็จํากัดผลอยูแตเฉพาะในประเด็นที่วาทรัพยสินบางสวนของ 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (“อดีตนายกฯ”) ซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้นเปน
ทรัพยสินที่ไดมาโดยไมสมควรอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจใน
ตําแหนงหนาที่เทานั้น โดย AIS มิไดเปนคูความในคดีหรือมีสวนเกี่ยวของใด ๆ ในคดี และ
คําพิพากษาคดียึดทรัพย มิไดมีการวินิจฉัยถึงผลหรือความสมบูรณหรือไมสมบูรณของ
กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมา หรือขอตกลงที่ไดดําเนินการไปแลวนั้น และมิได
มีคําส่ังให AIS หรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของตองไปดําเนินการใด ๆ ดังนั้น คํา
พิพากษาคดียึดทรัพย จึงไมมีผลกระทบตอ AIS  

 
3.    2 กุมภาพันธ 2554 AIS ไดรับหนังสือของ TOT ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 แจงให AIS 

ชําระเงินสวนแบงรายไดเพิ่มเติมดังนี้ 
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- กรณีการนําภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากสวนแบงรายไดรวมถึงภาษมีูลคาเพิ่ม
เบี้ยปรับ เงินเพิ่มจากการที่ TOT ถูกกรมสรรพากรประเมินรวมเปนเงิน 36,816 ลานบาท  
- กรณีการแกไขอัตราสวนแบงรายไดของบริการ Prepaid และการ Roaming เปน
เงินรวม 36,995 ลานบาท 

 
การเรียกรองของ TOT ขางตนไดอางคําพิพากษาคดียดึทรัพยวามติคณะรัฐมนตรีที่ใหหักภาษีสรรพสามิต
ออกจากเงินสวนแบงรายไดตามสัญญานั้น เปนมติที่ไมชอบดวยกฎหมาย และการแกไขสัญญาเปนการเอื้อ
ประโยชนแก AIS ทําให TOT ไดรับความเสียหาย โดย TOT แจงให AIS ชําระเงิน ภายในวันที่ 15 
กุมภาพันธ 2554 มิฉะนั้น TOT จะดําเนินการตามกฎหมายทางศาลตอไป 
 
(หมายเหตุ กรณีการหักภาษีสรรพสามิตนั้น TOT ไดเคยยื่นขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกรองให 
AIS ชําระเงินสวนแบงรายไดเพิ่มเติมจํานวน 31,462 ลานบาท เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 เปนคดี
หมายเลข 9/2551 ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาทําคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ) 
 
การดําเนินการที่ผานมาของคณะกรรมการและฝายจัดการในเรื่องการเสนอขอเทจ็จริงโตแยง 

 3 กุมภาพันธ 2554  AIS มีหนังสือถึงตลาดหลักทรัพยเพื่อชี้แจงกรณีที่ TOT มีหนังสือแจงใหชําระ
เงินสวนแบงรายไดเพิ่มเติม สาระสําคัญ คือ คําพิพากษาของศาลฎีกาฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 
2553 นั้น ไมมผีลผูกพัน AIS แตอยางใด เนื่องจากทั้ง TOT กับ AIS มิไดเปนคูความในคดีดังกลาว 

 4 กุมภาพันธ 2554 AIS มีหนังสือปฏเิสธโตแยงการเรียกรองใหชําระเงินของ TOT และแจงให 
TOT เพิกถอนหนังสือเรียกรองภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2554 มิฉะนั้น AIS จะตองดําเนินการตาม
กฎหมายทั้งทางแพงและทางอาญาตอ TOT และบุคคลที่เกี่ยวของ (กรณีภาษีสรรพสามิต) และจะ
ยื่นขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการวินิจฉัย (กรณี Prepaid และ Roaming)  

 
การดําเนินการที่ผานมาของคณะกรรมการและฝายจัดการในเรื่องการนําขอพิพาทเขา
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 9 กุมภาพันธ 2554 ไดมีการประชมุคณะกรรมการของ AIS วาระพิเศษ คร้ังที่ 2/2554 เพื่อ
พิจารณาการเรียกรองของ TOT และแนวทางดําเนินการของ AIS ตอไป โดยไดเชญิสํานักงาน
กฎหมายวีระวงศ ชินวัฒน และเพียงพนอ (WCP) มารวมใหความเห็นแกที่ประชุม ซึ่งทีป่ระชมุมมีติ
ให AIS ดําเนินการยื่นขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการกอนวันที่ 15 กุมภาพันธ 2554 อันเปนวันครบ
กําหนดการชําระเงินที่ TOT ไดเรียกรองมา  

