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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 
ของ 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 เวลา 14.00 นาฬิกา 

ณ หอง Auditorium ช้ัน 9 อาคารชินวัตร 3 
เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

      
 

  การประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ในวันนี้มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวม

ประชมุรวม 1,141 ราย นับจาํนวนหุนได 2,468,200,066 หุน จากจํานวนหุนทั้งหมด 2,961,748,766 หุน 

หรือคิดเปนอัตรารอยละ 83.34     

 

กอนดําเนินการประชุม เจาหนาที่บริษัทชี้แจงใหที่ประชุมรับทราบถงึวิธีการออกเสยีง

ลงคะแนนดังตอไปน้ี 

 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมนี ้ใหถอืวาหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง  

 

2. ในการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย 

และงดออกเสียงในแตละวาระเทานั้น  (เจาหนาที่จะไปรับบัตรลงคะแนนออกเสียงไมเห็นดวยหรืองดออก

เสียงดังกลาว) โดยใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอยางใดอยางหนึ่ง (เวนแตเปนการออก

เสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกําหนดใหแบงแยกคะแนนเสียงได) หลังจากนั้นเจาหนาที่จะนํา

คะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงดังกลาวนั้นหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่

เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้นๆ  

 

3. สําหรับในวาระที่ 8 เร่ืองขออนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง

ตามวาระ บริษัทจะใชวิธีลงคะแนนเสียง โดยขอใหผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุมใชบัตรลงคะแนน ซึ่งระบุ

ชื่อผูถือหุน ชื่อผูรับมอบฉันทะ จํานวนหุน / จํานวนเสียง ไมวาจะเห็นดวย  ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง               

ก็ตาม โดยขอใหลงคะแนน 4 คราว สําหรับกรรมการแตละทาน   

 

ดร.ไพบูลย  ลิมปพยอม ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม 
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ประธานไดขอใหนายสมประสงค บุญยะชัย รองประธานกรรมการเปนประธาน

ผูดําเนินการประชุมแทน 

 

ประธานไดแนะนํากรรมการบริษัท ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพือ่

ตรวจสอบการลงคะแนนตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

 
กรรมการ 
1. ดร.ไพบูลย  ลิมปพยอม   ประธานกรรมการ 

2. นายสมประสงค  บุญยะชัย  รองประธานกรรมการ 

3. นายอวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

และกรรมการอสิระ 

4. นางทัศนีย  มโนรถ   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

5. นายสุรศักดิ์  วาจาสิทธิ ์   กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา  

และกํากับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ 

6. นายศุภเดช  พูนพิพฒัน  กรรมการ 

7. นายชาครีย  ทรัพยพระวงศ  กรรมการ 

8. นายอึ้ง ชิง วาห    กรรมการ 

9. นายอึ้ง กวอน คี   กรรมการ 

10. นายวิกรม  ศรีประทักษ  กรรมการ และหัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร               

 
กรรมการลาประชุม 
นายแอเลน ลิว ยง เคียง   ประธานกรรมการบรหิาร 

 
ผูบริหาร 
นายพงษอมร  นิ่มพูลสวัสดิ์  หัวหนาเจาหนาที่บริหารดานการเงิน 

 
ผูสอบบัญช ี
นายวินิจ  ศิลามงคล   ผูสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอม็จ ีภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  

ผูสอบบัญชีประจําป 2552 

 
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ 
นางสาวเยาวโรจน กล่ินบุญ  บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากดั 
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ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ในวันนี้เปนไป

ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคร้ังที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 เพื่อพิจารณา

เร่ืองตางๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 โดยบริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือ

หุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2552 และ

รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535                       

โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 มีนาคม 2552  

 

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 

ประธานแจงวา สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนป 2552 นี้ เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย 

การกํากับดูแลกิจการท่ีดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน  บริษัทไดประกาศตอตลาดหลักทรัพย           

แหงประเทศไทย และในเว็บไซตของบริษัท ในชวงเดือนธันวาคม 2551 – มกราคม 2552 เปดโอกาสให           

ผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขารับการคัดเลือก

เปนกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปนการลวงหนา แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระ

การประชุมหรือเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแตอยางใด 

 
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป 2551 ซึ่งประชุมเมื่อ 

วันที่ 10 เมษายน 2551 
  ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนการพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญั

ประจําป 2551  ซึ่งประชมุเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 สําเนารายงานการประชุมดังกลาวไดจัดสงใหผูถือหุน

พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  จึงขอใหที่ประชุมพจิารณารับรอง 

 

ไมมี ผู ถือหุน เสนอขอแก ไขเพิ่ม เติมรายงานการประชุมสามัญประจําป  2551                 

เปนอยางอื่น หรือซักถามในวาระนี้ ประธานจึงขอใหที่ประชมุลงมติ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัประจําป 2551 ซึ่งประชมุ 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551  ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,464,082,491 99.80 

2. ไมเห็นดวย - 0.00 

3. งดออกเสียง 4,822,600 0.20 

รวม 2,468,905,091 100.00 

 
วาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2551 
  ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และหัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร 

เปนผูรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําป 2551 ดังตอไปน้ี 

 
จํานวนผูใชบริการ (ลานราย) 

ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

16.4 19.5 24.1 27.3 

 

 ณ ส้ินป 2551 เอไอเอสมีผูใชบริการเทากับ 27.3 ลานราย คิดเปนอัตราเติบโตรอยละ 13 หรือเปน

จํานวนลูกคาเพิ่มขึ้นประมาณ 3.2 ลานรายจาก ณ ส้ินป 2550 
 
การลงทุนในโครงขาย (พันลานบาท) 

ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

17 20 17 13 

 

 บริษัทมีนโยบายขยายการลงทุนอยางตอเนื่อง และมีการวางแผนการลงทุนในโครงขายอยางมี

ประสิทธิภาพทําใหสามารถลดเงินลงทุนไดในป  2551 โดยในป 2551 บริษัทลงทุนในโครงขายเทากับ 

13,000 ลานบาท เทียบกับ 17,000 ลานบาทในป 2550  

 สวนแบงการตลาดเชิงรายไดจากการใหบริการในป 2551 : ประมาณรอยละ 52 

 โครงขายครอบคลุมมากกวารอยละ 97 ของพื้นที่ที่มีประชากรอยูอาศัย 

 คุณภาพการใหบริการสูงกวาเกณฑกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(กทช.) 
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เกณฑวัดคุณภาพบริการ เกณฑกําหนดของ กทช. ผลการวัด 

อัตราสวนการเรียกสําเร็จภายในโครงขาย ไมนอยกวารอยละ 90  

อัตราสวนการเรียกสําเร็จขามโครงขาย ไมนอยกวารอยละ 85  

อัตราสวนสายหลุดภายในโครงขาย ไมมากกวารอยละ 2  

อัตราขอรองเรียนที่เกี่ยวกับขอผิดพลาดในการ

เรียกเก็บคาบริการ 

ไมเกินรอยละ 2 ตอเดือน  

ระยะเวลาที่ตองรอในการขอรับบริการจาก 

Call Center 

ไมนานกวา 60 วินาที  

ขอมูล ณ ไตรมาส 4/2551 ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2551  

 

บริษัทไดริเร่ิมนวัตกรรมใหมๆ (Innovation) หลายรายการ เชน 

 บริการอินเตอรเน็ตบนมือถือ *900 

 เปนผูใหบริการรายแรกในเอเชียที่ใหบริการ Full Internet View Browsing สําหรับโทรศัพทที่รองรับ 

GPRS ทําใหใชอินเตอรเน็ตบนมือถือไดเสมือนหนาจอคอมพิวเตอรกับบริการเว็บเต็มหนา 

 *123 Calling Grammy การดาวนโหลดเพลงโดยไมจํากัดกับ Grammy 

 บริการ Connect Talk บริการเชาเลขหมาย ทําใหโทรไดจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

ออสเตรเลีย และสิงคโปร ในราคาเหมือนโทรศัพทพื้นฐาน 

 บริการขาวจากหนังสือพิมพไทยรัฐ  

 
ความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม (Corporate Social Responsibility) 
 ป 2550 สรางโอกาสทางอาชีพ Call Center ใหผูพิการทางสายตา 

 ป 2551 ขยายโอกาสตอเนื่องสูผูพิการทางการไดยิน (หูหนวก)  

 ถังน้ําใจ เอไอเอส เพื่อไทยไมขาดน้ํา (2549 – 2551) ไดสงมอบถังน้ํากวา 10,000 ถัง บรรเทาความ

เดือดรอนแกประชาชนกวา 850,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กวา 5 ป บริษัทสรางศูนยพัฒนาฯไปแลว 4 แหงที่ จังหวัด กาฬสินธุ พิษณุโลก 

เชียงใหม และนครราชสีมา 

 โครงการ คนเกง หัวใจแกรง สรางแรงบันดาลใจในการศึกษา และกลับมาตอบแทนสังคม กวา 8 ป             

ที่ผานมา มีเยาวชนในโครงการกวา 380 คน และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว 31 คน 

 
รางวัลแหงความภูมิใจในป 2551 
 Brandage – GSM advance และ One-2-Call เปนระบบที่นาเชื่อถือท่ีสุด 

 Asian Mobile News – ผูใหบริการยอดเยี่ยมแหงเอเชีย และของไทย 

 The Asset Magazine – หนึ่งในบริษัทที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่สุดของไทย 
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 Wall Street Journal Asia – ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เพียงรายเดียว ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 บริษัท 

ชั้นนําในไทย โดยอยูอันดับ 7 ในการจัดอันดับบริษัทที่นาชื่นชมที่สุด 200 แหงของเอเชีย 

 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ - โลประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ

ดีเดนดานการจางงานคนพิการ 

 

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ

ประชุมแลว   

 

ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้  ประธานแจงวาเนื่องจากเปนวาระรายงาน

เพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติ 
 
วาระที่ 4 เรื่องอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2551 สิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และหัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร 

เปนผูรายงานสรุปงบดุล  บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจําป 2551 ส้ินสุด                   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังตอไปน้ี 
 

นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอท่ีประชุมวา วาระนี้เปนการพิจารณาอนุมัติงบดุล                

บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจาํป 2551 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551    

พรอมรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชบีริษัท ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทไดเห็นชอบแลว รายละเอียดปรากฏตามสําเนางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแส

เงินสด พรอมรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีบริษัท ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุม

แลว  

 

งบดุล ณ 31 ธันวาคม 2551 (หนวย: ลานบาท)  ป 2551 ป 2550 

สินทรัพยหมุนเวียน 26,958 20,586 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยภายใตสัญญาอนุญาต 

ใหดําเนินการ 

81,189 87,088 

สินทรัพยรวม 128,081 128,942 

เงินกูยืมและหุนกู*  34,328 30,349 

หนี้สินรวม 54,646 53,481 

สวนของผูถือหุน  73,436 75,461 

หนี้สินรวมและสวนของผูถือหุน 128,081 128,942 

*รวมสัญญาแลกเปลี่ยน Swap     
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งบกําไรขาดทุน (หนวย: ลานบาท) ป 2551 ป 2550 เปลี่ยนแปลง(%) 

รายไดรวม  110,792 108,454 2.2 

ตนทุนรวม (72,039) (70,756) 1.8 

กําไรขั้นตน 38,753 37,697 2.8 

คาใชจายจากการขายและบริหาร  (11,205) (12,767) (12.2) 

กําไรจากการดําเนินงาน 26,471 25,525 3.7 

รายไดอื่น 2,565 662 388 

ภาษีเงินได (8,381) (7,562) 10.8 

กําไรสุทธิ  16,409 16,290 0.7 

 
งบกระแสเงินสด สําหรบัป 2551 
(หนวย : ลานบาท)  2551 2550 

เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมดําเนินงาน 36,721 35,698 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน -12,359 -16,767 

เงินสดสุทธิกูยืมจากสถาบันการเงิน 3,883 -2,999 

จายเงินปนผล -18,681 -18,658 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจดัหาเงินอื่นๆ -1,329 -1,528 

เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด สทุธิ 8,235 -4,254 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ตนป 6,822 11,098 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราตางประเทศ

คงเหลือส้ินป 

-71 -22 

เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด สิน้ป 14,986 6,822 

รวม เงินฝากธนาคารที่สามารถใชเปนการเฉพาะ 1,315 1,495 

เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด สิน้ป 16,301 8,317 
 
มีผูถือหุนสอบถาม ดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน : มูลคาหุนตามบัญชี (Book Value) ณ ส้ินป 2551 มีมูลคาเทาใด ขอให

แสดงไวในรายงานประจําปดวย และการบันทึกการดอยคาความนิยม

จะดําเนินการอยางไรตอไป 

 

ประธาน : ขอใหหัวหนาเจาหนาที่บริหารดานการเงินเปนผูตอบ 
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หัวหนาเจาหนาที่บรหิารดานการเงิน :  ผูถือหุนโปรดดูรายละเอียดในรายงานประจําป หนา 108 ทุน

เรือนหุน และหนา 148 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 20 ซึ่งเมือ่

คํานวณจากหุนที่ออกหารดวยสวนของผูถือหุนแลว จะไดเทากับ 

 ป 2550  25.51 บาท 

 ป 2551  24.79 บาท 

 

 เหตุที่ต่ําลงเพราะบริษัทจายเงินปนผลมากกวารอยละ 100 ของกําไร

สุทธิ ในสวนที่จะพมิพมูลคาหุนตามบัญชีนัน้  ฝายจัดการจะขอหารอืกับ

ผูสอบบัญชีกอน 

 

 สวนการบันทึกการดอยคาความนิยมในบริษัทยอยคือ บริษัท ดิจิตอล 

โฟน จํากัด (ดีพีซี) เปนการดําเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี กลาวคือ

เปนการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่จะไดรับเทียบกับ           

คาความนิยม  หากต่ํากวากระแสเงินสดในปจจุบันแลว ตองบันทึกการ

ดอยคา แตทั้งนี้ การดําเนินงานดังกลาวไมมีผลกระทบตอกระแสเงินสด

ของบริษัทเลย 
 
ผูถือหุน : เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการ และการจายเงินปนผลจํานวน

ประมาณ 18,000 ลานบาท ซึ่งทําใหสวนของผูถือหุนลดลงในชวง 3 ป         

ที่ผานมา บริษทัจะดําเนินการอยางไร 

 

ประธาน : บริษัทมีแนวทางในการตอบแทนผูถือหุนอยางดีที่สุดดวยการจายเงิน 

ปนผล ในเมื่อบริษัทมีกําไรสะสมมาก บริษัทเห็นสมควรที่จะจัดสรรกําไร

เปนเงินปนผลใหแก ผูถือหุน  ในการนี้จะทําใหบริษัทมีเครดิตที่ดี                  

การระดมทุนเพื่อการประกอบการก็จะทําไดดีขึ้น แมวาการจายเงิน            

ปนผลจะทําใหสวนของผูถือหุนลดลงไปบาง แตก็ไดสรางความเชื่อมั่น

ตอ ผูลงทุน  ทําให ราคาหุนอยู ในลักษณะที่มี เสถียรภาพสูงกวา                

เกณฑเฉล่ีย   นอกจากนี้ มักจะปรากฏวา หากมีการจายเงินปนผล 

บริษัททั่วไปจะไมมีโครงการลงทุน หรือเมื่อมีการลงทุน บริษัทนั้นก็มักจะ

ไมจายเงินปนผล แตในสวนของบริษัทเอง พยายามดําเนินการทั้งสอง

ดาน เพื่อใหบริษัทระดมทุนไดงาย ทําใหบริษัทมีศักยภาพที่ดี 
 

เมื่อไมมีผูถือหุนใหความเห็น หรือซักถามในวาระนี้แลว ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมต ิ

