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เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
เรียน ทานผูถือหุน  

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
เอกสารที่แนบสงมาดวย  

1.     สําเนารายงานการประชุมสามัญประจําป 2553 วันที่ 8 เมษายน 2553 
2. รายงานประจําป พรอมงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2553 รวมถึงนโยบายการ

จายเงินปนผล และขอมูลการจายเงินปนผล 
3. ขอมูลพิจารณาการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท 
4. ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม  
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยกําหนด (ผูถือหุนสามารถ 

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

และการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถือหุน 
9. ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
10. แผนที่สงัเขปแสดงที่ต้ังสถานที่ประชุม 

 
ดวยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2554 ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554              
เวลา 10.00 นาฬิกา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด  หองเวิลดบอลรูม            
ช้ัน 23 เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ                 
ตามระเบียบวาระพรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการดังตอไปนี้ 
 

วาระที่ 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 8 เมษายน 2553 
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วัตถุประสงคและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 
2553 โดยมีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงให
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด              
พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท (http://investor.ais.co.th) แลว  

  
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นวารายงานการประชุมสามัญประจําป 2553 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุม          
ผูถือหุนรับรองรายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ : เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2553 
  

วัตถุประสงคและเหตุผล : บริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 
ซึ่งเกิดขึ้นในรอบป 2553 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงาน
ของบริษัทประจําป 2553 ตามรายงานประจําป ซึ่งแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ
บริษัทป 2553 ที่ผานมา โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 
งบการเงินรวมของบริษัท  

หนวย: ลานบาท 2553 2552 เพิ่มขึ้น(ลดลง) รอยละ 

สินทรัพยรวม 97,457 125,026 (27,568) (22.05%) 

หนี้สินรวม 55,978 53,215 2,763 5.20% 
รายไดรวม 111,280 102,452 8,828 8.62% 
กําไรสุทธิ 20,547 17,055 3,492 20.48% 
กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน) 6.93 5.76 1.17 20.31% 

 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมต ิ: วาระนี้ไมตองไดรับการลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนเนื่องจากเปน
วาระเพื่อทราบ 
 

วาระที่ 4 อนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2553 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
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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 2553 ซึ่งผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบ
บัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และไดรับความเห็นชอบและผานการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ : เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
     

วาระที่ 5 อนุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลประจําป 2553   
 
 วัตถุประสงคและเหตุผล :บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 100 ของกําไรสุทธิหลัง

หักภาษีตามงบการเงินรวม โดยการจายเงินปนผลดังกลาวจะพิจารณาจากผลการดําเนินงาน 
โครงสรางสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ 
รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยในป 2553 ผลประกอบการของบริษัท 
มีกําไรสุทธิ จํานวน 20, 547 ลานบาท บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลในอัตรา          
หุนละ 6.92 บาท ซึ่งบริษัทไดจายเงินปนผลไปแลวในอัตราหุนละ 3.00 บาท ในการจายเงินปนผล
ระหวางกาล เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 คงเหลือเงินปนผลสําหรับป 2553 อีกในอัตราหุนละ 3.92 
บาท ทั้งนี้ เงินปนผลจํานวนดังกลาวไมรวมกับเงินปนผลพิเศษที่บริษัทไดจายไปในอัตราหุนละ 
6.00 บาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 รวมเปนเงินปนผลจายทั้งหมดประมาณประมาณ ( 38,363 ) 
ลานบาท และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เงินปนผลดังกลาว 
ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนในที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  
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การเครดิตภาษีเงินปนผล 
บริษัทจายเงินปนผลประจําปในอัตรา 6.92 บาทตอหุน ซึ่งในจํานวนนี้บริษัทไดจายเปนเงินปนผล
ระหวางกาลไปแลว 3.00 บาทตอหุน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ดังนั้น คงเหลือเงินปนผลจายอีก 3.92 
บาทตอหุน โดยบริษัทจายจากกําไรสะสมที่เสียภาษีในอัตรารอยละ 30   

 
วันกําหนดสิทธิรับเงินปนผล และวันจายเงินปนผล 
บริษัทกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการรับเงินปนผลใน
วันที่ 8 เมษายน 2554 และกําหนดวันจายเงินปนผลในวันที่ 26 เมษายน 2554 ผูถือหุนสามารถดู
รายละเอียดนโยบายการจายเงินปนผลและขอมูลการจายเงินปนผลของบริษัทไดใน เอกสารแนบ 2 

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

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2553 (ปที่เสนอ) ป 2552 
1. กําไรสุทธิ (บาท) 20,547,444,550 17,055,365,616 
2. จํานวนหุน 
2.1 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลระหวางกาล 
2.2 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลประจําป 
 
2.3 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลพิเศษ 

 
2,967,388,159 หุน 

2,970,305,966 หุน* 
(ประมาณการ)

2,969,569,173 หุน 

 
2,963,291,301 หุน 
2,966,418,300 หุน 

 
2,966,418,300 หุน 

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

12.92 
3.00 
3.92 
6.00 

11.30 
3.00 
3.30 
5.00 

4. รวมเปนเงินปนผลที่จายทั้งสิ้น (บาท) 38,363,178,901.72 
(ประมาณการ) 

33,511,145,793.00 
 

5. อัตราสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ 186.71% 196.48% 
* จํานวนหุนที่จดทะเบียน ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2554 ทั้งนี้ จะทราบจํานวนที่แทจริงจนกวาจะมีการปดสมุดทะเบียน

พักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการรับเงินปนผลในวันที่ 8 เมษายน 2554 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 
2553 ในอัตราหุนละ 6.92 บาท ตามนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดใหบริษัทจายเงินปนผล                
ไมนอยกวารอยละ 100 ของกําไรสุทธิ ซึ่งบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับป 2553 ไปแลว
ในอัตราหุนละ 3.00 บาท คงเหลือเงินปนผลสําหรับป 2553 ที่ขออนุมัติจายอีกในอัตราหุนละ 3.92 
บาท   
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จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ: เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติอนุมัติวงเงินหมุนเวียนสําหรับการออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 
20,000,000,000 บาท (สองหมื่นลานบาท) 

 
วัตถุประสงคและเหตุผล : บริษัทมีความประสงคที่จะจัดเตรียมแหลงเงินทุนไวเพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัท และเพื่อการชําระคืนหนี้ที่ครบกําหนด รวมถึงเพื่อการลงทุนในโครงขาย 
เนื่องจากการออกหุนกูเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญ และมีตนทุนที่เหมาะสม อีกทั้งเพื่อเปนการเพิ่ม
ทางเลือกและความคลองตัวในการจัดหาแหลงเงินทุนของบริษัท จึงเห็นควรขออนุมัติวงเงิน
หมุนเวียนสําหรับการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท ในวงเงินไมเกิน 20,000,000,000 บาท 
(สองหมื่นลานบาท) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติวงเงิน
หมุนเวียนสําหรับการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท ในวงเงินไมเกิน 20,000,000,000 บาท 
(สองหมื่นลานบาท) หรือสกุลอื่นที่มีจํานวนเทียบเทา (ไมรวมหุนกูคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2553 จํานวน 19,500 ลานบาท (หนึ่งหมื่นเกาพันหารอยลานบาท) โดยเสนอขายหุนกูดังกลาว              
ทั้งในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ใหแก ผูลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ           
ผูลงทุนใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ พนักงาน ของบริษัท ไมวาทั้งจํานวน หรือเพียงบางสวน 
โดยจะใหสิทธิผูจองซื้อประเภทใดมีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนกูกอนหลังอยางไรก็ได และการ
เสนอขายแตละครั้งอาจมีการแบงสรรจํานวนหุนกูที่จะเสนอขายใหแกผูลงทุนแตละประเภทได
ตามความเหมาะสม และจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวหรือหลาย
คราวก็ไดทั้งนี้ตามกฎเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดเรื่องหุน
กูดังกลาวเพิ่มเติมไดใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3  
 
จํานวนเสียงที่ตองใชผานมติ  : คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ           
ผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7 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 4 ทาน มีรายช่ือดังตอไปนี้ คือ 
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1. ดร.ไพบูลย  ลิมปพยอม   ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ                                
 2. นายวิกรม  ศรีประทักษ รองประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายอึ้ง ชิง - วาห   กรรมการ 
 4. ดร.อานนท  ทับเที่ยง กรรมการ 