 
 11 กุมภาพันธ 2554 AIS ยื่นขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเปนคดีหมายเลขดําที่ 8/2554 
เพื่อใหคณะอนญุาโตตุลาการชี้ขาดวา AIS และ TOT ตองปฏิบัติตามขอตกลงตอทายสัญญา
โทรศัพทเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 (Prepaid) และขอตกลงตอทายสัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่ คร้ังที่ 7 
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(Roaming) และการเรียกรองของ TOT เปนการไมชอบและเปนการไมปฏิบัติตามสัญญา ซึ่ง AIS 
ไดมีหนังสือถึง TOT และคณะกรรมการ TOT ทุกทานแจงใหทราบถึงการยื่นขอพิพาทตอ
อนุญาโตตุลาการของ AIS ขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณา 

 
สาระสําคัญของขอพิพาททีเ่กิดข้ึน (คา IC) 
AIS ไดทําสัญญาการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมตามประกาศ กทช. วาดวยการใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. 2549 กับผูประกอบการตางๆ ดังนี้ 
 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 กับ DTAC 
 - วันที่ 16 มกราคม 2550 กับ True Move 
 - วันที่ 1 มิถุนายน 2552 กับ DPC  
 - วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 กับ กสท 
 

 วันที่ 30 ธันวาคม 2551 AIS ไดนําสงสวนแบงรายไดจากคาเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมสุทธิ 
(Net IC)  ใหแก TOT จํานวน 760 ลานบาท  ตอมา  TOT ไดแจงวา AIS จะตองนําสวนแบงรายได
จากคา IC โดยมิใหหักคา IC ที่จายใหผูประกอบการรายอืน่ ซึ่ง TOT และ AIS ไดตั้งคณะทํางาน
เพื่อเจรจากัน แตไมสามารถมขีอยุติรวมกันได 

  26 มกราคม 2554 TOT ไดทวงถามให AIS ชําระเงินสวนแบงรายไดจากคาเชื่อมตอโครงขาย
(Interconnection Charge) ของปดําเนินการที่ 17-20 จํานวน 17,803 ลานบาท มิฉะนั้น จะ
ดําเนินการบังคับจากธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกัน 

 
การดําเนินการที่ผานมาของคณะกรรมการและฝายจัดการในเรื่อง คา IC ในการนําขอพิพาทเขา
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 9 กุมภาพันธ 2554  AIS มีหนังสือถึงธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันมิใหชาํระเงินใหแก TOT 
หาก TOT มีหนังสือทวงถามมา เนื่องจากกรณีนี้เพราะบริษัทมิไดปฏบิตัิผิดสัญญาและเปนขอ
โตแยงที่จะตองระงับโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการตามที่กําหนดไวในสัญญาอนุญาตฯ  

 21 กุมภาพันธ 2554 AIS ไดมีหนังสือปฏิเสธการเรียกรอง เนื่องจากคา IC ที่ไดรับเปนการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและประกาศของ กทช ที่บังคบัใหผูประกอบการตองดําเนินการ และคา IC ที่เรียก
เก็บระหวางผูประกอบการเปนอัตราตนทุน การที่ TOT เรียกรองใหชําระเงินสวนแบงรายไดจาก
คา IC ที่ไดรับทั้งจํานวนโดยไมหักคา IC ที่จายไปจึงไมถูกตอง 

 9 มีนาคม 2554 AIS ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตลุาการ เพื่อขอใหคณะ
อนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดวา TOT ไมมสิีทธิเรียกรองเงินสวนแบงรายไดคา IC ในจํานวน
ดังกลาว เปนคดีหมายเลขดําที่ 19/2554 ขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณา 

 17 มีนาคม 2554 AIS มีหนังสือแจงใหธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันทราบวา AIS ไดยื่นคํา
เสนอขอพิพาทตอสถาบันอนญุาโตตุลาการแลว 
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การพิจารณาการแกไขเพ่ิมเติมสัญญาอนุญาตฯ ของคณะรัฐมนตร ี