 



 9 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติงบดุล บญัชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจาํป 2551 ส้ินสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,457,897,076 99.55 

2. ไมเห็นดวย 1,884,718 0.08 

3. งดออกเสียง 9,279,500 0.38 

รวม 2,469,061,294 100.00 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลประจําป 2551 

ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และหัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร 

เปนผูรายงานสรุปจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลประจําป 2551 ดังตอไปน้ี 
 

นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอท่ีประชุมวา ตามที่ไดรายงานถึงผลประกอบการประจาํป 

2551 ขางตน คณะกรรมการ และฝายจัดการเห็นสมควรจัดสรรกําไรเพื่อจายเงินปนผลประจําป 2551 ใหแก

ผูถือหุนในอัตราหุนละ 6.30 บาท ซึ่งบริษทั ไดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการในครึ่งป

แรกไปแลวในอตัรา 3.00 บาทตอหุน   ซึ่งคณะกรรมการขอถอืโอกาสรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาล

ดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมครั้งนี้ตามที่กฎหมายกําหนด คงเหลือเงินปนผลสําหรับผล

ประกอบการในครึ่งปหลังที่ขออนุมัตจิายอีกในอัตราหุนละ 3.30 บาท  โดยจะกําหนดรายชื่อผูถือหุนทีม่ีสิทธิ

รับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2552 และรวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของ

พระราชบญัญตัิหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 

2552 และไดกําหนดวันจายเงินปนผลไวเปนวันที่ 4 พฤษภาคม 2552  
 
 ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้  ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินปนผล ประจําป 2551 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,464,240,894 99.80 

2. ไมเห็นดวย - 0.00 

3. งดออกเสียง 4,820,500 0.20 

รวม 2,469,061,394 100.00 
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วาระที่ 6 อนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 15,000,000,000 ลานบาท 
(หนึ่งหมื่นหาพันลานบาท) 
ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และหัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร 

เปนผูรายงานสรุปการออกและเสนอขายตราหุนกูของบริษัทฯ ดังตอไปน้ี 
 

นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหผูถือหุน

อนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู  เพื่อใชเปนแหลงเงินทุนขยายโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G  ชําระคืนหนี้

ที่ครบกําหนด และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท  โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้ 

วงเงินรวม ไมเกิน 15,000 ลานบาทหรือเงินสกุลอื่นที่มีจํานวนเทียบเทา โดยการออกและเสนอขาย

หุนกู ภายในระยะเวลาตั้งแตวันที่ประชุมสามญัผูถือหุนป 2552 จนถึงวันที่ประชุมสามัญ

ผูถือหุนป 2553 

การเสนอขาย เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศใหแก ผูลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน 

และ/หรือ ผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไมวาทั้งจํานวนหรือเพียงบางสวนตามหลักเกณฑที่

กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอขายเปนชุดเดียวหรือ

หลายชุดและจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได   

การมอบอํานาจ มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร ("ผูรับมอบอํานาจ") เปนผูมีอํานาจในการจัดการออก

และเสนอขายหุนกู ตลอดจนดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุนกู 

(รวมถึง (แตไมจํากัดเฉพาะ) การกําหนด ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุนกู การแตงตั้ง

ผูจัดจําหนายหรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกู นายทะเบียน 

และ/หรือ ผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) การดําเนินการนําหุนกูไปจดทะเบียนในตลาดรอง  

การเจรจาตอรอง จัดทํา ตกลง ลงนาม และสงมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่

เกี่ยวของ) ที่ผูรับมอบอํานาจพิจารณาเห็นวามีความจําเปนตองทําเพื่อใหการออกและ

เสนอขายหุนกูดังกลาวสําเร็จลุลวงไปได รวมถึง การเขาทําธุรกรรมเพื่อปองกันความเสี่ยง

ที่อาจจะเกิดจากความไมแนนอนของอัตราดอกเบี้ย และ/หรือ อัตราแลกเปลี่ยน ไมวาทั้ง

จํานวนหรือเพียงบางสวน 

 
ขอยกเลิกวงเงินหุนกูที่เหลอืฯ 

 

อนึ่ง โดยที่ที่ประชุมสามัญผูถอืหุน ประจาํป 2551 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 ไดอนุมัติ

โครงการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ซึ่งรวมถึง (แตไมจํากัดเฉพาะ) หุนกู หุนกูระยะสั้น และตั๋วเงิน              

เปนตน) ในวงเงินไมเกิน 14,000,000,000 บาท (หนึง่หมื่นสี่พันลานบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจํานวน

เทียบเทา ซึ่งบริษัทไดออกและเสนอขายหุนกูแลวเปนจํานวนรวม 11,500,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน

หารอยลานบาท) คงเหลือวงเงินอยูอีก 2,500,000,000 บาท (สองพันหารอยลานบาท) (“วงเงินที่เหลือ”) 
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คณะกรรมการในการประชมุครั้งที่ 2/2552 วันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 จึงเห็นสมควรใหยกเลิกวงเงินที่เหลือ 

และจะใชการออกและเสนอขายหุนกูที่บริษัทไดนําเสนอในการประชุมคราวนีแ้ทน 

 

มีผูถือหุนสอบถาม ดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน : อยากทราบความคืบหนาเรื่องการขอใบอนุญาตโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G 

และเครดิตเรตติ้งของบริษัท 

 

ประธาน : ขอใหหัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหารเปนผูตอบ 

 

หัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร:  ขณะนี้สํานักงาน กทช.ยังมิไดออกใบอนุญาตในเรื่องดังกลาว แตคาดวา

นาจะดําเนินการไดประมาณปลายป 2552 นี้ โดยบริษัทจะลงทุนในเรื่อง

นี้ตอไป สวนเครดิตเรตติ้งของบริษัท อยูที่ AA 

 

 เมื่อไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้แลว  ประธานจึงขอใหที่ประชุม          

ลงมติ ซึ่งจะตองเปนคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ  

ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติการออกและเสนอขายหุนกู และยกเลิกวงเงินหุนกูที่เหลือ ตามที่ที่

ประชมุสามัญผูถือหุนไดอนุมัติในป 2551 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,396,725,894 97.07 

2. ไมเห็นดวย - 0.00 

3. งดออกเสียง 72,335,500 2.93 

รวม 2,469,061,394 100.00 

 

ซึ่งเปนคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 7  อนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 49 เรื่องการประกอบธุรกิจบริการการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3 
ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และหัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร 

เปนผูรายงานตอที่ประชุม 
 

นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอที่ประชุมวา โดยที่มาตรา 9 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวย

การควบคุมดูแลธุรกิจบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 กําหนดวา ผูที่ประสงคจะเปน                  

ผูใหบริการที่เปนนิติบุคคลจะตองมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการรับชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส  ซึ่งธุรกิจรับชําระเงินคาสินคา และบริการผานจุดรับชําระเงิน mPAY Station ที่บริษัท

ดําเนินการอยูจะเขาตามบัญชี ค (5) การใหบริการรับชําระเงินแทน บริษัทจึงตองเพิ่มวัตถุประสงคของบริษัท              

ขอ 49 และไปจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย    

 

“ขอ 49 ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส เชน การ

ใหบริการหักบัญชี (Clearing) บริการชําระดุล (Settlement) การใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผาน

อุปกรณอยางหนึ่งอยางใดหรือผานทางเครือขาย การใหบริการสวิตชชิ่งในการชําระเงินหลายระบบ 

(Transaction Switching) การใหบริการชําระเงินแทนการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคา และหรือ

รับบริการจากผูขายสินคาหรือผูใหบริการหลายราย โดยไมจํากัดสถานที่และ ไมอยูภายใตระบบการจัด

จําหนายและการใหบริการเดียวกัน (e-Money) (เวนแตจะไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเพื่อประกอบธุรกิจดังกลาว

จากสวนราชการที่เกี่ยวของ)” 

 

 จากการเพิ่มเติมวัตถุประสงคดังกลาว ทําใหบริษัท ตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 

วัตถุประสงคของบริษัท จากเดิม มีจํานวน 48 ขอ แกไขเปน 49 ขอ  ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่

ประชุมสามัญผูถือหุนในวันนี้ 

 

มีผูถือหุนสอบถาม ดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน : การประกอบธุรกิจตามที่กลาวมานี้ บริษัทจะไดประโยชนอะไร 

 

ประธาน : ขอใหหัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหารเปนผูตอบ 

 

หัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร:  การประกอบธุรกิจในลักษณะนี้ เปนการรับชําระเงินแทนโดยใชระบบ

อิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนการขยายขอบเขตแหงวัตถุประสงคของบริษัท

ออกไป แตตองปฏิบัติตามที่กฎหมายเพิ่มเติม กลาวคือ ตองระบุ

วัตถุประสงคนี้โดยแจงชัดไวในหนังสือบริคณหสนธิ และไปจดทะเบียน

ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยตามลําดับ 
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ประธาน : กลาวเสริมวา เร่ืองนี้คลายกับตู ATM ในสมัยกอน ซึ่งอาจไมทราบวา

จะตองมีปริมาณเทาใด แตเปนการอํานวยความสะดวกตอลูกคาและ

บริษัทก็มีรายไดเปนคาธรรมเนียมดวย 

 

เมื่อไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้แลว  ประธานจึงขอใหลงมติ และแจง

ดวยวา  ที่ประชุมผูถือหุนจะตองมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 49 เร่ืองการประกอบธุรกจิบริการ

การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส และแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 ตามที่เสนอ                

ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,464,665,494 99.79 

2. ไมเห็นดวย - 0.00 

3. งดออกเสียง 5,129,800 0.21 

รวม 2,469,795,294 100.00 

 
 ซึ่งเปนคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 8 อนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ  

ประธานกรรมการไดขอให นายสุรศักดิ์  วาจาสิทธิ์ กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

เปนผูรายงานตอที่ประชุม 

 

นายสุรศักดิ์  วาจาสิทธิ์ แถลงตอที่ประชุมวา ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ในการ

ประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน  3 โดยกรรมการที่จะตองออกตามวาระนี้

อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได สําหรับในปนี้ มีกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระ 4 ทาน

ดังตอไปน้ี 
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1. นายสมประสงค  บุญยะชัย   รอ งป ระ ธานก ร รมกา ร   ก ร รมกา รกํ า หนด

คาตอบแทน  และกรรมการสรรหาและกํากับดูแล

กิจการ 

 2. นายอวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ    ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการกําหนด 

    คาตอบแทน และกรรมการอิสระ 

 3. นางทัศนีย  มโนรถ   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 4.     นายแอเลน ลิว ยง เคียง ประธานกรรมการบริหาร 

 

  ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกํากบัดแูลกิจการไดประชุมพิจารณาในเรื่องนี้  โดย

กรรมการที่ตองออกจากตําแหนง มิไดอยูในที่ประชุมดวย และเห็นสมควรใหเสนอผูถือหุนเลือกบุคคล

ดังตอไปน้ี 

 

1. นายสมประสงค  บุญยะชัย   รอ งป ระ ธานก ร รมกา ร   ก ร รมกา รกํ า หนด

คาตอบแทน  และกรรมการสรรหาและกํากับดูแล

กิจการ 

 2. นายอวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ    ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนด 

    คาตอบแทน และกรรมการอิสระ 

 3. นางทัศนีย  มโนรถ   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 4.     นายแอเลน ลิว ยง เคียง ประธานกรรมการบริหาร 

 

กลับเขาดาํรงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ วฒุิการศึกษา ประสบการณการ

ทํางาน และประวัติการเขาประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ปรากฏตามเอกสาร         

ที่แนบสงผูถือหุนแลว 

 

มีผูถือหุนสอบถาม ดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน : เมื่อพิจารณาจากรายงานการประชมุในปกอน พบวา กรรมการที่พน 

จากตําแหนงตามวาระไดออกจากที่ประชุม แตในปนีม้ิไดทําเชนนั้น                

มีความหมายอยางไร 
 
นายสุรศักดิ์  วาจาสิทธ์ิ  : ในเรื่องนี้คณะกรรมการไดตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวของแลว ไมปรากฏ

วามีกฎหมายบังคับใหกรรมการที่พนจากตําแหนงดังกลาวตองออกจาก



 15 

ที่ประชุม  นอกจากนี้ ผูถือหุนมีสิทธิเต็มที่ในการเลือกหรือไมเลือก

กรรมการดังกลาว ซึ่งไมมีสวนไดเสียแตประการใด 

 

ผูถือหุน : วันนี้ นายแอเลน ลิว ยง เคียง ไมเขารวมประชุม ขอทราบวา กรรมการ

ทานนี้มีสวนรวมในการทํางานอยางไร 

 

ประธาน : นายแอเลน ลิว ยง เคียง ไดทํางานรวมกับบริษัทมานานแลว เชน                     

ป 2542 – 2544 โดยทํางานในดานปฏิบัติการ และเปนผูที่ไดรับ

การศึกษาจากสถานศึกษาที่ดีที่สุดแหงหนึ่งของโลก ทั้งในดานวิศวกรรม

และการจัดการ กับเปนผูที่เขาใจตลาดเมืองไทยเปนอยางดี 

 

เมื่อไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้แลว ประธานจงึขอใหที่ประชมุลงมติ              

โดยขอใหผูถือหุนทุกทานใชบตัรลงคะแนนไมวาจะเห็นดวย ไมเห็นดวย หรอืงดออกเสียง            

ก็ตาม โดยลงคะแนนเปนรายบุคคล  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกนายสมประสงค  บญุยะชัย กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ

กลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,463,135,940 99.73 

2. ไมเห็นดวย 6,657,254 0.27 

3. งดออกเสียง 2,100 0.00 

รวม 2,469,795,294 100.00 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกนายอวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ

กลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,462,550,340 99.79 

2. ไมเห็นดวย 5,242,354 0.21 

3. งดออกเสียง 2,600 0.00 

รวม 2,467,795,294 100.00 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกนางทัศนีย  มโนรถ กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขามา

เปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,464,549,340 99.79 

2. ไมเห็นดวย 5,242,354 0.21 

3. งดออกเสียง 3,600 0.00 

รวม 2,469,795,294 100.00 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกนายแอเลน ลิว ยง เคียง กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลบั

เขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง  ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,418,603,840 97.93 

2. ไมเห็นดวย 51,182,654 2.07 

3. งดออกเสียง 8,800 0.00 

รวม 2,469,795,294 100.00 
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วาระที่ 9 อนุมัตินโยบายและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2552 
 ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และหัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร 

เปนผูรายงานตอที่ประชุม 
 

นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอที่ประชุมวา เร่ืองคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2552

นั้น โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดกําหนดเปนนโยบายคาตอบแทนประจําป                  

ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาอนุมัติแลวเห็นสมควรกําหนดไวภายในวงเงินไมเกิน 13,500,000 บาท                

ซึ่งประกอบดวยคาตอบแทนรายเดือน คาตอบแทนกรรมการรายป และเบี้ยประชุมกรรมการ สําหรับ

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการภายนอก  ลดลงรอยละ 10 เมื่อเทียบกับป 2551 เพื่อเปน

