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บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
เอกสารที่แนบสงมาดวย  

1.     สําเนารายงานการประชุมสามัญประจําป 2552 วันที่ 8 เมษายน 2552 
2. รายงานประจําป พรอมงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2552 รวมถึงนโยบายการ

จายเงินปนผล และขอมูลการจายเงินปนผล 
3. ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม  
4. แบบรายงานการจัดสรรหุนเพิ่มทุนแสดงรายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญของบริษัทเพิ่มเติมเพื่อรองรับการ

ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ESOP) เนื่องจากเขาเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กําหนดไวในหนังสือช้ีชวน  
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยกําหนด (ผูถือหุนสามารถ 

download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ไดจากเว็บไซตของบริษัทที่http://investor.ais.co.th ) 
6. นิยามกรรมการอิสระ และขอมูลของกรรมการอิสระ  
7. ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน     
8. คําช้ีแจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม

และการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถือหุน 
9. ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
10. แผนที่สงัเขปแสดงที่ต้ังสถานที่ประชุม 

 
 ดวยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2553 ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553                   
เวลา 10.00 นาฬิกา ณ AUDITORIUM ช้ัน 9 อาคารชินวัตร 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระพรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการดังตอไปน้ี 
 

วาระที่ 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 8 เมษายน 2552 
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วัตถุประสงคและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 
2552 โดยมีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงให
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอม
ทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท (http://investor.ais.co.th) แลว  

  
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นวารายงานการประชุมสามัญประจําป 2552 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุม          
ผูถือหุนรับรองรายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ : เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2552 
  

วัตถุประสงคและเหตุผล : บริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 
ซึ่งเกิดขึ้นในรอบป 2552 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงาน
ของบริษัทประจําป 2552 ตามรายงานประจําป ซึ่งแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ
บริษัทป 2552 ที่ผานมา โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 
งบการเงินรวมของบริษัท  

หนวย: ลานบาท 2552 2551 เพิ่มขึ้น(ลดลง) รอยละ 

สินทรัพยรวม 125,026 128,081 (3,055) (2.39%) 

หนี้สินรวม 53,215 54,646 (1,431) (2.62%) 
รายไดรวม 102,452 110,792 (8,340) (7.53%) 
กําไรสุทธิ 17,055 16,409 646 3.94% 
กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน) 5.76 5.54 0.22 3.97% 

 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมต ิ: วาระนี้ไมตองไดรับการลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนเนื่องจากเปน
วาระเพื่อทราบ 
 

วาระที่ 4 อนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2552 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
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วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง
กําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทที่ผาน
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว และเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา รายงานทางการเงิน
ไดแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทอยางถูกตอง เปดเผยขอมูลครบถวน
ตามมาตรฐานการบัญชี โดยผูสอบบัญชีรายงานแบบไมมีเงื่อนไข รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงินอยางเพียงพอและทันเวลา เพื่อเปนประโยชนกับผูถือหุน นักลงทุน หรือผูใชงบการเงินใน
การตัดสินใจลงทุน 
 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ งบดุล บัญชีกําไร
ขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจําป 2552 ซึ่งผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบ
บัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และไดรับความเห็นชอบและผานการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ : เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
     

วาระที่ 5 อนุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลประจําป 2552 และเงินปนผลพิเศษ 
 
 วัตถุประสงคและเหตุผล :บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลัง

หักภาษีตามงบการเงินรวม โดยการจายเงินปนผลดังกลาวจะพิจารณาจากผลการดําเนินงาน 
โครงสรางสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ 
รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยในป 2552 ผลประกอบการของบริษัท 
มีกําไรสุทธิ จํานวน 17,055 ลานบาท บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลในอัตรา          
หุนละ 6.30 บาท ซึ่งบริษัทไดจายเงินปนผลไปแลวในอัตราหุนละ 3.00 บาท ในการจายเงินปนผล
ระหวางกาล เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 คงเหลือเงินปนผลสําหรับผลประกอบการในครึ่งปหลัง
ของป 2552 อีกในอัตราหุนละ 3.30 บาท นอกจากนี้ บริษัทมีมติเสนอจายเงินปนผลพิเศษในอัตรา
หุนละ 5.00 บาท เนื่องจากบริษัทมีสภาพคลองสวนเกินและคาดการณวายังไมมีการลงทุนขนาด
ใหญในอนาคตอันใกล รวมเปนเงินปนผลจายทั้งหมดประมาณประมาณ 33,507 ลานบาท และ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เงินปนผลดังกลาว ตองไดรับการ
อนุมัติจากผูถือหุนในที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  
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การเครดิตภาษีเงินปนผล 
บริษัทจายเงินปนผลประจําปในอัตรา 6.30 บาทตอหุน และเงินปนผลพิเศษในอัตรา 5.00 บาทตอ
หุน รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 11.30 บาทตอหุน  
ในจํานวนนี้ บริษัทไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาลไปแลว 3.00 บาทตอหุน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2552 ดังนั้น คงเหลือเงินปนผลจายอีก 8.30 บาทตอหุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 เงินปนผลจํานวน 7.60 บาทตอหุน บริษัทจายจากกําไรสะสมที่เสียภาษีในอัตรารอยละ 30  
สวนที่เหลืออีก 0.70 บาทตอหุน บริษัทจายจากกําไรสะสมที่เสียภาษีในอัตรารอยละ 25  