 
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนป 2554 บริษัทขอเรียนวา เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน  บริษัทไดประกาศตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และในเว็บไซตของบริษัทในชวงเดือนพฤศจิกายน 2553 – มกราคม 2554 ใหสิทธิแก              
ผูถือหุนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขา
รับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปนการลวงหนา แตไมมี   
ผูถือหุนทานใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแตอยางใด 
 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียไดพิจารณาตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ที่มีความเห็นวาคณะกรรมการที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
เปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ รวมถึงประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาเปน
กรรมการใหม อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดกรรมการเกี่ยวกับประวัติสวนตัว  
วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน สัดสวนการถือหุนในบริษัท ขอมูลการดํารงตําแหนงใน
บริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ  และประวัติการเขาประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอย ปรากฏตามเอกสารแนบ 4  
 
อนึ่ง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 ที่ผานมา ดร.อานนท  ทับเที่ยง ไดขอลาออกจากการเปน
กรรมการ  ในการนี้ บริษัทขอสงวนตําแหนงนี้ไว โดยคณะกรรมการจะสรรหาและแตงตั้งผูมี
คุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความรูความสามารถเพื่อดํารงตําแหนงแทนตอไป 
 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ : เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 8 อนุมัตินโยบายและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554 
 
 วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง

กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการ   
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ความเห็นคณะกรรมการ  :  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรอง  อยางละเอียด ถึงความเหมาะสมประการตางๆ  และ
เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ 
และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทแลว เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554  
ภายในวงเงินไมเกิน 13,500,000 บาท (สิบสามลานหาแสนบาท) ประกอบดวยคาตอบแทนเปนตัว
เงิน กลาวคือ คาตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และคาตอบแทนกรรมการรายป ซึ่งเทากับวงเงินที่
เสนอในป 2553 ทั้งนี้ ในป 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดกําหนดวงเงินไวไมเกิน 13,500,000 
บาท (สิบสามลานหาแสนบาท) และบริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการรวมเปนจํานวน 
13,225,000  บาท (สิบสามลานสองแสนสองหมื่นพันหาพันบาทถวน) 
 
สําหรับป 2554 นโยบายคาตอบแทนกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 

นโยบายคาตอบแทนกรรมการป 2554 

คาตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ป 2554 
กรรมการ รายเดือน เบี้ยประชุม คาตอบแทน

กรรมการรายป 

คณะกรรมการ 
ประธานกรรมการ 200,000 x  

กรรมการ 50,000 25,000  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธาน 25,000 25,000  

กรรมการ x 25,000  

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 
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จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ : คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ     
ผูถือหุนที่มาประชุม 
 

วาระที่ 9 อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีบริษัท ประจําป 2554 
 
 วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง

กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ของบริษัททุกป 

  
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง 
และ เสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2554 โดยไดประเมินความเปนอิสระ คุณภาพของ
ผลงานการตรวจสอบป 2553 ทักษะความรูความสามารถประสบการณในการตรวจสอบธุรกิจใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและทีมสนับสนุนของสํานักงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีปจจุบัน 
นอกจากนี้ไดพิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนเปนประการสําคัญดวย  

 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด           

มีความเปนอิสระ  มีความรูและประสบการณเพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี  รวมถึง
คาตอบแทนมีความเหมาะสม  จึงมีมติเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม         
ผูถือหุน ใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี               
ประจําป 2554  

 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอใหผูถือหุน

แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทยอยตอไปเปนปที่สี่ 

  
 รายชื่อผูสอบบัญชี 

 1. นายสุพจน  สิงหเสนห  เลขที่ผูสอบบัญชี  2826 
     (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

 2. นายวินิจ  ศิลามงคล  เลขที่ผูสอบบัญชี  3378 
(เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท มาแลวเปนระยะเวลา 3 ป ต้ังแตป 2551) 

 3. นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ เลขที่ผูสอบบัญชี  3731 
   (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

 4. นายเจริญ  ผูสัมฤทธิ์เลิศ  เลขที่ผูสอบบัญชี  4068 
   (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 
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โดยใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบ แสดงความเห็นตองบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทยอย และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถ
ปฏิบัติงานได ใหบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ทําหนาที่แทนได โดยกําหนดคาสอบบัญชีและคาสอบ
ทานรายไตรมาสของบริษัท จํานวน 3,912,000 บาท  ซึ่งไมรวมคาบริการอื่น (Non-audit fee)                   
ที่บริษัทจะจายตามจริง และคาสอบบัญชีและคาสอบทานรายไตรมาสของบริษัทยอยในวงเงิน
ประมาณ  4,885,000 บาท รายละเอียดปรากฏดังนี้  

 
เปรียบเทียบคาสอบบัญชีป 2554 (ปท่ีเสนอ) และ ป 2553 

 ป 2554 (ปท่ีเสนอ) ป 2553 

คาสอบบัญชีและคาสอบทาน
รายไตรมาสของบริษัท  

3,912,000 บาท 3,932,000 บาท 

ลดลง 20,000 บาท หรือ 0.51% 

 
 ในป 2553 บริษัท มีคาบริการอื่นๆ (Non-audit fee) จํานวน 20,000 บาท 

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

 
นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดรับการคัดเลือกใหเปนสํานักงานสอบบัญชี
ของบริษัทยอยสําหรับป 2554 ดวย  

 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ : เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 10  รับทราบรายงานเกี่ยวกับขอพิพาทที่เกิดขึ้น และการดําเนินการที่ผานมาของคณะกรรมการและ
ฝายจัดการ ในเรื่องเกี่ยวกับการแกไขสัญญาอนุญาตใหดําเนินกิจการบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ กับ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รวมทั้งใหความเห็นชอบตอการดําเนินการตางๆ ดังกลาว และอนุมัติ
ใหบริษัทฟองรอง ตอสูคดี และ/หรือเจรจา ประนีประนอม เก่ียวกับเร่ืองนี้ เพื่อประโยชนของ
บริษัท ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 
วัตถุประสงคและเหตุผล :  บริษัทไดรับหนังสือจากบมจ.ทีโอที เรียกรองใหบริษัทชําระหนี้และ
ปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตใหดําเนินการบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (“สัญญาอนุญาตใหดําเนินการ”)  
ซึ่งเปนขอพิพาทที่เปนเรื่องใหญมาก และอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัท 
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานตอผูถือหุน เพื่อทราบเรื่องราว ตลอดจน              
ความเปนมาของเหตุการณอยางละเอียดมากกวาที่จะรับรูจากสื่อแตเพียงฝายเดียว  นอกจากนี้               
การดําเนินการใดๆ ในเรื่องนี้ ตอไปในอนาคต อันจะตองตัดสินใจภายใตสถานการณและ
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาอันจํากัดนั้น  ยอมจะมีผลกระทบตอบริษัท ไมวาในภาพบวก
หรือลบอยางแนนอน ผูถือหุนจึงตองเช่ือมั่นและมอบหมายใหคณะกรรมการ เปนผูดําเนินการ
ตอไปได ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชนของบริษัท 

 
จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ : เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 

 ทั้งนี้ บริษัทจะกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 (Record Date)              
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 

 

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

 

 จึงเรียนมาเพื่อขอทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน             
จักไดรับความขอบพระคุณยิ่ง หากทานไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง กรุณามอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือ
กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเปนผูเขารวมประชุมแทนตามหนงัสือมอบฉันทะ   

 

บริษัทขอความรวมมือจากทานโปรดสงหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 ตาม         
ที่อยูดังตอไปนี้ 

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

 





Advanced Info Service 
Public Company Limited 

414 Shinawatra Tower 1, 
Phaholyothin Rd., Samsen Nai, 
Phayathai, Bangkok 10400 
Tel : (662) 299-5000 

 

 

 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 
ของ 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 10.00 นาฬิกา 

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

      
 

  การประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ในวันนี้มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวม

ประชมุรวม 1,427 ราย นับจาํนวนหุนได 2,464,201,878 หุน จากจํานวนหุนทั้งหมด 2,965,898,587 หุน 

หรือคิดเปนอัตรารอยละ 83.08     

 

กอนดําเนินการประชุม เจาหนาที่บริษัทชี้แจงใหที่ประชุมรับทราบถงึวิธีการออกเสยีง

ลงคะแนนดังตอไปน้ี 

 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมนี ้ใหถอืวาหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง  

 

2. ในการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย 

และงดออกเสียงในแตละวาระเทานั้น  (เจาหนาที่จะไปรับบัตรลงคะแนนออกเสียงไมเห็นดวยหรืองดออก

เสียงดังกลาว) โดยใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอยางใดอยางหนึ่ง (เวนแตเปนการออก

เสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกําหนดใหแบงแยกคะแนนเสียงได) หลังจากนั้นเจาหนาที่จะนํา

คะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงดังกลาวนั้นหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่

เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้นๆ  

 

3. สําหรับในวาระที่ 6 เร่ืองขออนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง

ตามวาระ บริษัทจะใชวิธีลงคะแนนเสียง โดยขอใหผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุมใชบัตรลงคะแนน ซึ่งระบุ

ชื่อผูถือหุน ชื่อผูรับมอบฉันทะ จํานวนหุน / จํานวนเสียง ไมวาจะเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง               

ก็ตาม โดยขอใหลงคะแนน 3 คราว สําหรับกรรมการแตละทาน   

 

ดร.ไพบูลย  ลิมปพยอม ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม 
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ประธานไดขอใหนายสมประสงค บุญยะชยั รองประธานกรรมการ เปนประธาน

ผูดําเนินการประชุมแทน 

 

ประธานไดแนะนํากรรมการบริษัท ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพือ่

ตรวจสอบการลงคะแนนตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

 
กรรมการ 
1. ดร.ไพบูลย  ลิมปพยอม   ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายสมประสงค  บุญยะชัย  รองประธานกรรมการ 

3. นายอวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ 

กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

4. นางทัศนยี  มโนรถ   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

5. นายสุรศักดิ์  วาจาสิทธิ ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ 

 กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

6. นายศุภเดช  พูนพิพฒัน  กรรมการ 

7. นายโยว เอ็ง ชุน   กรรมการ 

8. นายวิกรม  ศรีประทักษ   กรรมการ   และรองประธานกรรมการบริหาร           

 
กรรมการลาประชุม 
1. นายแอเลน ลิว ยง เคียง   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

2. นายอึ้ง ชิง วาห    กรรมการ 

3. นายอานนท ทับเที่ยง   กรรมการ 

 
ผูบริหาร 
1. นายวิเชียร เมฆตระการ   หัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร 

2. นายพงษอมร  นิ่มพูลสวัสดิ ์  หัวหนาคณะผูบริหารดานการเงิน 

 
ผูสอบบัญช ี
นายวินิจ  ศิลามงคล   ผูสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอม็จ ีภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  

ผูสอบบัญชีประจําป 2553 

 
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ 
นางสาวเยาวโรจน กล่ินบุญ  บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากดั 
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ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ในวันนี้เปนไป

ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคร้ังที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 เพื่อพิจารณา

เร่ืองตางๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2553 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 

225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 

มีนาคม 2553  

 

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 

 

1) ประธานแจงวาในวันนี้มีเร่ืองที่จะแถลงตอผูถือหุนคือ เร่ืองคําพิพากษาของศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่พิพากษาอดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 

ในคําพิพากษานั้นไดกลาวถึงบริษัทในบางกรณี ซึ่งในวันนี้บริษัทจะชี้แจงเรื่องดังกลาว แตตองขออนุญาต           

ผูถือหุนไปชี้แจงในวาระที่ 10 ซึ่งเปนวาระอื่นๆ ซึ่งในวันนี้บริษัทไดเชิญนายวีระวงค จิตตมิตรภาพ ที่ปรึกษา

กฎหมายจากบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด มาใหความเห็นเชิงกฎหมายดวย 

 

2) ประธานแจงวา สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนป 2553 นี้ เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย 

การกํากับดูแลกิจการท่ีดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน  บริษัทไดประกาศตอตลาดหลักทรัพย           

แหงประเทศไทย และในเว็บไซตของบริษัท ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2552 – มกราคม 2553 เปดโอกาสให           

ผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขารับการคัดเลือก

เปนกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปนการลวงหนา แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระ

การประชุมหรือเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแตอยางใด 

 
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ซึ่งประชุมเมื่อ 

วันที่ 8 เมษายน 2552 
 

  ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนการพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญั

ประจําป 2552  ซึ่งประชมุเมือ่วันที่ 8 เมษายน 2552 สําเนารายงานการประชมุดังกลาวไดจัดสงใหผูถือหุน

พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  จึงขอใหที่ประชุมพจิารณารับรอง 
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ไมมี ผู ถือหุน เสนอขอแก ไขเพิ่ม เติมรายงานการประชุมสามัญประจําป  2552                 

เปนอยางอื่น หรือซักถามในวาระนี้ ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติซึ่งในวาระนี้ตองมีมติรับรองดวยเสียง

ขางมาก 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัประจําป 2552 ซึ่งประชมุ 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552  ตามท่ีเสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,529,378,400 99.85 

2. ไมเห็นดวย 0 0.00 

3. งดออกเสียง 3,739,902 0.15 

รวม 2,533,118,302 100.00 

 
วาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2552 
 
  ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปน

ผูรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําป 2552 ดังตอไปน้ี 

 

 เอไอเอสเปนผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รายใหญที่สุดของไทย มีสวนแบงการตลาดเชิงรายไดจากการ

ใหบริการในป 2552 ประมาณรอยละ 52 

 โครงขายครอบคลุมมากกวารอยละ 97 ของพื้นที่ที่มีประชากรอยูอาศัย 

 ณ ส้ินป 2552 เอไอเอสมีผูใชบริการเทากับ 28.8 ลานราย คิดเปนอัตราเติบโตรอยละ 5.5 หรือเปน

จํานวนลูกคาเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 ลานรายจาก ณ ส้ินป 2551 

 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการไมรวมคาเชื่อมตอโครงขาย (Interconnection charge – IC) ในป 

2552 ลดลงรอยละ 2 จากสภาวะเศรษฐกิจ ในจํานวนนี้รายไดจากการใหบริการเสียง โรมมิ่ง

ตางประเทศ และโทรทางไกลตางประเทศลดลง ในขณะที่รายไดจากการใหบริการขอมูลยังเติบโตไดดี

จากเน็ทซิม แอรการด และ BlackBerry  

 บริษัทมีกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อม (EBITDA) มากกวา 45,000 ลานบาท และมี EBITDA 

margin เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 45 ในป 2552 จาก รอยละ 42 ในป 2551 ซึ่งเปนผลจากการควบคุม

คาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ  
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 คาใชจายในการดําเนินงานไมรวมคาเสื่อมลดลงรอยละ  6 เนื่องจากสัดสวนการเติมเงิน                         

ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (Refill on Mobile) เพิ่มขึ้น โดยปจจุบันสัดสวนการเติมเงินผานมือ                     

ผานโทรศัพทเคลื่อนที่เทากับรอยละ 65 ของการเติมเงินทั้งหมด 

 กระแสเงินสดหลังหักเงินลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 28 เปน 30,998 ลานบาท จากการควบคุมคาใชจายที่มี

ประสิทธิภาพและการบริหารเงินลงทุนอยางเหมาะสม 

 ในป 2552 บริษัทมีเงินลงทุนในโครงขายจํานวน 9,915 ลานบาท  

 
รายไดจากการใหบริการขอมูลเติบโตอยางตอเนื่องจากการใชโมบายอินเทอรเนต็ 
 ในป 2552 สัดสวนรายไดจากบริการขอมูลตอรายไดจากการใหบริการไมรวมคาเชื่อมตอโครงขาย 

(Interconnection Charge - IC) เทากับรอยละ 17 เพิ่มจากรอยละ 13 ในป 2551 

 เครือขายสังคมผานมือถือ (social networking) ซึ่งกําลังไดรับความนิยมมากขึ้น ชวยเพิ่มสัดสวนของ

ผูใชบริการขอมูลตอจํานวนประชากร 

 สมารทโฟน ไดรับความนิยมมากขึ้น และมีผูใชบริการ BlackBerry กวา 100,000 ราย ซึ่งตอกย้ํา

ความสําเร็จในการขยายบริการไปยังตลาดผูใชรายบุคคลเพิ่มเติมจากกลุมลูกคาองคกร 

 คอนเทนต มีความหลากหลายและ portal ที่ออกแบบมาใหตอบสนองตอความตองการใชงาน 

 

บริษัทไดริเริ่มนวัตกรรมใหมๆ (Innovation) หลายรายการ เชน 

 สถานีฐานพลังงานธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมลดปญหาโลกรอน ไดแก สถานีฐานพลังงานลม 

สถานีฐานพลังงานแสงอาทิตย สถานีฐานพลังงานไบโอดีเซล และชุมสายพลังงานต่ํา โดยปจจุบัน

บริษัทมีสถานีฐานพลังงานธรรมชาติแลวมากกวา 11 สถานี  

 บริการ GSM e-Service บริการออนไลนใหลูกคาสามารถจัดการทุกเรื่องบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 เอไอเอส Call Center 1185: บริษัทเปนผูใหบริการรายแรกในประเทศไทยที่นําเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