 1 กุมภาพันธ 2554 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ไดเสนอเรื่อง การแกไข
เพิ่มเติมสัญญารวมการงานใหถูกตองตามแนวทางปฏิบัติของพรบ.วาดวยการใหเอกชนเขา
รวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบขอเสนอของ
กระทรวง ICT ที่จะจัดใหมีการเจรจาระหวาง TOT/CAT กับบริษัทเอกชนคูสัญญาเพื่อนําเสนอ         
ผลการเจรจาและความเห็นตอคณะรัฐมนตรีภายใน 15 วัน 

 7 กุมภาพันธ 2554 รมต. ICT มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการเจรจาฯ โดยมปีลัดกระทรวง ICT เปน
ประธาน 

 14 กุมภาพันธ 2554 คณะกรรมการเจรจาฯ มีหนังสือเชิญ DPC และ AIS เขารวมประชมุเพื่อ
กําหนดกรอบแนวทางเจรจาในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 และวันที่ 17 กุมภาพันธ 2554 ตามลําดับ 

 16 กุมภาพันธ 2554 DPC เขารวมประชุมกับคณะกรรมการเจรจาฯ 
 17 กุมภาพันธ 2554 AIS เขารวมประชุมกบัคณะกรรมการเจรจาฯ 
 25 กุมภาพันธ 2554 AIS และ DPC ตางไดมีหนังสือถึงคณะกรรมการเจรจาฯ ชี้แจงวาการแกไข
เพิ่มเติมสัญญาตางๆ มิไดทําใหเกิดความเสียหายแกคูสัญญาภาครัฐแตอยางใด แตกอใหเกิด
ประโยชนแกคูสัญญาและประชาชนผูใชบริการ จึงขอใหคณะกรรมการเจรจาฯ พิจารณาใหมีการ
ดําเนินการตามสัญญาตอไป 

 8 มีนาคม 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหขยายระยะเวลาการเจรจาออกไปอีก 1 เดือนนับแต
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 23 มีนาคม 2554 AIS และ DPC  เขารวมประชมุกับคณะกรรมการเจรจาฯ ตามหนังสือเชิญฉบับ
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554 เพือ่รับฟงขอเสนอของ TOT และ CAT และจะนําไปหารือคณะกรรมการ
บริษัทและแจงใหแกคณะกรรมการเจรจาฯ ทราบภายในวนัที่ 29 มีนาคม 2554 (กรณ ีDPC) และ
วันที่ 1 เมษายน 2554 (กรณี AIS)  

 24 มีนาคม 2554 คณะกรรมการเจรจาฯ สงขอเสนอการเจรจาของ TOT และ CAT ตามที่ผูแทน
ของ AIS และ DPC ไดรองขอตอที่ประชมุ 

 
หมายเหตุ  
ในกรณีของ AIS จะมีหนังสือถึงคณะกรรมการเจรจาฯ ในวนัศุกรที่ 1 เมษายนนี้ 
 
รายงานขอพิพาทและการดําเนนิการ 

 ตราบจนปจจบุนันี้ TOT ยังไมไดดําเนินการฟองรองเรียกคาเสียหายจาก  AIS แตอยางใด แตหาก 
TOT จะดําเนินการเรียกรองคาเสียหายในกรณีตางๆ นั้น บริษัทฯ ก็สามารถโตแยงไดวา 

 กรณีของภาษีสรรพสามิตระหวาง TOT กับ AISนั้น ก็ไดเขาสูกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการไปแลวตั้งแต ป 2551 ซึ่งอยูในระหวางการทําคําชี้ขาด 
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 กรณีการปรับลดอัตราสวนแบงรายไดในบริการ Prepaid และการหักคาใชจายกรณ ี
Roaming นั้น AIS ก็ไดเสนอขอพพิาทนั้นเขาสูกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการไปแลว 
เมื่อวันที่ 11 กมุภาพันธ 2554 

 กรณีของภาษีสรรพสามิตระหวาง CAT กับ DPC นั้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554                            
คณะอนุญาโตตุลาการไดชี้ขาดมาแลววา DPC ไมมีหนาที่ตองชําระเงินใดๆ ใหแก CAT 
อีก 

 
คณะกรรมการไดเชิญที่ปรกึษากฎหมายภายนอก จาก บริษัท วีระวงศ ชินวัฒน เพียงพนอ จํากัด 
(WCP) มานําเสนอการดาํเนนิการที่ผานมาและขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