 
วันกําหนดสิทธิรับเงินปนผล และวันจายเงินปนผล 
บริษัทกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการรับเงินปนผลใน
วันที่ 20 เมษายน 2553 และกําหนดวันจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2553 ผูถือหุนสามารถดู
รายละเอียดนโยบายการจายเงินปนผลและขอมูลการจายเงินปนผลของบริษัทไดใน เอกสารแนบ 2 

 
ขอมูลการจายเงินปนผลท่ีผานมา 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไว
เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสํารองไว               
ครบถวนแลว 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2552 (ปที่เสนอ) ป 2551 
1. กําไรสุทธิ (บาท) 17,055,365,616 16,409,035,972 
2. จํานวนหุน 
2.1 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลระหวางกาล 
2.2 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลประจําป 

 
2,963,291,301 หุน 

   2,965,898,587 หุน* 
(ประมาณการ) 

 
2,961,739,547 หุน 
2,962,286,846 หุน 

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

11.30 
3.00 
3.30 
5.00 

6.30 
3.00 
3.30 

- 
4. รวมเปนเงินปนผลที่จายทั้งสิ้น (บาท) 33,506,832,175.10 

(ประมาณการ) 
18,660,765,232.80 

5. อัตราสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ 
5.1 อัตราไมรวมเงินปนผลพิเศษ (%) 
5.2 อัตรารวมเงินปนผลพิเศษ (%)  

 
109.51 
196.46 

 
113.72 

- 
* จํานวนหุนที่จดทะเบียน ณ วันที่ 3 มีนาคม 2553 ทั้งนี้ จะทราบจํานวนที่แทจริงจนกวาจะมีการปดสมุดทะเบียนพัก

การโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการรับเงินปนผลในวันที่ 20 เมษายน 2553 



 

 5 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 
2552 ในอัตราหุนละ 6.30 บาท ตามนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดใหบริษัทจายเงินปนผลไม
นอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ ซึ่งบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลประกอบการ
ในครึ่ งปแรกของป  2552 ไปแลวในอัตราหุนละ  3 .00 บาท  คงเหลือ เงินปนผลสําหรับ                    
ผลประกอบการในครึ่งปหลังของป 2552 ที่ขออนุมัติจายอีกในอัตราหุนละ 3.30 บาท และจายเงิน
ปนผลพิเศษในอัตราหุนละ 5.00 บาท  

 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ: เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6 อนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 

วัตถุประสงคและเหตุผล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทขอ 18 กําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปในอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง         
เปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 และกรรมการที่พนจากตําแหนง
ตามวาระนี้อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2553 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน  3 ทาน มีรายช่ือดังตอไปนี้ คือ 
 

1. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์   กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ                               
และกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน กรรมการ 
 3. นายโยว เอ็ง ชุน   กรรมการ 

 
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนป 2553 บริษัทขอเรียนวา เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน  บริษัทไดประกาศตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และในเว็บไซตของบริษัทในชวงเดือนพฤศจิกายน 2552 – มกราคม 2553 ใหสิทธิแกผู
ถือหุนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขา
รับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปนการลวงหนา แตไมมีผู
ถือหุนทานใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแตอยางใด 
 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียไดพิจารณาตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ที่มีความเห็นวาคณะกรรมการที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
เปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ รวมถึงประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ
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ดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาเปน
กรรมการใหม อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดกรรมการเกี่ยวกับประวัติสวนตัว  
วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน สัดสวนการถือหุนในบริษัท ขอมูลการดํารงตําแหนงใน
บริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ  และประวัติการเขาประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอย ปรากฏตามเอกสารแนบ 3  
 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ : เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7 อนุมัตินโยบายและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553 
 
 วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง

กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการ   
 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรอง  อยางละเอียด ถึงความเหมาะสมประการตางๆ  และ
เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ 
และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทแลว เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553  
ภายในวงเงินไมเกิน 13,500,000 บาท (สิบสามลานหาแสนบาท) ประกอบดวยคาตอบแทนเปนตัว
เงิน กลาวคือ คาตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และคาตอบแทนกรรมการรายป ซึ่งเทากับวงเงินที่
เสนอในป 2552 ทั้งนี้ ในป 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดกําหนดวงเงินไวไมเกิน 13,500,000 
บาท (สิบสามลานหาแสนบาท) และบริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการรวมเปนจํานวน 
13,425,000  บาท (สิบสามลานสี่แสนสองหมื่นหาพันบาทถวน) 
 