(Speech Recognition) มาผสานกับงาน Call Center ใหลูกคาสามารถสั่งบริการดวยเสียง 

 บริการ เอไอเอส Call Center สายตรงบันเทิง * 888  

 บริการ International Voice SMS บริการสงขอความเสียงฝากไวที่เบอรปลายทางในตางประเทศดวย

คาบริการครั้งละ 9 บาท อัตราเดียวทั่วโลก 

 
ความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม (Corporate Social Responsibility) 

ภารกิจสําคัญอีกดานหนึ่งของบริษัท คือการมีสวนรวมในการพัฒนาความเปนอยูที่ดีขึ้น

ของสังคมไทย ดวยการรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย สังคม และสิ่งแวดลอม ตัวอยางกิจกรรมความ

รับผิดชอบขององคกรตอสังคม ไดแก   
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 โครงการ คนเกง หัวใจแกรง ผลิตสารคดีชิวิตออกอากาศผานสถานีโทรทัศนภายใตรายการ สานรัก           

คนเกงหัวใจแกรง เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่ดี มีความกตัญู และใฝการศึกษาใหเปนแบบอยางที่ดี

สังคม พรอมใหการสนับสนุนการศึกษาแกเด็กและเยาวชนจนจบการศึกษา กวา 9 ป ที่ผานมา                   

มีเยาวชนในโครงการกวา 400 คน และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว 39 คน 

 เอไอเอส สรางอาชีพ Call Center แกคนพิการ ตลอด 3 ปที่ผานมา เอไอเอสสรางโอกาสทางอาชีพ

ใหแกผูพิการทางสายตาและทางการไดยินโดยรับเปนพนักงาน Call Center  

 ถังน้ําใจ เอไอเอส เพื่อไทยไมขาดน้ํา: กวา 4 ปที่ผานมา บริษัทไดสงมอบถังน้ํากวา 10,000 ถัง บรรเทา

ความเดือดรอนแกประชาชนกวา 800,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ  

 การปลูกจิตสํานึกใหพนักงานชวยเหลือสังคม: พนักงานกวา 8,000 คน รวมทําประโยชนแกสังคมผาน

กิจกรรมตางๆ เชน ปลูกปา คาอาสาพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ชวนพี่สอนหนังสือเพื่อนอง              

มอบแสงสวาง มอบทานทางปญญา  

 
รางวัลแหงความภูมิใจในป 2552 
 FinanceAsia – คัดเลือกให เอไอเอส เปนบริษัทดีเดนอันดับ 1 ของไทยในดานการบริหารจัดการ 

ความสัมพันธตอนักลงทุน และนโยบายที่ยึดมั่นตอนักลงทุนในการจายเงินปนผล อีกทั้งเปนบริษัทที่มี

ความรับผิดชอบตอสังคมเปนอันดับ 2 และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลดีเดนเปนอันดับ 5 

 วารสารการเงินธนาคาร - จัดอันดับให เอไอเอส เปนบริษัทยอดเยี่ยมแหงป 2552 เปนอันดับ 2 และ

เปนอันดับ 1 สําหรับบริษัทในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 The Wall Street Journal Asia – คัดเลือกให เอไอเอส ไดรับรางวัลที่ 1 ประเภท “นวัตกรรม” สําหรับ

บริษัทของไทย จากการจัดอันดับ 200 บริษัทดีเดนของเอเชีย 

 เอไอเอส ไดรับโลชูเกียรติเอกชนดานการสงเสริมอาชีพคนพิการในงานมหกรรมวันคนพิการสากล

ประจําป 2552 ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม หอการคาไทย และสภาธุรกิจ

ตลาดทุนไทย 
 
มีผูถือหุนสอบถาม ดังตอไปนี้ 

นายโชค บุญจิตประดับสิน:  

ผูถือหุน:    นักทองเที่ยวที่ลดลงมีผลกระทบตอรายได Roaming มากนอยเพียงใด 

 

รองประธานกรรมการบริหาร: มีผลกระบางแตไมมาก สําหรับรายละเอียดขอใหหัวหนาคณะผูบริหาร

ดานการเงินเปนผูตอบ  

 

หัวหนาคณะผูบริหารดานการเงิน: รายไดคา Roaming ลดลงรอยละ 23 ในป 2552 เทียบกับป 2551 เปน

จํานวนเงินประมาณ 900 ลานบาท 
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นายฤทธิชัย อยูเจริญพร: 

ผูถือหุน 1) บริษัทมีนโยบายขยายตลาดการใหบริการดานขอมูลอยางไร 

เนื่องจากตลาดการใหบริการทางดานเสียงเริ่มเขาจุดอิ่มตัว 

 2) จากขาวตามหนาหนังสือพิมพที่วา บริษัทอาจเขาขายเปนบริษัท           

ตางดาวนั้น ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงในการไมไดรับใบอนุญาต 3G 

หรือไม  

 

ประธาน:   ขอใหหัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหารเปนผูตอบครับ  

 

หัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร: 1) ขอเรียนใหทราบวารายไดของการใหบริการเสียงของบริษัทยังไมอยู

ในสภาวะถดถอย แตในอนาคตอาจเติบโตไมมากนัก ในสวนของรายได

จากการใหบริการดานขอมูลน้ันยังเติบโตไดอีกมาก ซึ่งบริษัทไดออก

โปรโมชั่นสงเสริมการขายตางๆ ใหผูใชบริการใชงานผานโทรศัพท 

BlackBerry หรือ Smartphone ผาน GPRS ทําใหรายไดการใชงาน 

Mobile Internet ในปที่ผานมาเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 30   

 2) บริษัทมีสถานภาพเปนไทย ดังนั้น ในปจจุบันบริษัทมีสิทธิ และมี

คณุสมบัติครบถวนในการขอรับใบอนุญาต 3G ทุกประการ 

 

ผูถือหุน: 1) อยากทราบสวนแบงการตลาดในระยะ 3 ปที่ผานมา และบริษัท          

เสียสวนแบงการตลาดไปมากนอยเพียงใด 

    2) อยากทราบความเสี่ยงในอนาคตอีก 3 ปขางหนาเปนอยางไร  

 

หัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร: หากพิจารณาสวนแบงการตลาดเชิงผูใชบริการในระยะ 3 ปที่ผานมา 

บริษัทมีอัตราสวนลดลง อยางไรก็ตาม การนับจํานวนผูใชบริการของ

ผูประกอบการแตละรายนั้น มีวิธีนับแตกตางกันโดยไมมีหนวยงาน

กลางกํากับหลักเกณฑ  ดังนั้นอาจถือไดวาตัวเลขผู ใชบริการที่

ผูประกอบการแตละรายประกาศนั้นเปนตัวเลขกลาวอาง บริษัทจึง

ขอใหผูถือหุนพิจารณารายไดจากการใหบริการ เนื่องจากสามารถ

สะทอนใหเห็นถึงสภาวะที่แทจริงของบริษัท โดยในป 2552 บริษัทยังคง

รักษาอันดับ 1 ในการเปนผูนําตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย 

ดวยสวนแบงการตลาดเชิงรายไดที่รอยละ 52   
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ประธาน: ขอตอบคําถามที่ 2 ดังนี้ บริษัทใหความสําคัญเรื่องการบริหารความ

เส่ียง และจัดใหมีและรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 

บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยมีประธาน

กรรมการบริหารเปนประธาน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดังกลาวไดมีการประเมินความเสี่ยง และดําเนินการมอบหมายให

ผูบริหารรับผิดชอบจัดการแกไขความเสี่ยงดังกลาวเปนเรื่องๆ และมีการ

ติดตามผลอยางสม่ําเสมอ โดยใหรายงานใหคณะกรรมการบริหาร

ทราบอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดครอบคลุมความเสี่ยง

ทุกๆ ดาน หรือท่ีเรียกวา Beyond unreasonable doubt  

 

ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้  ประธานแจงวาเนื่องจากเปนวาระรายงาน

เพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติ 
 
วาระที่ 4 เรื่องอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2552 สิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 

ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปน

ผูรายงานสรุปงบดุล  บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจําป 2552 ส้ินสุด                   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังตอไปน้ี 
 

นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอท่ีประชุมวา วาระนี้เปนการพิจารณาอนุมัติงบดุล                

บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจาํป 2552 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552    

พรอมรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชบีริษัท ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทไดเห็นชอบแลว รายละเอียดปรากฏตามสําเนางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแส

เงินสด พรอมรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีบริษัท ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุม

แลว  

 

งบดุล ณ 31 ธันวาคม  (หนวย: ลานบาท)  ป 2552 ป 2551 

สินทรัพยหมุนเวียน 33,571 26,896 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยภายใตสัญญาอนุญาต 

ใหดําเนินการ 

69,715 81,189 

สินทรัพยรวม 125,026 128,081 
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เงินกูยืมและหุนกู*  35,624 34,328 

หนี้สินรวม 53,215 54,646 

สวนของผูถือหุน  71,811 73,436 

หนี้สินรวมและสวนของผูถือหุน 125,026 128,081 

*รวมสัญญาแลกเปลี่ยน Swap  

  

  

งบกําไรขาดทุน (หนวย: ลานบาท) ป 2552 ป 2551 เปลี่ยนแปลง(%) 

รายไดรวม  102,452 110,792 (7.5) 

ตนทุนรวม (66,316) (72,039) (7.9) 

กําไรขั้นตน 36,136 38,753 (6.8) 

คาใชจายจากการขายและบริหาร  (10,134) (11,054) (8.3) 

กําไรจากการดําเนินงาน 26,002 27,699 (6.1) 

รายไดอื่น 687 2,564 (73.2) 

ภาษีเงินได (7,419) (8,381) (11.5) 

กําไรสุทธิ  17,055 16,409 3.9 

 
งบกระแสเงินสด (หนวย : ลานบาท)  2552 2551 

เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมดําเนินงาน 40,913 36,803 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (12,592) (12,335) 

เงินสดสุทธิกูยืมจากสถาบันการเงิน 1,363 3,891 

จายเงินปนผล (18,709) (18,681) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจดัหาเงินอื่นๆ (1,714) (1,419) 

เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด สทุธิ 9,261 8,259 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ตนป 15,009 6,822 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราตางประเทศ

คงเหลือส้ินป 

(9) (72) 

เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด สิน้ป 24,261 15,009 
 
มีผูถือหุนสอบถาม ดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน: ดูเหมือนผูถือหุนจนลง และอยากถามวาโบนัสที่จายใหพนักงานในปที่

แลวคิดเปนจํานวนประมาณเทาใด 
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ประธาน: กอนที่จะใหหัวหนาคณะผูบริหารดานการเงินอธิบายรายละเอียดเรื่อง

โบนัส ผมขออธิบายถึงเหตุผลที่ทําใหสวนของผูถือหุนลดลง เนื่องจาก 

ในปที่ผานมาบริษัทจายเงินปนผลคืนใหผูถือหุนมากครับ  

 

หัวหนาคณะผูบริหารดานการเงิน: ขอชี้แจงวาในป 2552 คาใชจายตางๆ ลดลง ในสวนของคาใชจาย

พนักงานลดลงรอยละ 6 เทียบกับป 2551 ซึ่งเปนภาพสะทอนวาบริษัท

ไดควบคุมคาใชจายทุกๆ ดาน รวมถึงคาใชจายพนักงาน และโบนัส            

ที่ผูถือหุนถามดวยครับ  

 

ผูถือหุน: ขอทราบสัดสวนโบนัสวาเปนเทาไร เนื่องจากการแบงผลประโยชนใดๆ

นั้น แบงเปนใหกับผูถือหุน พนกังาน และลูกคา  

 

ประธาน: ไมทราบวาหัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหารดานการเงินมีตัวเลขหรือไม

วาจํานวนเงินที่จายเปนโบนัสพนักงานคิดเปนอัตรารอยละเทาใดของ

เงินปนผลจายใหผูถือหุน  

 

หัวหนาคณะผูบริหารดานการเงิน: โบนัสของพนักงานในป 2551 มจีํานวนประมาณ 1,000 ลานบาท 

เทียบกับโบนัสพนักงานในป 2552 ที่ลดลงเหลือประมาณ 688 ลาน

บาท หากเทียบกับเงินปนผลประมาณ 18,500 ลานบาท เงินโบนัส

พนักงานจะคิดเปนอัตรารอยละ 3.7 ของเงินปนผล 

 

ตอจากนั้น ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้ ประธานขอใหที่ประชุมลงมตซิึ่งในวาระนี้ตองมีมติ

อนุมัติดวยเสียงขางมาก 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติงบดุล บญัชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจาํป 2552 ส้ินสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,527,329,200 99.71 

2. ไมเห็นดวย 0 0.00 

3. งดออกเสียง 7,224,602 0.29 

รวม 2,534,553,802 100.00 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลประจําป 2552 และเงินปนผลเพิ่มเติม 
 

ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปน

ผูรายงานสรุปจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลประจําป 2552 และเงินปนผลเพิ่มเติมดังตอไปน้ี 

นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอท่ีประชุมวา ในป 2552  

 บริษัทมีกําไรสุทธิ 17,055 ลานบาท 

 บริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน เปนจํานวน 40,913 ลานบาท 

 บริษัทมีกําไรสะสม ณ ส้ินป 2552 เทากับ 46,146 ลานบาท (หลังหักเงินปนผล

ระหวางกาลในอัตรา 3.00 บาท/หุน) 

 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ ส้ินป 2552 เทากับ 24,261              

ลานบาท 

 

โดยบริษัทกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการรับ

เงินปนผลในวันที่ 20 เมษายน 2553 และกําหนดวันจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2553 

 

บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 6.30 บาท ซึ่งบริษัทได

จายเงินปนผลไปแลวในอัตราหุนละ 3.00 บาท ในการจายเงินปนผลระหวางกาล เมื่อวันที่ 10 กันยายน 

2552 คงเหลือเงินปนผลสําหรับผลประกอบการในครึ่งปหลังของป 2552 อีกในอัตราหุนละ 3.30 บาท  

 

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอจายเงินปนผลเพิ่มเติมในอัตราหุนละ 5.00 บาท เนื่องจากบริษัท

มีสภาพคลองสวนเกินและคาดการณวายังไมมีการลงทุนขนาดใหญในอนาคตอันใกล และเพื่อใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เงินปนผลดังกลาว ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนใน

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  

 

มีผูถือหุนสอบถาม ดังตอไปนี้ 

นายอนุพจน ธนาพรศิริกุล อาสาพิทักษสิทธิ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

ผูรับมอบฉันทะ: การจายเงินปนผลในอัตราสูงจะสงผลตอการเตรียมความพรอมสําหรับ

การประมูลใบอนุญาต 3G หรือไม และขอใหอธิบายวาบริษัทคาดวา

รายไดในอนาคตจะเติบโตไดอีกเทาไรหากมีบริการ 3G  
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ประธาน:  กอนที่บริษัทจะอนุมัติการจายเงินปนผลครั้งนี้ ฝายจัดการไดมีการศึกษา

อยางรอบคอบและมีการประเมินสถานการณโดยละเอียดกอนที่จะเสนอ

คณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการบริษัทได

กล่ันกรองและพิจารณาทางเลือกทุกๆ ทางแลว พบวาทางเลือกนี้เปน

ทางเลือกที่ปฏิบัติไดและไมกอใหเกิดผลเสียในระยะตอไป ดังนั้น บริษัท

ขอยืนยันวาบริษัทมีความพรอมสําหรับการประมูลใบอนุญาต 3G               

อยูเสมอ แตเนื่องจากปจจัยตางๆ เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา จึงไม

สามารถนําตัวเลขรายไดในอนาคตมายืนยันในวันนี้ได  

 

นายฤทธิชัย อยูเจริญพร 

ผูถือหุน: หากบริษัทตองประมูลใบอนุญาต 3G มแีผนจะหาเงินอยางไร 

 

ประธาน: หากผูถือหุนพิจารณาในงบดุล จะเห็นวาบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวน

ของผูถือหุนที่เขมแข็งมาก จึงสามารถระดมเงินทุนไดไมยาก  

  

ผูถือหุน: หลังจากจายเงินปนผลแลว  อัตราสวนหนี้ สินตอสวนของผูถือหุน                 

จะเปลี่ยนแปลงเปนอยางไร 

 

หัวหนาคณะผูบริหารดานการเงิน: อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน จะเทากับ 0.49  

 

ผูถือหุน: ในการที่บริษัทมีเงินสดในมือมากนั้น อยากทราบวาบริษัทมีวิธีบริหาร

อยางไร 

 

หัวหนาคณะผูบริหารดานการเงิน: คณะเจาหนาที่ดานการเงิน (Treasury) เปนผูบริหารดูแลการลงทุน

บริหารเงิน ภายใตกรอบที่คณะกรรมการไดพิจารณาอนุมัติไววา                 

ฝายจัดการสามารถลงทุนไดเพียงใด 
 
ตอจากนั้นไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้อีก ประธานขอใหที่ประชุมลงมติซึ่งตองอนุมัติดวย