นายวีระวงศ  จิตตมิตรภาพ กลาววา เมื่อมสัีญญาระหวางคูสัญญา คือ บริษัท แอดวานซ 
อินโฟร เซอรวสิ (มหาชน) จาํกัด กับ บริษทั ทีโอที จํากดั (มหาชน) แลว  คูสัญญาจะตองปฏบิัติไปตาม
สัญญา    หากคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใด เห็นวาไมตรงตามความตองการของตน กลาวคือ วันแรก อาจไมตรง
กับปจจบุัน กอ็าจขอแกไขซึ่งคูสัญญาทั้งสองไดดําเนินการแกไขสัญญามา 7 คร้ัง ตามที่รายงานมาดังกลาว
นั้นเอง 
 

คําพิพากษาในคดีใดๆ ยอมมผีลผูกพันคูสัญญาเทานั้น เวนแตจะเปนคําพิพากษาของศาล
รัฐธรรมนูญ อนัจะมีผลผูกพนัทุกองคกร ในคดีเกี่ยวกับดําเนินการของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดาํรง
ตําแหนงทางการเมือง เมือ่วันที่ 26 กมุภาพนัธ 2553  จึงผูกพันเฉพาะพันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร  และ
มิไดมีการวินิจฉัยถึงผลหรือความสมบูรณหรือไมสมบูรณของกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ แตอยาง
ใด  ดังนั้น คําพพิากษาของศาลฎีกาดังกลาวจึงไมผูกพันผูอืน่ 

 
ในการดําเนินการตามสัญญา หากคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใด ไมเห็นดวย หรือตีความไป         

คนละอยางก็เรียกวา มีขอพิพาท ซึ่งตองไประงับกันทีอ่นุญาโตตุลาการ  ตามที่กําหนดในสัญญา
โทรศัพทเคลื่อนที่ ดังนั้นสัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่ และขอตกลงตอทายทั้งหลาย  จึงยังคงมีผลผูกพัน บริษทั           
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส (มหาชน) จํากัด กับ บริษัท ทโีอที จํากัด (มหาชน) ทุกประการ 

 
มีผูถือหุนสอบถามดังตอไปนี้ 
1.  หากอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดสั่งให AIS ชําระเงิน ผลจะเปนอยางไร และหาก TOT                 
ไมดําเนินการไปตามอนุญาโตตุลาการจะไดหรือไม 
นายวีระวงศ  จิตตมิตรภาพ ในสัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่ ไดระบุไวชัดเจนวา เมื่อมีกรณีพิพาทให

ระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ TOT จะไมเขาสูวิธี
อนุญาโตตุลาการไมได  และในกรณีผลราย คือ อนุญาโตตุลาการมี
คําส่ังชี้ขาดสั่งให AIS ชําระเงินนั้น เห็นวา AIS มีขอเท็จจริงมากมายที่
จะนําเสนอและไมนาจะเปนผลรายเชนนั้น 
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2.  แมไมนาจะเปนผลราย แตถาอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดเชนนั้น AIS จะมีปญหาอยางไร 
หรือไม  อนุญาโตตุลาการจะใชเวลาเทาใดและถาหาก AIS ชนะคดี จะพิจารณาฟองกลับหรือไม 
นายวีระวงศ  จิตตมิตรภาพ คาดการณวา อนุญาโตตุลาการ คงใชเวลาเปนป แตในระหวางการ

พิจารณา คูกรณีอาจตกลงกันเปนประการอื่นก็ได เร่ืองจะถือเปนอันยุติ 
แตจะยุติอยางไร ไมสามารถคาดการณได เพราะเปนเรื่องที่เร็วเกินไป 
ในเวลานี้ ขอใหเขากระบวนการอนุญาโตตุลาการกอน สวน AIS จะฟอง
กลับหรือไม คงเปนการพิจารณาของฝายจัดการและคณะกรรมการ 

 
3.  เมื่อใดผูบริโภคจะไดใชบริการ 3G 
นายสมประสงค  บุญยะชัย เร่ืองนี้ไมเกี่ยวของกับขอพิพาทดังกลาว และหากจําเปน บริษัทก็จะ

พยายามพัฒนา 3G900 ตอไป  สวนในคลื่นความถี่ 2.1 GHz ก็จะเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช) ซึ่งอยูในระหวางการสรรหา 
คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2554 และนาจะ
ดําเนนิการประกวดหรือประมูลใบอนุญาตในตนป 2555 