สําหรับป 2553 นโยบายคาตอบแทนกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 

นโยบายคาตอบแทนกรรมการป 2553 

คาตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ป 2553 
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  
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คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

ประธาน 10,000 25,000  

กรรมการ x 25,000  

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

ประธาน 10,000 25,000  

กรรมการ x 25,000  

คณะกรรมการบริหาร 

ประธาน 10,000 25,000  

กรรมการ x 25,000  

 
หมายเหตุ : 1) กรรมการที่เปนผูบริหาร / พนักงานของบริษัท หรือผูถือหุน ไมมีสิทธิไดรับ

คาตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดยอย 
 2) ประธานกรรมการไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน หรือเบี้ยประชุม หากเปน

ประธานในคณะกรรมการชุดยอย 
 

จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ : คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ     
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 8 อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีบริษัท ประจําป 2553 
 
 วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง

กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ของบริษัททุกป 

  
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง 
และ เสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2553 โดยไดประเมินความเปนอิสระ คุณภาพของ
ผลงานการตรวจสอบป 2552 ทักษะความรูความสามารถประสบการณในการตรวจสอบธุรกิจใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและทีมสนับสนุนของสํานักงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีปจจุบัน 
นอกจากนี้ไดพิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนเปนประการสําคัญดวย  

 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด           

มีความเปนอิสระ  มีความรูและประสบการณเพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี  รวมถึง
คาตอบแทนมีความเหมาะสม  จึงมีมติเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม         
ผูถือหุน ใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี               
ประจําป 2553  

 



 

 8 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอใหผูถือหุน
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทยอยตอไปเปนปที่สาม  

  
 รายชื่อผูสอบบัญชี 

 1. นายสุพจน  สิงหเสนห  เลขที่ผูสอบบัญชี  2826 
     (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

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

 3. นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ เลขที่ผูสอบบัญชี  3731 
   (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

 4. นายเจริญ  ผูสัมฤทธิ์เลิศ  เลขที่ผูสอบบัญชี  4068 
   (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

 

โดยใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบ แสดงความเห็นตองบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทยอย และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถ
ปฏิบัติงานได ใหบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ทําหนาที่แทนได โดยกําหนดคาสอบบัญชีและคาสอบ
ทานรายไตรมาสของบริษัท จํานวน 3,932,000 บาท (เทากับปที่ผานมา) ซึ่งไมรวมคาบริการอื่น
(Non-audit fee) ที่บริษัทจะจายตามจริง และคาสอบบัญชีและคาสอบทานรายไตรมาสของบริษัท
ยอยในวงเงินประมาณ 5,625,000 บาท รายละเอียดปรากฏดังนี้  

 
เปรียบเทียบคาสอบบัญชีป 2553 (ปท่ีเสนอ) และ ป 2552 

 ป 2553 (ปท่ีเสนอ) ป 2552 

คาสอบบัญชีและคาสอบทาน
รายไตรมาสของบริษัท  

3,932,000 บาท 3,932,000 บาท 

 
 ในป 2552 บริษัทไมมีคาบริการอื่นๆ (Non-audit fee) 

 
คาสอบบัญชีและคาสอบทานรายไตรมาสของบริษัทไมรวมคาบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัท
จะจายตามจริง และคาสอบบัญชีและคาสอบทานรายไตรมาสของบริษัทยอยซึ่งเปนวงเงินประมาณ 
5,625,000 บาท ในป 2552 คาสอบบัญชีและคาสอบทานรายไตรมาสของบริษัทยอยเทากับ 
4,625,000 บาท เหตุผลที่คาสอบบัญชีและคาสอบทานรายไตรมาสของบริษัทยอยในป 2553 เพิ่ม
จากป 2552 เนื่องจากมีบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 4 บริษัท คือ  
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 บริษัท แอดวานซ โมบาย บรอดแบรนด จํากัด  
 บริษัท โมบาย บรอดแบรนด บิสซิเนส จํากัด 
 บริษัท แฟกซ ไลท จํากัด 
 บริษัท ไอ โซน จํากัด  

 
ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไมมี
ความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษทัยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของ
ของบุคคลดังกลาวแตอยางใด โดยไดทํารายงานการถือครองหลักทรัพยตอบริษัทไวแลว 

 
นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดรับการคัดเลือกใหเปนสํานักงานสอบบัญชี
ของบริษัทยอยสําหรับป 2553 ดวย  

 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ : เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่9 อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญของบริษัทเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ

ซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงาน (โครงการ ESOP) เนื่องจากเขาเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิตามที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน 