เสียงขางมาก 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินปนผล ประจาํป 2552 และเงินปนผลเพิ่มเติม  

ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,531,754,400 99.75 

2. ไมเห็นดวย 7,100 0.00 

3. งดออกเสียง 6,314,102 0.25 

รวม 2,538,075,602 100.00 

 
วาระที่ 6 อนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ  
 

ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ

ขอบังคับของบริษัทขอ 18 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน  3 โดย

กรรมการที่จะตองออกตามวาระนี้อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได สําหรับในป 2553 นี้                   

มีกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระ 3 ทานดังตอไปน้ี 

1. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์   กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ                               

และกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน กรรมการ 

 3. นายโยว เอ็ง ชุน   กรรมการ 

 คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียไดพิจารณาตามมติที่ประชมุ

คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการที่มีความเห็นวา คณะกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระเปน 

ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 เปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ                    

มีความรูความสามารถ รวมถึงมปีระสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท และ

เห็นสมควรใหเสนอผูถือหุนเลือกกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลบัเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดสวนการถือหุนในบริษัท วฒุิการศึกษา ประสบการณการ

ทํางาน และประวัติการเขาประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ปรากฏตามเอกสาร         

ที่แนบสงผูถือหุนแลว 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือใหความเห็นในวาระนี้ ประธานขอใหที่ประชุมลงมติซึ่งตองอนุมัติดวยเสียงขางมาก 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกนายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์  กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับ

เขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,526,151,023 99.53 

2. ไมเห็นดวย 11,908,777 0.47 

3. งดออกเสียง 125,802 0.00 

รวม 2,538,185,602 100.00 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกนายศุภเดช พูนพิพัฒน กรรมการทีพ่นจากตําแหนงตามวาระกลบั

เขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,282,475,823 89.93 

2. ไมเห็นดวย 230,870,877 9.10 

3. งดออกเสียง 24,838,902 0.98 

รวม 2,538,185,602 100.00 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกนายโยว เอ็ง ชุน กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขามา

เปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,523,490,223 99.42 

2. ไมเห็นดวย 14,550,077 0.57 

3. งดออกเสียง 145,302 0.01 

รวม 2,538,185,602 100.00 

 
วาระที่ 7 อนุมัตินโยบายและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553 

 ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปน

ผูรายงานตอที่ประชุม 
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นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอที่ประชุมวา โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกําหนด

คาตอบแทน ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ 

และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และ

การเติบโตทางผลกําไรของบริษัทแลว เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553 ภายใน

วงเงินไมเกิน 13,500,000 บาท (สิบสามลานหาแสนบาท) ประกอบดวยคาตอบแทนเปนตัวเงิน กลาวคือ 

คาตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และคาตอบแทนกรรมการรายป ซึ่งเทากับวงเงินที่เสนอในป 2552  
 

นโยบายคาตอบแทนกรรมการป 2553 
 

คาตอบแทนรปูตัวเงิน (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  

คณะกรรมการสรรหาและกาํกับ
ดูแลกิจการ 

   

- ประธาน 10,000 25,000  

- กรรมการ x 25,000  

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน    

- ประธาน 10,000 25,000  

- กรรมการ x 25,000  

คณะกรรมการบริหาร    

- ประธาน 10,000 25,000  

- กรรมการ x 25,000  

 

หมายเหตุ : 1) กรรมการที่ เปนผูบริหาร / พนักงานของบริษัท หรือผูถือหุน ไมมีสิทธิได รับ

คาตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดยอย 

 2) ประธานกรรมการไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน หรือเบี้ยประชุม หากเปนประธาน

ในคณะกรรมการชุดยอย 
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มีผูถือหุนสอบถาม ดังตอไปนี้ 

คุณวิภา สุวณิชย 

ผูถือหุน : ขอใหอธิบายการคิดอัตราคาตอบแทนกรรมการวาคิดอยางไร มีการคิด

จากอัตราสวนของกําไรหรือไม อยางไร   

 

ประธาน  : การกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาจากสถิติของบริษัทจดทะเบียน 

เทียบกับบริษัทที่มีขนาดใกลเคียงเปรียบเทียบเฉลี่ยกัน 10 บริษัท                

ดูความรับ ผิดชอบของกรรมการ  และเมื่ อดูจากภาพรวมแล ว 

คาตอบแทนกรรมการของบริษัทจะอยูระดับกลางของคาเฉลี่ยนั้น ซึ่ง

คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวามีความยุติธรรม แมวาจะมิได

กําหนดเปนอัตราสวนของกําไรก็ตาม  
 

เมื่อไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้แลว ประธานจึงขอใหลงมติ และแจง

ดวยวา  ที่ประชุมผูถือหุนจะตองมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 ตามที่เสนอ                

ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,513,702,173 99.04 

2. ไมเห็นดวย 20,695,927 0.82 

3. งดออกเสียง 3,787,502 0.15 

รวม 2,538,185,602 100.00 

 
 ซึ่งเปนคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวาสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่          

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 8 อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีบริษัท ประจําป 2553 
 

 ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปน

ผูรายงานตอที่ประชุม 
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นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอท่ีประชุมวา โดยกฎหมายและขอบังคับของบริษัท  

กําหนดใหที่ประชุมสามัญประจําป พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีบริษัท  และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 

ในการประชุมสามัญประจําปทุก ๆ ป   ซึ่งในการประชุมสามัญประจําป 2553 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 

 

โดยใหผูสอบบญัชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบแสดงความเห็นตองบ

การเงินของบริษัทและบริษัทยอย และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถ

ปฏิบัติงานได ใหบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษทั    

เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบัญชี จํากัด ทําหนาที่แทนได โดยกําหนดคาสอบบญัชีและคาสอบทานรายไตรมาส

ของบริษัท จํานวน 3,932,000 บาท (เทากับปที่ผานมา) ซึ่งไมรวมคาบรกิารอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัท

จะจายตามจริง และรับทราบคาสอบบัญชแีละคาสอบทานรายไตรมาสของบรษิัทยอยในวงเงินประมาณ 

5,625,000 บาท  

 

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบัญชี จาํกัด และผูสอบบัญชีตามรายชือ่ท่ีเสนอมานี ้

ไมมีความสัมพนัธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของของ

บุคคลดังกลาวแตอยางใด โดยไดทํารายงานการถือครองหลักทรัพยตอบริษัทไวแลว 

 
ประธานขอใหที่ประชุมลงมติซึ่งตองอนุมัติดวยเสียงขางมาก 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติแตงตั้งผูสอบบัญช ี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2553            

ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,534,346,200 99.85 

2. ไมเห็นดวย 118,000 0.00 

3. งดออกเสียง 3,721,402 0.15 

รวม 2,538,185,602 100.00 

 
วาระที่ 9   อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญของบริษัทเพิ่มเติมเพื่อรับรองการใชสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงาน (โครงการ ESOP) เนื่องจาก             
เขาเง่ือนไขการปรับสิทธิตามที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน 

 
 ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร          

เปนผูรายงานตอที่ประชุม 
 

นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอที่ประชุมวา โดยที่บริษัทไดจายเงินปนผลประจําป 2552 

เปนอัตราที่เกินกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ จึงเขาเงื่อนไขตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ขอ 2.6 (จ) ใหบริษัทตองทําการปรับราคาและอัตราการใชสิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อไมใหสิทธิของผูถือ ESOP ดอยไปกวาเดิม จึงตองขอจัดสรรหุนสามัญเพิ่มเติม              

เพื่อรองรับการใชสิทธิ ESOP ไวอยางเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอผูถือหุนอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มเติม

อีกจํานวน 2,000,000 (สองลาน) หุน คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากจํานวนหุนสามัญที่ยังมิไดนํามาจัดสรร

ทั้งสิ้น 2,008,543,609 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงาน (โครงการ ESOP)     เนื่องจากเขาเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ปรากฏตามเอกสาร 

เชิญประชุม  

 

มีผูถือหุนสอบถาม ดังตอไปนี้ 

 

ผูถือหุน:    ESOP มีจํานวนเทาไรคิดเปนอัตราสวนของจํานวนหุนทั้งหมด 
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หัวหนาคณะผูบริหารดานการเงิน: สําหรับจํานวนหุนสามัญ ESOP ที่ขอจัดสรรเพิ่มเติมในครั้งนี้คิดเปน

อัตราสวนรอยละ 0.07 ของจํานวนหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท หาก