 
4.  เมื่อ AIS และ TOT มีขอพิพาท ในขณะที่สัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลจะหมดอายุ จะมี
ผลกระทบตอบริษัทอยางไร หรือไม 
นายสมประสงค  บุญยะชัย ขอพิพาทที่ เปนอยู มีลักษณะเฉพาะประเด็น บริษัทยอมสามารถ

ดําเนินการตอไปตามปกติ และในขณะนี้ คณะกรรมการ กสทช. ก็อยูใน
ระหวางการสรรหา  ตามกฎหมายเฉพาะ  กับทั้ งนายกรัฐมนตรี             
ก็ประกาศใหการสนับสนุน คงจะดําเนินการไปตามขั้นตอน  มีการ
แขงขันการสรางเครือขายและใหบริการตอลูกคาตอไปตามลําดับ  
นอกจากนี้ในระบบใบอนุญาตก็จะมีคาใบอนุญาต ไมมีระบบสวนแบง
รายไดแบบในปจจุบันอีกตอไป  ไมตองมีการสงมอบอุปกรณ การเงินก็
ใชไดดีอยูแลว  ภาพธุรกิจตางๆ คงจะดีขึ้นอีกมาก การตออายุสัญญา
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบเดิม อาจไมตรงความเปนจริง เพราะประเทศควร
กาวไปในสภาวะใหม  ซึ่งบริษัทมีความพรอมในทุกดาน 
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5.  ระบบ 3G ของคูแขง กระทบบริษัทบางหรือไม การที่บริษัทรวมกับ 3BB มีผลประโยชนอยางไร 
นายสมประสงค  บุญยะชัย เปนการแขงขันตามปกติ  ซึ่งผูใชบริการควรทราบวาขนาดของลูกคา

ผูใชบริการจะมากขึ้นได ตองสอดคลองกับโครงขายและคุณภาพของ
โครงขาย  ตองมีการปรับโครงสรางและใชความพยายามในการ
ดําเนินการดังกลาว  ซึ่งทั้งหลายที่กลาวมานี้ บริษัทมิไดดอยไปกวา
คูแขงเลย 

 
นายวิเชียร  เมฆตระการ กลาวเสริมวา ระบบ 3G ตองใชเวลาทั้งดานอุปกรณ และ

เครื่องโทรศัพท ในเวลานี้ 3BB มีความพรอมดานเครือขาย WiFi ถึง 
15,000 สถานี การรวมมือกันในดานนี้จึงเปนการอํานวยความสะดวก
ตอลูกคาผูใชบริการเปนอยางยิ่ง เปนทางเลือกแกลูกคาอีกประการหนึ่ง 
เพราะหากบริษัทประมูลไดใบอนุญาต 3G2100 บริษัทก็ใช 3BB ได
ดวย  อนึ่งคลื่นที่ใชในกิจการ 3BB เปนความถี่ 2.4 GHz อยางเดียวกับ
ไมโครเวฟ ซึ่งไมตองขออนุญาตแตอยางใด 

 
6.  การที่กรรมการของ TOT ลาออกไปนั้นเปนอยางไร 
นายสมประสงค  บุญยะชัย เราเคารพความคิดเห็นของทานเหลานั้น และไมวิพากษวิจารณ 
 
7.  หากไมปฏิบัติตามสัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่ ผลจะเปนอยางไร ใครตองรับผิดชอบ 
นายวีระวงศ  จิตตมิตรภาพ สัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่และขอตกลงตอทาย ตามที่เรียนรายงานมา         

มีความถูกตอง และผูกพันคูสัญญาทุกประการ หากมีกรณีไมถูกตอง
อยางไร ตองมีการกลาวอางขึ้นมากอน และเปนขอพิพาท และใหมีการ
วินิจฉัยโดยคณะอนุญาโตตุลาการ เร่ืองภายใน TOT เปนอยางไร เราไม
ทราบและไมวิพากษวิจารณ และไมมีใครชี้วาเปนอยางไร 

 
8.  ใบอนุญาตจะกินความไปถึง 4G หากทําไดหรือไม 
นายวิเชียร  เมฆตระการ คลื่นความถี่เปนเพียงพาหะอยางหนึ่ง เปรียบเทียบไดกับการเดินทางไป