 
วัตถุประสงคและเหตุผล : โดยที่บริษัทไดจายเงินปนผลประจําป 2552 เปนอัตราที่เกินกวา    รอย
ละ 50 ของกําไรสุทธิ จึงเขาเงื่อนไขตามที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนเพื่อเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิตามโครงการ ESOP ขอ 2.6 (จ) ใหบริษัทตองทําการปรับราคาและอัตราการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อไมใหสิทธิของผูถือ ESOP ดอยไปกวาเดิม จึงตองขอจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใชสิทธิ ESOP ไวอยางเพียงพอ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผูถือหุนอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มเติมอีกจํานวน 
2,000,000 (สองลาน) หุน คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากจํานวนหุนสามัญที่ยังมิไดนํามาจัดสรร
ทั้งสิ้น 2,008,543,609 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงาน (โครงการ ESOP)     เนื่องจากเขา
เงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนเพื่อเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตาม
โครงการ ESOP ปรากฏตามเอกสารแนบ 4  

 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ : คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ ผู
ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 





ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED   414 Shinawatra Tower 1, Phahon Yothin Rd., Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. (662) 299-5000 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)   414 อาคารชินวัตร  1  ถนนพหลโยธิน   สามเสนใน   พญาไท   กรุงเทพฯ  10400  โทร.  (662) 299-5000 
 ทะเบียนเลขท่ี 0107535000265 เลขประจําตัวผูเสียภาษี 3101386288 

 
 

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 ิ
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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
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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 

 

 

 
 
 





เอกสารแนบ 2 

นโยบายการจายเงนิปนผลและขอมูลการจายเงนิปนผล 
ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

เนื่องจากบริษัทมีหุนกูที่ยังไมครบกําหนดไถถอน ที่ประชุมผูถือหุนกูของบริษัท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 

2548 และวันที่ 22 กันยายน 2548 มีมติอนุมัติใหบริษัทแกไขขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูได 

โดยระบุวา บริษัทจะสามารถจายเงินปนผลในแตละปใหแกผูถือหุนของบริษัทเปนจํานวนเกินกวารอยละ 40 ของ

ผลกําไรสุทธิในปนั้นๆ ได ภายใตเงื่อนไขคือ บริษัทจะตองมีอันดับความนาเชื่อถือ (credit rating) ซึ่งไดรับจาก

สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สํานักงาน กลต. ใหความเห็นชอบในอันดับไมต่ํากวา AA และไดรับภายใน

ระยะเวลาไมเกินกวา 45 วันกอนหนาวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาว ทั้งนี้ ใน

กรณีที่บริษัทผิดนัดชําระหนี้เงินตน หรือดอกเบี้ยหุนกูไมวางวดใดๆ บริษัทจะไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือ

หุนของบริษัทได 

อยางไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายในการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไร

สุทธิหลังหักภาษีตามงบการเงินรวม หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นตองไมมีผลกระทบตอ

การดําเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ และการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับ

กระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ใน

อนาคต ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมเกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท 

ขอมูลการจายเงินปนผลที่ผานมา 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุน

สํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารอง

นี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสํารองไวครบถวนแลว 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2552 (ปที่เสนอ) ป 2551 
1. กําไรสุทธิ (บาท) 17,055,365,616 16,409,035,972 
2. จํานวนหุน 
2.1 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลระหวางกาล 
2.2 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลประจําป 

 
2,963,291,301 หุน 

   2,965,898,587 หุน* 
(ประมาณการ) 

 
2,961,739,547 หุน 
2,962,286,846 หุน 

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

11.30 
3.00 
3.30 
5.00 

6.30 
3.00 
3.30 

- 
4. รวมเปนเงินปนผลที่จายทั้งส้ิน (บาท) 33,506,832,175.10 

(ประมาณการ) 
18,660,765,232.80 

5. อัตราสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ 
5.1 อัตราไมรวมเงินปนผลพิเศษ (%) 
5.2 อัตรารวมเงินปนผลพิเศษ (%)  

 
109.51 
196.46 

 
113.72 

- 
* จํานวนหุนที่จดทะเบียน ณ วันที่ 3 มีนาคม 2553 ทั้งนี้จะทราบจํานวนที่แทจริงจนกวาจะมีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 

เพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการรับเงินปนผล ในวันที่ 20 เมษายน 2553 



เอกสารแนบ 3 

หนา 1 จาก 3 

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

ชื่อ – สกลุ นายสุรศกัดิ์  วาจาสทิธิ ์
อายุ (ป) 56 
ตําแหนง กรรมการ กรรมการตรวสอบ กรรมการอิสระ และ 

กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

วันเริ่มตนตําแหนงกรรมการ 10 พฤษภาคม 2549 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 4 ป 
จํานวนและสัดสวนการถือหุนในบริษัท - ไมมี -  
คุณวุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน 

เนติบัณฑิตอังกฤษ สํานักลินคอลน อินน 
การผานหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลักสูตร DAP : Director Accreditation Program รุน 29/2547 
ประสบการณทํางาน 2549 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
 2548 – ปจจุบัน ผูบริหาร บจ. ฮันตัน แอนด วิลเลี่ยม (ไทยแลนด) 

 2540 – 2551 กรรมการ บจ. ไทยทาโลว แอนด ออยล 
 2547 – 2549 กรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ชิน คอรปอเรช่ัน 
 2547 - 2548 กรรมการ บจ. คูแดร บราเธอรส 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 1 แหง  