รวมจํานวน ESOP ที่เหลืออยูในปจจบุันเทากับรอยละ 0.58 ของ

จํานวนหุนสามญัทั้งหมดของบริษัท โดยขอเรียนเพิ่มเติมวา ESOP 

Grant 4 จํานวนประมาณ 10.5 ลานหุน จะหมดอายุในเดือน

พฤษภาคม ป 2553 และ ESOP Grant 5 จาํนวนประมาณ 6.7 ลานหุน 

จะหมดอายใุนเดือน พฤษภาคม ป 2554  

 

ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้เพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอใหลงมติ และ         

แจงดวยวา     ที่ประชุมผูถือหุนจะตองมมีติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามโครงการ ESOP 

ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,413,941,714 95.10 

2. ไมเห็นดวย 120,467,974 4.75 

3. งดออกเสียง 3,805,902 0.15 

รวม 2,538,215,590 100.00 

 
ซึ่งเปนคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 10        เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 

ประธานไดชี้แจงสรุปเร่ืองคําพิพากษาของศาลแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองที่พิพากษายึดทรัพย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 (คําพิพากษาฯ) วา          

คําพิพากษาดังกลาวไดมิไดมีผลบังคับกับบริษัทเนื่องจากไมไดเปนประเด็นแหงคดี และบริษัทไมไดเปน

คูความในคดี การที่บริษัทไดถูกกลาวอางในคําพิพากษาในสามกรณีคือ เร่ืองภาษีสรรพสามิต การลด

อัตราสวนแบงรายไดจากการใหบริการลูกคาระบบเติมเงิน และกรณีอนุญาตใหใชเครือขายรวม (Roaming) 

นั้น คําพิพากษาของศาลฎีกามิไดมีคําวินิจฉัยถึงผลหรือความสมบูรณหรือไมสมบูรณของกฎหมาย หรือมติ
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คณะรัฐมนตรีที่ออกมาหรือไดดําเนินการไปแลว โดยผลของคําพิพากษานั้นจํากัดอยูแตเฉพาะในประเด็น

ที่วาทรัพย สินบางสวนของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้นเปนทรัพย สินที่ ไดมาโดยไมสมควร                        

สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เทานั้น ในคําพิพากษาฯ ไดกลาวถึง               

บริษัท 3 กรณี บริษัทขอชี้แจงดังนี้  

 
1) ภาษีสรรพสามิต 

สําหรับเร่ืองนี้ บริษัทไดไดนําสงภาษีสรรพสามิตใหกรมสรรพสามิตโดยไดหักบางสวนออก

จากสวนแบงรายได ซึ่งการปฏิบัติดังกลาวบริษัทปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2546 

ที่กําหนดใหผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่นําสงภาษีสรรพสามิตและใหนําภาษีสรรพสามิตไปหักออกจาก

สวนแบงรายได ดังนั้น การปฏิบัติดังกลาวเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายและบริษัทไดปฏิบัติตามมติ

คณะรัฐมนตรีครบถวน และเปนการปฏิบัติที่เหมือนกันทั้งอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทมีภาระเทาเดิมตาม

อัตรารอยละที่กําหนดไวในสัญญา และจํานวนเงินที่จายใหหนวยงานของรัฐทั้งสองคือ บมจ. ทีโอที (ทีโอที) 

และกรมสรรพสามิต มีจํานวนเทาเดิม และประเทศไดเงินเทาเดิม มิไดนอยลงแตประการใด  

 
2) การปรับลดอตัราสวนแบงรายไดจากการใหบริการลูกคาระบบเติมเงิน 

เนื่องจาก ทีโอที เห็นวามีการแขงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมโทรศัพทเคลื่อนที่ และทีโอที

ไดปรับลดอัตราคาเชื่อมโยงโครงขาย (Access Charge) ใหบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

(ดีแทค) ไปกอนหนานี้ จึงเห็นสมควรปรับลดอัตราสวนแบงรายไดจากการใหบริการลูกคาระบบเติมเงิน 

เพื่อใหบริษัทสามารถทําการตลาดและแขงขันไดตามสมควร แตมขีอกาํหนดวาสวนแบงรายไดที่ลดใหนั้น 

บริษัทตองไปนาํไปเปนสวนลดใหแกผูใชบริการตอไป ซึง่สัญญาดังกลาวเปนสัญญาระหวางกันของบริษัท

กับทีโอที ผลที่ตามมาคือทําใหคาใชบริการของผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มีอัตราที่ถูกลง บริษัทมีรายได

จากการใหบริการเพิ่มขึ้น และนําไปจายเปนสวนแบงรายไดใหทีโอทีในจํานวนที่สูงขึ้นเปนอันมาก  และเมื่อมี

ผูใชบริการเพิ่มขึ้น บริษัทตองขยายโครงขายเพื่อใหรองรบัผูใชบริการเหลานั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งตอมาโครงขาย

เหลานั้นเปนสมบัติของทีโอทีตามสัญญารวมการงานฯ ดังนั้น จะเห็นวาในเรื่องนี้ทีโอทีเปนผูไดรับ

ผลประโยชน กลาวคือจํานวนผลประโยชนตอบแทนรายปทีสู่งขึ้น และโครงขายที่ใหญขึ้น  

 
3) กรณีอนุญาตใหใชเครือขายรวม (Roaming)  

ในกรณีนี้ขอใหทําความเขาใจคําวา Roaming คําวา Roaming นั้น ไมไดแปลวาการใหเชา

โครงขายอยางที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพแตอยางใด Roaming คือเทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่เอื้ออํานวยให

ผูใชบริการของผูประกอบการรายที่ 1 สามารถใชเครือขายรวมกับโครงขายของผูประกอบการรายที่ 2 ได 

เปรียบเสมือนมผูีประกอบการ 2 รายใหบริการตอผูใชบริการรายเดียว ดังนั้น รายไดที่เกิดขึ้นจึงเปนรายได

ของผูประกอบการทั้ง 2 ราย ในความเปนจรงิที่เกิดขึ้น ผูประกอบการทุกราย โดยเฉพาะบริษัทตางตองการ

สรางโครงขายใหครอบคลุมผูใชบริการไดอยางเพียงพอเพื่อสรางรายได แตการสรางโครงขายนั้นเปนงาน

ทางดานวิศวกรรม ซึ่งงานทางวิศวกรรมดังกลาวตองใชสถิติ และพฤติกรรมของผูบริโภคในการคํานวณ  และ



 

 

21 

ตองไมลืมวาการคํานวณทางวิศวกรรมนั้นเปนการคํานวณในภาพรวม หมายความวา ในทางปฏิบัติบางครั้ง

จะมีลักษณะของการใชงานนอยในบางพื้นที่ และการใชงานมากในบางพืน้ที่ หรือบางเวลาที่แตกตางกันไป 

เชน เวลาที่รถติด เวลาที่ฝนตก เปนตน ขณะที่มีการใชงานหนาแนน ผูใชบริการอาจใชงานไมได หากมี

บริการ Roaming ผูใชบริการจะสามารถใชบริการกับผูใหบริการรายอื่นได ซึ่งจะเปนการโอกาสสรางรายได

ใหผูประกอบการอีกทางหนึ่งดวย ในสวนของรายไดนั้น รายไดจะตองแบงกันระหวางผูประกอบการทั้ง 2 

ราย การแบงรายไดจะตองจายใหผูประกอบการรายที่ 1 กอน สวนที่เหลือจึงจะเปนรายไดของผูประกอบการ

รายที่ 2หลังจากนั้นจึงนํามาคํานวณสวนแบงรายไดตอไป ลักษณะการคํานวณนี้เปนหลักการสากลที่ใชกัน

เปนมาตรฐานในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ดังนั้น คาบริการที่ใหผูประกอบการอีกรายจึงไมใชคาเชา แตเปน

การแบงรายไดกัน ซึ่งทีโอทีเขาใจในหลักการนี้เปนอยางดี ซึ่งเปนไปตามหลักการที่วาหากไมมี Roaming            

ทีโอทีจะไมมีรายไดเพิ่ม ในทางกลับกันหากมี Roaming ทีโอทีจะมีโอกาสไดรับรายไดเพิ่มขึ้น จึงไดอนุมัตใิห

มีการแกไขสัญญาในเวลาตอมา บริษัทจึงขอเรียนวาบริษัทไดปฏิบัติตามสญัญา ไมเคยทําผิดกฎหมายหรือ  

ผิดสัญญาแตประการใด   

 

มีผูถือหุนสอบถาม ดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน: อยากทราบวาบริษัทไดประเมินความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น                

ในปจจุบันและในอนาคตอันใกลเปนเทาใด  

 