สนามหลวงไดหลายเสนทาง  ถามีเครื่องโทรศัพทรองรับเราก็จะ
สามารถไปถึง 4G ได 
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9.  การลงทุนกับ 3BB ทําใหเจริญเติบโตประการใด  อีก 5 ปขางหนา จะเปนอยางไร การลงทุน 
3G ตองใชเงินมาก จะลงทุนอยางไร จะกระทบตอเงินปนผลหรือไม 
นายวิเชียร  เมฆตระการ เราไมไดลงทุนอะไรมาก เพราะเปนเรื่องที่ 3BB ดําเนินการอยูแลว มีแต

การแบงผลประโยชนกัน เราอาจดูแลการลงทุนเฉพาะที่มีชองวาง
เทานั้น 

 
นายพงษอมร  นิ่มพูลสวัสดิ์ เราพรอมท่ีจะเจริญเติบโตโดยลงทุนใน 3G และรักษาระดับการจายเงิน

ปนผล 
 
นายสมประสงค  บุญยะชัย เราจะสรางความนาเชื่อถือ และพรอมท่ีจะระดมทุนได 
 
10. การจายเงินปนผลปนี้จะดีกวาป 2552 และ 2553 หรือไม 
นายพงษอมร  นิ่มพูลสวัสดิ์ การจายเงินปนผล กฎหมายกําหนดไววาบริษัทจะจายเงินปนผลได           

ไมเกินกําไรสะสม  ซึ่งเมื่อป 2552 และ 2553 บริษัทไดจายเงินปนผล
พิเศษ ซึ่งมีผลทําใหกําไรสะสมลดลง  ดังนั้น บริษัทจึงเห็นวาในป 2554 
และตอไปในอนาคต บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 
100 ของผลประกอบการ 

 
11.  ในคดีเรื่องภาษีสรรพสามิต การ roaming หรือกรณี prepaid ทําไมจึงไมมีการฟอง
ผูประกอบการรายอื่น 
นายสมประสงค  บุญยะชัย เร่ืองเหลานี้ มีวิธีการคิดอยางเดียวกัน แตบริษัทไมทราบวา ทําไมจึงไมมี

การฟองผูประกอบการรายอื่นๆ ในสวนของบริษัทเอง ก็เพียงเพราะมี
ความเห็นไมตรงกันเทานั้น 

 
12.  เงินที่ TOT เรียกรอง ตองมีการตั้งสํารองหรือไม ตองมีการแกภาพลักษณหรือไม อยางไร 
นายวีระวงศ  จิตตมิตรภาพ กรณีพิพาทตองดําเนินการไปตามวิธีอนุญาโตตุลาการกอน ถามีการ

ฟองรองก็อาจตองตั้งสํารอง แตถาโอกาสที่บริษัทจะแพคดีมีนอย บริษัท
ก็ไมควรตั้งสํารอง  แตถาโอกาสแพมีมากก็นับเปนความเสี่ยงอันตอง
พิจารณาเปนเรื่องๆ  ไป   กรณีเหลานี้  ยังมาไมถึง  ไม เปนกรณีที่                    
นาหนักใจ อยางไรก็ตาม เร่ืองทุกๆ เร่ือง ไมมีอะไรแนนอน 
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นายสมประสงค  บุญยะชัย เราสื่อสารตอสาธารณะในสิ่งที่สอวาจะกระทบบริษัท ทั้งในดานการ

ประชาสัมพันธ นักลงทุนสัมพันธ เว็ปไซต และสื่อสารภายในกับ
พนักงานของเรา  ซึ่งทุกเรื่องตามที่กลาวตองใชเวลา ความอดทน และ
ความตอเนื่อง 

 
13.  การดําเนินการในขอพิพาทของอนุญาโตตุลาการเปนอยางไร 
นายวีระวงศ  จิตตมิตรภาพ การดําเนินการคลายการพิจารณาคดีของศาล คือ อนุญาโตตุลาการ

ตองฟงขอเท็จจริง ขอตอสู ขอโตเถียง พยานเอกสาร พยานบุคคล            
ทุกประการ และขึ้นอยูกับคูกรณีวา จะใชอนุญาโตตุลาการกี่คน เชน               
แตละฝายแตงตั้ง 1 หรือ 2 คน และอนุญาโตตุลาการเหลานั้นไปตกลง
แตงตั้งบุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อทําคําวินิจฉัยชี้ขาด  ตัวอยางเชน ในกรณี
ของบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด (ดีพีซี) ซึ่งแตงตั้ง 2 คน กสท. แตงตั้ง 2 
คน แลวทั้ง 4 คน ไปแตงตั้งอนุญาโตตุลาการอีก 1 คน รวมเปน 5 คน 
ทั้ง 5 คนนี้ มีมติเปนเอกฉันทในกรณีดีพีซีวา ดีพีซี ไมมีหนาที่ตองชําระ
เงินใหแก กสท. 