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/
ผูบริหารในบรษิัทอื่น 

 การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทําใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  

- ไมมี - 

สัดสวนการเขารวมประชุมในรอบป 2552  คณะกรรมการ 9/9 ครั้ง 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง 
  คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 3/3 ครั้ง 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา - ไมมี -  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - ไมมี - 
 
การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษทัยอย / บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน หนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา - ไมเปน - 

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไมเปน - 

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ - ไมมี - 

 
 



 

หนา 2 จาก 3 

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

ชื่อ – สกลุ  นายศุภเดช  พูนพิพัฒน 
59 อายุ (ป) 

กรรมการ  ตําแหนง 

22 มิถุนายน 2535  วันเริ่มตนตําแหนงกรรมการ 

18 ป จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 

- ไมมี -  จํานวนและสัดสวนการถือหุนในบริษัท 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท Master of Science,  

University of Wisconsin, USA 

หลักสูตร DAP : Director Accreditation Program รุน 8/2547 การผานหลักสูตรการอบรมกรรมการ 

ประสบการณทํางาน 2548 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มบีเค รีสอรท 
   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจ. ธนชาตประกันภัย 
   รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

    และประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 2546 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. สยามพิวรรธน 
   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจ. ธนชาตประกันชีวิต 
   รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมกาบริหาร บจ. แปลน เอสเตท 

 2540 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. ทุนธนชาต 
 2535 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
 2529 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. เอ็มบีเค 
 2540 - 2552 กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ทุนธนชาต 

 2533 - 2549 กรรมการผูจัดการใหญ บง. ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 4 แหง  - บมจ. เอ็มบีเค รีสอรท 

 - ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 - บมจ. ทุนธนชาต 

 - บมจ. เอ็มบีเค 

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/
ผูบริหารในบรษิัทอื่น 

 การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนตอบริษัท 

4 แหง 

- ไมมี - 

สัดสวนการเขารวมประชุมในรอบป 2552  คณะกรรมการ 5/9 ครั้ง 

- ไมมี -  ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา 

- ไมมี -  ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

 



 

หนา 3 จาก 3 

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

ชื่อ – สกลุ นายโยว เอ็ง ชุน 
55 อายุ (ป) 

กรรมการ  ตําแหนง 

6 พฤศจิกายน 2552 วันเริ่มตนตําแหนงกรรมการ 

5 เดือน จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 

- ไมมี - จํานวนและสัดสวนการถือหุน   
ในบริษัท 

ปริญญาตรี Commerce, Nanyang University คุณวุฒิการศึกษา 

การผานหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

- ไมมี - 

ประสบการณทํางาน 2552 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
   กรรมการ, Pacific Bangladesh Telecom Limited 

   VP (Regional Operations), Singapore Telecommunications Ltd. 
 2550 - 2552 Chief Commerce Officer (Warid Telecom), 
    Singapore Telecommunications Ltd. 
 2550 - 2550 Covering VP, Singapore Telecommunications Ltd. 

 2549 - 2550 VP (Customer Sales), Singapore Telecommunications Ltd. 
 2548 - 2549 VP (Customer Marketing), Singapore Telecommunications Ltd. 
 2543 - 2548 VP (Corporate Business Marketing),  
   Singapore Telecommunications Ltd. 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 
การดํารงตําแหนงเปน
กรรมการ/ผูบริหารในบริษทัอื่น 

 การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทําใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 

สัดสวนการเขารวมประชุมในรอบป 2552  คณะกรรมการ 1/1 ครั้ง 

- ไมมี -  ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา 

- ไมมี -  ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

 



 

แบบรายงานการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 

ขาพเจาบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2553 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 เกี่ยวกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังนี้ 

1. การเพิ่มทุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญที่ยังมิไดนําออกจําหนายของบริษัทฯ จํานวนรวม 

2,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมมูลคา 2,000,000 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่

จะจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP) อันเปนผลการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน

หนังสือชี้ชวน 

2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญที่ยังมิไดออกจําหนายของบริษัทฯ จํานวน 

2,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมมูลคา 2,000,000 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่

จะจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP) เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและ

อนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 

(หุน) 

อัตราการใชสิทธิ 

(เดิม:ใหม) 

ราคาใชสิทธ ิ

ตอหุน(บาท) 

วัน เวลา จองซื้อ 

และชําระเงินคาหุน 

หมายเหตุ 

ผูถือหุนเดิม - - - - - 

ประชาชน - - - - - 

บุคคลใด ๆ (ระบุ)  - - - - - 

เพื่อรองรับการใชสิทธิของ ESOP 

เปนผลจากการปรับสิทธิตาม

เงื่อนไขในหนังสือชี้ขวนจํานวน

2,000,000 หุน 2,000,000 - - - - 

2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ  กรณีที่มีเศษของหุน 

-ไมมี- 

 2.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร จํานวน 2,006,543,609 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