การแสดงความรับผิดชอบของกรรมการตอภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน กลาวคือ ในป 2551 ที่ประชุมสามัญ 

ผูถือหุนไดกําหนดวงเงินไวไมเกิน 15,000,000 บาท ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
 

นโยบายคาตอบแทนกรรมการป 2552 
 

คาตอบแทนรปูตัวเงิน (บาท) ป 2552  
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  
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หมายเหตุ : 1) กรรมการที่ เปนผูบริหาร / พนักงานของบริษัท หรือผูถือหุน ไมมีสิทธิได รับ

คาตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดยอย 

 2) ประธานกรรมการไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน หรือเบี้ยประชุม หากเปนประธาน

ในคณะกรรมการชุดยอย 
 
มีผูถือหุนสอบถาม ดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน : ที่กลาววา คาตอบแทนลดลง 1,500,000 บาทนั้น เปนอยางไร 

ประธาน  : คาตอบแทนจํานวน 13,500,000 บาท ตามท่ีเสนอผูถือหุนในวันนี้ เปน

งบประมาณในภาพรวม ซึ่งจะจายใหเกินกวานี้มิได  ที่ลดลงจากป 2551 

ก็เพื่อเปนการแสดงปฏิกิ ริยา  และความรู สึกของกรรมการที่มีตอ

สถานการณเศรษฐกิจในปจจุบัน  การประชุมตางๆ เปนไปตามวาระ 

และอาจมีเพิ่มเติมไดตามสถานการณ ซึ่งอาจทําใหผลตอบแทนใน

ปลายปลดลงก็ได 
 
ผูถือหุน : คาตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการจาํนวน 200,000 บาท             

จะสูงไปหรือไม เมื่อคํานึงถึงภาวะการณเศรษฐกิจปจจุบัน 

 

ประธาน  : การกําหนดคาตอบแทนที่เสนอในทุกปมิไดกระทําโดยใชความรูสึก แต

ไดพิจารณาจากสถิติของบริษัทจดทะเบียน ดูขนาดใกลเคียง ดูความ

รับผิดชอบของกรรมการ เปรียบเทียบเฉลี่ยถึง 30 บริษัท และเมื่อดูจาก

ภาพรวมแลว คาตอบแทนกรรมการของบริษัทต่ํากวาคาเฉลี่ยประมาณ

รอยละ 10 ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแลว เห็นวามีความยุติธรรม          

ในเมื่อกรรมการแตละทานจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายและตอผูถือ

หุน 
 

เมื่อไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้แลว ประธานจึงขอใหลงมติ และแจง

ดวยวา  ทีป่ระชุมผูถือหุนจะตองมีมตอินุมตัิดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาํป 2552 ตามที่เสนอ                

ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,434,160,794 98.56 

2. ไมเห็นดวย 30,779,900 1.25 

3. งดออกเสียง 4,854,700 0.20 

รวม 2,469,795,394 100.00 

 
 ซึ่งเปนคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวาสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 10 อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีบริษัท ประจําป 2552 

 ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และหัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร 

เปนผูรายงานตอที่ประชุม 
 

นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอท่ีประชุมวา โดยกฎหมายและขอบังคับของบริษัท  

กําหนดใหที่ประชุมสามัญประจําป พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีบริษัท  และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 

ในการประชุมสามัญประจําปทุก ๆ ป   ซึ่งในการประชุมสามัญประจําป 2552 ครั้งนี้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก

บริษัท 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 
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โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งในสี่คนนี้เปนผูตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบ

การเงินของบริษัท  ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท เคพี          

เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จํากัด แทนไดโดยกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2551 ในวงเงินจํานวนไมเกิน 5,237,000 บาท   

โดยแยกเปน 

งบการเงินบริษัท                   2,876,000 บาท 

คาตรวจสอบระหวางไตรมาส (รวมบริษัทยอย)     2,361,000 บาท 

รวมคาสอบบัญชีทั้งสิ้น     5,237,000 บาท 

 

ลดลงจากป 2551 จํานวน 15,000 บาท หรือรอยละ 0.29 
 
 ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชือ่ท่ีเสนอมานี้ ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ 

บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
 
 ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้  ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ   
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมตอินุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2552            

ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,464,963,394 99.80 

2. ไมเห็นดวย 0 0.00 

3. งดออกเสียง 4,832,000 0.20 

รวม 2,469,795,394 100.00 
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วาระที่ 11   อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญของบริษัท เพิ่มเติมเพื่อรับรองการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท  ใหแกกรรมการและพนักงาน 
(โครงการ ESOP) เนื่องจากเขาเง่ือนไขการปรับสิทธิตามที่กําหนดไวในหนังสือ   
ชี้ชวน 
 ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และหัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร 

เปนผูรายงานตอที่ประชุม 
 

นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอท่ีประชุมวา โดยที่บริษัท ไดจายเงินปนผลประจําป 2551 

เปนอัตราเกินกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ จึงเขาเงื่อนไขตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP   ทําใหบริษัทตองทําการปรับราคา และอัตราการใชสิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อไมใหสิทธิของผูถือ ESOP ดอยไปกวาเดิม คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผูถือหุน

อนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มเติมอีกจํานวน 1,150,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากจํานวนหุน

สามัญที่ยังมิไดนํามาจัดสรรทั้งสิ้น 2,009,693,609 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด

เพิ่มเติมตามแบบรายงานการจัดสรรหุนเพิ่มทุน ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 5 แนบเอกสารเชิญ

ประชุม 
 

ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้ ประธานจงึขอใหลงมติ และแจงดวยวา     

ที่ประชุมผูถอืหุนจะตองมมีติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามโครงการ ESOP 

ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,388,501,542 96.71 

2. ไมเห็นดวย 76,440,253 3.10 

3. งดออกเสียง 4,854,300 0.20 

รวม 2,469,796,095 100.00 

 
ซึ่งเปนคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 11        เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 

มีผูถือหุนสอบถาม ดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน : ตั้งขอสังเกตจากหนังสือเชิญประชุมวา ผูถอืหุนสามารถลงทะเบียนได

ตั้งแตเวลา 12.00 – 14.00 น. ดังนี้ หากวาผูถือหุนมากอนเวลา                    

12.00 น. และเจาหนาที่บริษัทก็พรอมแลว ก็ขอใหลงทะเบียนไดเลย  

 

ประธาน  : ขอใหเลขานุการบริษัทรับไปดําเนินการ 
 
ผูถือหุน : เร่ืองการจายเงินปนผลในอนาคต จะจายใหมากกวานี้จะทาํไดหรือไม 

 

ประธาน  : การจายเงินปนผลเปนความพยายามของบริษัทอยางยิ่ง โดยจะไมให

นอยไปกวาเดิม 
 
ผูถือหุน : เร่ืองการใหของชํารวยแกผูถือหุน ขอใหพิจารณาใหดี ใหเหมาะสมกับ             

ผูถือหุน ซึ่งเปนวัยผูใหญ ขอใหมีราคา และใหเกียรติผูถือหุนดวย  

ประธาน  : ขอใหเลขานุการบริษัทรับไปพิจารณา 
 
ผูถือหุน : แนวโนมการดําเนินงานในป 2552 จะไดรับผลกระทบจากวกิฤตการเงิน

อยางไร หรือไม บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงอยางไร จะมีผลกําไรเทา

เดิมหรือไม 

 

ประธาน : ขอใหหัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหารเปนผูตอบ 

 

หัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร: คณะกรรมการและฝายจัดการไดดําเนินการดวยความระมัดระวัง มีการ

ลดความเสี่ยงในดานตางๆ ลดคาใชจาย มีการลงทุน เฉพาะผูใชงาน 

เปนหลัก กับท้ังจะพยายามรักษาผลกําไรใหใกลเคียงกับที่ผานมา 

 

ผูถือหุน : ตั้งขอสังเกตวา  

1) เร่ืองของชํารวย บริษัทควรแจกเปนบัตรเติมเงิน หรือเปน SIM จะได

หรือไม 
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2) ขอใหบริษัทพิจารณาจัดใหผูถือหุนเขารวมทํางานเปนคณะทํางาน

ชุดยอยจะไดหรือไม เพื่อเปนการเสริมประสิทธิภาพ และเพื่อความ

ผูกพันกับผูถือหุน เชนในโครงการตอบแทนสังคม เปนตน 

 

ประธาน  : ขอรับไปพิจารณาและหารือกับฝายจัดการตอไป 
 
ผูถือหุน :  การขอใบอนุญาตโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G นั้น ผูประกอบการทุกราย             

จะไดรับใบอนุญาตหรือไม ลักษณะจะเปนอยางไร 

 

ประธาน : ขอใหหัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหารเปนผูตอบ 

 

หัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร: คาดวาสํานักงาน กทช. นาจะออกใบอนุญาตไดภายในป 2552 และ

คาดวาจะเปนการออกใบอนุญาต 4 ฉบับ สําหรับความถี่รวม 45MHz 

โดยอาจเปน 10 MHz X 3 และ 15 MHz X 1 ทางเลือกหนึ่ง หรืออาจ

เปน 10 MHz X 4 และ 5 MHz X 1 อีกทางหนึ่ง อันเปนเรื่องทางเทคนิค 

ผูประกอบการที่อยูในเงื่อนไขที่ กทช.กําหนดสามารถเขารวมประมูลได  

และในสวนของบริษัทมีความพรอมในการเขารวมประมูล โดยจะ

พิจารณา คํานวณผลตอบแทนที่เหมาะสม 

 

ผูถือหุน : เหตุใดการลงคะแนนในวาระที่ 8 จึงแตกตางไปจากการลงคะแนนใน

วาระอื่นๆ 

 

ประธาน  : ขอใหเลขานุการบริษัทเปนผูตอบ 

 

เลขานุการบริษัท  : การลงคะแนนในวาระที่ 8 ที่แตกตางออกไปนี้ เปนคําแนะนําของตลาด

หลักทรัพย ที่ตองการใหเกิดความโปรงใส แตขอใหเร่ิมที่วาระของการ

เลือกตั้งกรรมการกอน เพราะหากจะใชวิธีการเชนเดียวกันนี้กับวาระ

อื่นๆ ดวย จะกินเวลาที่ประชุมเกินไป 

 

 

 
 
 