 
ตอจากนั้น  ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้อีก  ประธานจึงขอใหที่ประชุม

ลงมติ ซึ่งตองอนุมัติดวยเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานเกี่ยวกับขอพิพาทที่เกิดขึ้น และการดําเนินการที่ผานมา

ของคณะกรรมการและฝายจัดการ ในเรื่องเกี่ยวกับการแกไขสัญญาอนุญาตใหดําเนิน
กิจการบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รวมทั้งใหความ
เห็นชอบตอการดําเนินการตางๆ ดังกลาว และอนุมัติใหบริษัทฟองรอง ตอสูคดี และ/
หรือเจรจา ประนีประนอม เกี่ยวกับเร่ืองนี้ เพื่อประโยชนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
มติที่ลง 

 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของผูถือหุนซึ่งมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 1,228,296,435 100.00 
2. ไมเห็นดวย 700 0.00 
3. งดออกเสียง 1,280,287,210   

 



 34

 
 วาระที่ 11       พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
 
มีผูถือหุนสอบถามดังตอไปนี้ 
1.  หลังสัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่หมดอายุ จะเกิดอะไรขึ้น 
นายสมประสงค  บุญยะชัย สัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่จะหมดอายุในป 2558 ซึ่งกอนหนานั้น บริษัท

อาจขอเจรจากับคูสัญญา ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง ในป              
2555 – 2556 ก็อาจมีการประมูลใบอนุญาต 3G ของคณะกรรมการ 
กสทช. ซึ่งในเวลานั้น อาจมีการชี้ชัดแลววา ใครจะเปนผูดําเนินการ
เกี่ยวกับคล่ืนความถี่  บริษัทหวังวา คณะกรรมการ กสทช. จะเล็ง
ประโยชนระยะยาว เพื่อขับเคลื่อนกิจการไปขางหนา 

 
2.  Temasek ไปพบนายกรัฐมนตรี มีผลกระทบอะไรหรือไม 
นายสมประสงค  บุญยะชัย ผูแทน Temasek มิไดไปพบนายกรัฐมนตรี คงมีแตผูแทน SingTel 

และบมจ. ชิน คอรปอเรชั่น ซึ่งเปนเรื่องที่ดีที่ไดมีโอกาสชี้แจงขอเท็จจริง 
และกระบวนการตางๆ การดําเนินธุรกิจอาจมีความขัดแยงไดบาง            
แตตองอยูบนหลักการ 

 
3.  มีบางกรณีที่โทรแลวสายหลุด เปนเพราะอะไร 
นายวิเชียร  เมฆตระการ คงมีกรณีของพื้นที่บาง ซึ่งในกรณีเชนนี้ ขอใหแจงมายังบริษัทวาเปนที่

จุดไหน หรือบริเวณใด ซึ่งเจาหนาที่จะไดแกไขตอไป 
 
4. ในอีก 5 ป ขางหนา บริษัทมีแผนขยายกิจการไปตางประเทศหรือไม 
นายสมประสงค  บุญยะชัย คงยังไมมีแผนขยายกิจการไปตางประเทศ 
 
5.  การคงสิทธิเลขหมาย (Mobile Number Portability) มีผลอยางไรบาง 
นายวิเชียร  เมฆตระการ ในภาพรวม เราไดลูกคาใหมเขามาบาง ไมมาก เพราะขณะนี้ ใหบริการ

ไดเพียงวันละ 300 ราย 
 
6.  บริษัทมั่นใจในเรื่องประมูลอยางไร  ถาประมูลไมได จะไปทําอะไร 
นายสมประสงค  บุญยะชัย เราประเมินศักยภาพของแตละรายแลว บริษัทจะรับมือและสูได                

ทุกอยางอยูที่คน เราไดพัฒนาทุกอยางเพื่อลูกคา เราไมเสียเปรียบ
ผูประกอบการรายอื่น  

 
 