รวมมูลคา 2,006,543,609 บาท 

เอกสารแนบ 5 



 

3. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

 กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ในวันที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ หอง 

Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื่อผู

ถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2552 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2553 และใหรวบรวมรายชื่อ

ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 

18 มีนาคม 2553  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขอ

อนุญาต (ถามี)  

บริษัทฯ จะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกระทรวงพาณิชย เมื่อมีการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุน

สามัญ และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหรับหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเปนหลักทรพัยจดทะเบียน

และเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป 

5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพ่ิม 

 บริษัทฯ จะไดรับเงินทุนหลังจากการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ซึ่งเงินทุนที่บริษัทฯ ไดรับนี้จะนําไปใช

เปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ ตอไป 

6. ประโยชนที่บริษัทฯ จะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

 เพื่อจัดสรรจํานวนหุนสามญัไวรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ของ

บริษัทฯ ที่ออกทุกโครงการอยางเพียงพอ เนื่องจาก บริษัทฯ ไดระบุเงื่อนไขการปรับสิทธิไวในหนังสือช้ีชวนเพื่อรักษาสิทธิ

ของผูถือ ESOP ไมใหดอยไปกวาเดิม 

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

เพื่อเปนแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ นอกจากนี้

เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีความตั้งใจในการทํางานเพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจให

กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทํางานกับบริษัทฯ ตอไปในระยะยาว ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ดีใน

อนาคต 

สิทธิของหุนสามัญที่ออกตามการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและ

สภาพเหมือนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ไดออกไปกอนหนานี้แลว และมีสิทธิในการรับเงินปนผลนับตั้งแตวันที่ปรากฏ

รายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุนที่ยื่นขอเพิ่มทุนตอกระทรวงพาณิชย 

 





เอกสารแนบ 6 
 

นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท แอดวานซ อนิโฟร เซอรวิส จาํกัด (มหาชน)  
 

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไวใน

นโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  ซึ่งสอดคลองและเขมงวดกวาหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กลาวคือ 

 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง สําหรับกรรมการ

ตรวจสอบที่ไดรับการแตงตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ตองพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวาสองป

กอนไดรับการแตงตั้ง 

3. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ใน

ลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่ง

ไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง สําหรับกรรมการตรวจสอบที่ไดรับการแตงตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ตองพนจากการ

มีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง 

 ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชา

อสังหาริมทรัพย รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม 

ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามี

ภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป 

แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด

ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งป

กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

4. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่

นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปน

ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

5. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรอืผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของ

กับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผู

ถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู สําหรับกรรมการตรวจสอบที่ไดรับการ

แตงตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ตองพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง 



 

7. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ

คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู

ใหบริการวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวน

ผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย สําหรับกรรมการตรวจสอบที่ไดรับการแตงตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 

ตองพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง  

8. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทรวม 

บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

9. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือ บริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

10. สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

โดยไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 



 

รายละเอียดกรรมการอิสระ 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ – สกลุ นายอวิรทุธ  วงศพุทธพิทกัษ 
61 อายุ (ป) 

ที่อยู 414 อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ตําแหนงในปจจบัุน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  

และกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอรค สหรัฐอเมริกา คุณวุฒิการศึกษา 

การผานหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลักสูตร DCP : Director Certification Program รุน 8/2544 

บทบาทคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายคาตอบแทน 

ประสบการณทํางาน 2552 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 2551 - ปจจุบัน ที่ปรึกษา สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

 2550 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. หินออน 

 2549 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

   ที่ปรึกษา บมจ. ปูนซิเมนตไทย 

 2546 - ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ 

   กรรมการ บจ. ทุนลดาวัลย 

   กรรมการ บจ. วังสินทรัพย 

 2538 - ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เทเวศประกันภัย 

ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  2549 - 2552 

   ผูทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 2550 - 2551 กรรมการ บมจ. การบินไทย 

 2548 - 2551 ผูชวยผูอํานวยการ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

ประธานกรรมการ บจ. ไอทีวัน  2544 - 2551 

 2546 - 2548 ผูจัดการใหญ บมจ.ซิเมนตไทยพร็อพเพอรต้ี (2001) 

- ไมมี -  ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 
ปที่ผานมา 

- ไมมี -  ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร 

- ไมมี - การมีสวนไดเสียในวาระ 



 

รายละเอียดกรรมการอิสระ 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ – สกลุ นางทศันีย  มโนรถ 
อายุ (ป) 64 

ที่อยู 414 อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ตําแหนงในบรษิทั 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การผานหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

หลักสูตร DCP : Director Certification Program รุน 32/2546 

 

ประสบการณทํางาน 2549 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

 2545 - 2548 รองกรรมการผูจัดการใหญ ดานการเงินและบัญชี  

   บมจ. ทศท. คอรปอเรช่ัน 

 2544 - 2548 กรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

 2542 - 2543 ผูชวยผูอํานวยการ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

 2539 - 2542 ผูอํานวยการฝายการเงินและงบประมาณ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

- ไมมี -  ประวัติการทําผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปที่ผานมา 

- ไมมี -  ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบรหิาร 

- ไมมี - การมีสวนไดเสียในวาระ 



 

รายละเอียดกรรมการอิสระ 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ – สกลุ นายสุรศกัดิ์  วาจาสทิธิ ์
อายุ (ป) 56 

414 อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ที่อยู 

กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

และกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

ตําแหนงในบรษิทั 

คุณวุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน 

เนติบัณฑิตอังกฤษ สํานักลินคอลน อินน 

การผานหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

หลักสูตร DAP : Director Accreditation Program รุน 29/2547 

2549 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส ประสบการณทํางาน 
2548 - ปจจุบัน ผูบริหาร บจ. ฮันตัน แอนด วิลเลี่ยมส (ไทยแลนด)  
2540 - 2551 กรรมการ บจ. ไทยทาโลว แอนด ออยล  
2547 - 2549 กรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ชิน คอรปอเรช่ัน  

 2547 - 2548 กรรมการ บจ. คูแดร บราเธอรส 

ประวัติการทําผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปที่ผานมา 

- ไมมี -  

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบรหิาร 

- ไมมี -  

วาระที่ 6 เร่ืองอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระประจําป 2553 เนื่องจากเปนผูที่ครบ

วาระในปนี้และไดรับการพิจารณาเสนอชื่อใหไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

การมีสวนไดเสียในวาระ 

 



เอกสารแนบ 7 

ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 
 

1. การปดสมุดทะเบียน 
ขอ 15. บริษัทอาจปดงดรับลงทะเบียนการโอนหุนในระหวาง 21 วัน กอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้ง

ก็ได โดยประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัททุกแหงไมนอยกวา 

14 วัน กอนวันปดงดรับลงทะเบียนการโอนหุน 
 
2. วิธีการเลือกตั้งกรรมการ 

ขอ 17. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมาก

นอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา  เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ

เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง

มามีคะแนนเสียงเทากัน  เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ใหผูเปนประธานเปน       

ผูออกเสียงชี้ขาด 

 
3. การเรียกการประชุม 

ขอ 30. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน

นับแตวันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได สุดแตจะเห็นสมควรหรือเมื่อ   

ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 

25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ไดเขาชื่อกันทําหนังสือ

ขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ แตตองระบุเหตุผลและวัตถุประสงคในการที่

ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีนี้คณะกรรมการจะตองจัดการประชุมภายใน 1 

เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 

ขอ 31. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร และจัดสงให         

ผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

 
 

 



4. องคประชุม 
ขอ 32. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอย

กวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 

ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมา

เขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว  หากวาการประชุมผูถือหุนนั้น ไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรอง

ขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้น มิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัด

ประชุมใหม  และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้

ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

5.  การมอบฉันทะ 
ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและ

ออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ 

และเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่

ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

6. คะแนนเสียง 
ขอ 34. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี  ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา  3  ใน  4  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน  

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

ค. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่

สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล

อื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

ง.  การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือ ขอบังคับบริษัท 

จ. การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู 

ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท  
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คําชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรอืผูแทนของผูถือหุน 
ที่มีสิทธิเขารวมประชุมเพือ่ลงทะเบียนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

 

เนื่องดวยบริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในวันที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 

10.00 น. ณ หอง Auditorium อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ชั้น 9 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท จะดําเนินการลงทะเบียนดวยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อใหการประชุมผูถือ

หุนของบริษัทเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงเห็นควรกําหนดใหมีการ

ตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมเพื่อให      

ผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป บริษัทจึงขอชี้แจงใหผูถือหุนทราบ ดังนี้ 

 
1. หนังสือมอบฉันทะ 
เนื่องดวยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดมีประกาศ เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 

5) พ.ศ. 2550 ดังนั้น บริษัทจึงไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะใหแกผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวม

ประชุมไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท 

เปนผูออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้ 

1.1 บริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่ตองการมอบฉันทะไว

ชัดเจน และตายตัวใหแกผูถือหุนมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 

1.2 ในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคที่จะใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป

ที่งายไมซับซอน หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กําหนดไวเฉพาะ กรณีที่ผูถือหุนเปนผูลงทุนตาง

ประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ผูถือหุน  

สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบดังกลาวไดจาก http://investor.ais.co.th และ

โปรดนําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู

มาในวันประชุม ผูถือหุนดวย 

ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น เวนแต           

ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแล   

หุน สามารถใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได 

 
2. เอกสารที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม 
บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตร

ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหยื่น

หลักฐานประกอบดวย ทั้งนี้ โปรดนําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม

ฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุนดวย 

 

http://investor.ais.co.th/


 

2. กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได กรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบ

ฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูมอบฉันทะ และผูมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนา    

ถูกตอง 

- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่สวนราชการออกให ณ จุดลงทะเบียน 

ในกรณีที่ ผูถือหุนมีความประสงคใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่

แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุนดวย 
นิติบุคคล 

1. กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบ

ฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งรับรองสําเนาแลวของผูแทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผูแทนนิติบุคคล

โปรดแสดงเอกสารที่สวนราชการออกให ณ จุดลงทะเบียนในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคใช

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม

ฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุนดวย 

2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อของ      

ผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี

อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงชื่อ

รับรองสําเนาถูกตอง 

- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ ณ             

จุดลงทะเบียนในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุม     

ผูถือหุนดวย 

3. กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับ

ฝากและดูแลหุน 

3.1 ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ 1 หรือ 2 



 

3.2 ในกรณีที่ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศมอบให Custodian เปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

แทน ตองสงหลักฐานดังตอไปนี้เพิ่มเติม 

- หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูดําเนินการลง

นามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

- หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ 

Custodian ในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. 

โปรดนําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode 

ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุนดวย ทั้งนี้ เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตอง

จัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรอง

ความถูกตองของคําแปล 

 
3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแตเวลา      

8.00 น. เปนตนไป ของวันที่ 8 เมษายน 2553 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผูถือหุนที่แนบ

มาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 

 
4.  หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน 
วาระทั่วไป 

1. การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระใหนับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออก

เสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ไมสามารถแบงการ 

ออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน 

2. ในกรณีมอบฉันทะ 

2.1 ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น 

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะวาระใดไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะให  

ถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

2.2 หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวในหนังสือมอบ

ฉันทะหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด

นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง

ประการใด ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดตามที่เห็นสมควร 

 
วาระเลือกตั้งกรรมการ 
สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ

ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 

1. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ 



 

2. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงให

แกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปน    

ผูออกเสียงชี้ขาด 

 
5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
ประธานที่ประชุมหรือเจาหนาที่จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบ ซึ่งเปนการใชวิธีการ

นับคะแนนเสียงแบบ 1 หุน ตอ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้ 

1. ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นจากที่ประชุมวาผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โดยใหผูถือหุนหรือ           

ผูรับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอยางใดอยางหนึ่ง (เวนแตเปนการออกเสียงของ Custodian ที่ใน

หนังสือมอบฉันทะกําหนดใหแบงแยกคะแนนเสียงได) 

2. เจาหนาที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ประสงคลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแต

ละวาระ ที่ไดทําเครื่องหมายไวในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทไดแจกใหเมื่อลงทะเบียนเขารวม

ประชุมโดยจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงดังกลาว ไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด

ที่เขารวมประชุมสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้นๆ 

 
6. การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน 
เจาหนาที่จะนับคะแนนเสียงแตละวาระดวยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผูถือหุนหรือผูรับ

มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดทําเครื่องหมายไว และจะแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบ

ทุกวาระกอนเสร็จส้ินการประชุม 



 
เอกสารแนบ 9 

ขั้นตอนการเขารวมประชมุสามัญผูถือหุน ประจาํป 2553 
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากดั (มหาชน) 

วันที่ 8 เมษายน 2553 
 

ผูถือหุน 

บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

ผูไดรับมอบฉันทะ 

โตะลงทะเบียน 

มาดวยตนเอง 

(เร่ิม 8.00 น.) 

โตะลงทะเบียนผูรับมอบฉันทะ 

(เร่ิม 8.00 น.) 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 

 แสดงบัตรประจําตัว 

 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งมี Barcode 

 แสดงบัตรประจําตัว 
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งมี Barcode 
 แสดงสําเนาบัตรประชาชนผูมอบฉันทะและผูรับมอบ
ฉันทะซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

เขาหองประชุม 

ประธานเปดประชุม 

(เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ 

กรณีที่มีผูตองการคัดคานหรืองดออกเสียงใน
วาระใดๆ ใหยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 

(สําหรับผูคัดคานหรืองดออกเสียง) 

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูคัดคาน
หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลาวสรุปผลคะแนนตอที่ประชุม 

มาดวยตนเอง บริษัทลงทะเบียนการประชุม 

ผูถือหุนดวยระบบ Barcode 

บริษัทจัดใหมี Inspector ซึ่งเปนที่

ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทํา

หนาที่ดูแลและตรวจสอบการนับ

คะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน

เพื่อใหการประชุมผูถือหุนเปนไป

อยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย

และขอบังคับบริษัท 

* กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จส้ินการประชุม 



เอกสารแนบ 10 

 
หอง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3  

เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ รถเมลที่ผานถนนวิภาวดีรังสิต ไดแก สาย 3, 29, 52, ปอ.10, ปอ.29 

โทรศัพท 02-949-2000 รถเมลที่ผานถนนพหลโยธิน ไดแก สาย 27, 39, 59, ปอ.39 
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