ประธาน: ขออนุญาตทําความเขาใจกับผูถือหุนวาหากมีกรณีเรียกรองประการใด

กับบริษัท คูกรณีมิอาจมารวบรัดกับบริษัทไดทันที ณ เวลานี้ ส่ิงที่

เปดเผยเปนตัวเลขไดมีเพียงกรณีเดียวคือ กรณีภาษีสรรพสามิต                  

ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนอนุญาโตตุลาการ โดย ทีโอที ไดคํานวณสวนที่

บริษัทไดนําบางสวนของสวนแบงรายไดไปจายเปนภาษีสรรพสามิต

ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งขอเรียนวาการปฏิบัติดังกลาวเปนการปฏิบัติ

เชนเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม ในสวนของจํานวนเงินนั้น ทีโอที เรียกรอง

เงินเปนจํานวนประมาณ 31,000 ลานบาท  

 

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ 

ที่ปรึกษากฎหมาย: ขออธิบายวาในหลักการทางกฎหมายวาในการที่บุคคลใดตองรับผิดใน

ความเสียหายนั้นมี 2 หลักเกณฑ คือ 1) ทําผิดกฎหมายและทําให

บุคคลอื่นเสียหาย   และ  2)  ทําผิดสัญญาและทําใหบุคคลอื่นเสียหาย  

ในกรณีของบริษัท บุคคลที่จะเรียกรองความเสียหายตองพิสูจนวา

บริษัทไดทําผิดกฎหมายหรือผิดสัญญาประการใด และพิสูจนวาความ

เสียหายคิดเปนจํานวนเทาใด ซึ่งตองไมใชความเสียหายที่คาดเดาดวย  
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หากพิจารณาในคําพิพากษาฯ จะพบวาคําพิพากษาฯ ดังกลาวมี

ประเด็นอยูเพียงแคอดีตนายกรัฐมนตรีรํ่ารวยผิดปกติ โดยการร่ํารวย

ผิดปกตินั้นเปนผลจากการใชอํานาจโดยมิชอบ เพราะฉะนั้น ประเด็นที่

กลาวอางถึงบริษัทไมวาจะเปนกรณีภาษีสรรพสามิต หรือการแกไข

สัญญาฯ จะเนนอยูเพียงวาเปนการเอื้อประโยชน ไมมีขอความใดๆ วา

ผลของการเอื้อประโยชนทําใหกฎหมายไมมีอยูหรืออยางใด หรือผลของ

การแกไขสัญญาฯ ทําใหเกิดความเสียหายประการใด ดังนั้น โดยสรุป

หมายความวา ทั้งหมดที่ผานมาตองปฏิบัติตามสัญญาฯ รวมท้ังการ

แกไขสัญญาฯ ที่ผูกพันคูสัญญามาโดยตลอด ถาปรากฏวาจะมีความ

เสียหายเกิดขึ้น คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งตองพิสูจนวาใครเสียหาย 

เทาไร ซึ่งขณะนี้บริษัทเห็นวาไมสมควรที่จะวิเคราะหใหขอสรุป และ

ตามสัญญาระหวางบริษัทกับทีโอที หากมีการผิดสัญญาฯ คูกรณีจะไป

แกปญหาโดยใหคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาด หากคูสัญญาฝายใด          

ฝ ายหนึ่ ง ไม เห็ นด วยกับคํ าชี้ ข าดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

กระบวนการขั้นตอมาคือคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งสามารถไปฟองศาลได 

คือศาลชั้นตน และศาลฎีกา  
 
นายวรพจน บุญศิริ 

ผูถือหุน:    อยากใหประเมินระยะเวลาวาผลของคดีจะทราบประมาณเมื่อใด 

 

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ 

ที่ปรึกษากฎหมาย: ในกรณีภาษีสรรพสามิตซึ่ ง ในขณะนี้ เปนขอพิพาทและอยู ใน

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ คาดวาจะทราบผลประมาณปลายป 

2553 ถึงตนป 2554 ดังที่เรียนใหทราบวาหากคูกรณีไมเห็นดวยกับ                

คําชี้ขาดสามารถไปฟองศาลได ซึ่งจะใชเวลาอีกประมาณ 5 ป ซึ่ง

ระยะเวลานี้ประเมนิจากประสบการณในคดีทั่วๆ ไป  

 

ผูถือหุน: ณ ส้ินเดือน มีนาคม 2553 บริษัทยังชําระภาษีสรรพสามิตอยูหรือไม 

 

ประธาน: ไมไดชําระแลว เนื่องจากรัฐบาลในสมัยนายก สุรยุทธ จุลานนท ไดปรับ

ลดอัตราภาษีสรรพสามิตลงเหลือรอยละศูนย และมิใหผูประกอบการ

นําไปหักออกจากสวนแบงรายได  
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นโยบายการจายเงนิปนผลและขอมูลการจายเงนิปนผล 
ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 100 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม โดยใน

รอบส่ีปที่ผานมา บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลมากกวารอยละ 100 ของกําไรสุทธิ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในเชิง

โครงสรางของอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึง การใหใบอนุญาต 3G และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงสถานะของสัญญารวม

การงานในปจจุบันที่มีอยูกับทีโอที/กสท อาจยังมีความไมแนนอน ระหวางนี้บริษัทฯ จึงตั้งใจจะรักษาสถานะ

การเงินใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 

บริษัทฯ จะพิจารณาการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนปละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเปนเงินปนผล

ระหวางกาล ซึ่งพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในงวดครึ่งปแรก และตองผานการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท และรายงานตอที่ประชุมผูถือหุนในครั้งถัดไป สวนการจายเงินปนผลครั้งที่สองเปนเงินปน

ผลประจําป ซึ่งพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในงวดครึ่งปหลัง และตองผานการอนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุน 

การพิจารณาจายเงินปนผลของบริษัทยอยขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัท สถานะการเงิน

และปจจัยสําคัญอื่นๆ 

การจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจําเปนและ

ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทยอย การจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมเกินกําไรสะสมที่

ปรากฏอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานปกติ

ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

ขอมูลการจายเงินปนผลที่ผานมา 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุน

สํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารอง

นี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทนุจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสํารองไวครบถวนแลว 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2553 (ปที่เสนอ) ป 2552 
1. กําไรสุทธิ (บาท) 20,547,444,550 17,055,365,616 
2. จํานวนหุน 
2.1 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลระหวางกาล 
2.2 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลประจําป 
 
2.3 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลพิเศษ 

 
2,967,388,159 หุน 

2,970,305,966 หุน* 
(ประมาณการ)

2,969,569,173 หุน 

 
2,963,291,301 หุน 
2,966,418,300 หุน 

 
2,966,418,300 หุน 

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

12.92 
3.00 
3.92 
6.00 

11.30 
3.00 
3.30 
5.00 

4. รวมเปนเงินปนผลที่จายทั้งส้ิน (บาท) 38,363,178,901.72 
(ประมาณการ) 

33,511,145,793.00 
 

5. อัตราสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ 186.71% 196.48% 
* จํานวนหุนที่จดทะเบียน ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2554 ทั้งนี้จะทราบจํานวนที่แทจริงจนกวาจะมีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 

เพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการรับเงินปนผล ในวันที่ 8 เมษายน 2554 
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ขอมูลพิจารณาวงเงินหมุนเวยีนสําหรับการออกและเสนอขายหุนกู 

 

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

จํานวนเทียบเทา (ไมรวมหุนกูคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 

19,500,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันหารอยลานบาท)) 

การเสนอขาย เสนอขายในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ใหแก ผูลงทุนทั่วไป และ/หรือ   

ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ พนักงาน 

ของบริษัทฯ ไมวาทั้งจํานวน หรือเพียงบางสวน โดยจะใหสิทธิผูจองซื้อ

ประเภทใดมีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนกูกอนหลังอยางไรก็ได และการเสนอ

ขายแตละครั้งอาจมีการแบงสรรจํานวนหุนกูที่จะเสนอขายใหแกผูลงทุนแต

ละประเภทไดตามความเหมาะสม และจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียว

หรือหลายชุดในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได ทั้งนี้ตามกฎเกณฑที่

คณะกรรมการก.ล.ต. กําหนด 

ลักษณะวงเงินหมุนเวียน 

(Revolving Basis) 

ในกรณีที่บริษัทฯ ไดออกหุนกูเต็มวงเงินตามที่ระบุไวดังกลาวขางตนแลว 

บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุนกูใหมเพิ่มเติมไดอีกในจํานวนเงินตาม

หุนกูที่ออกไปแลวและไดถูกไถถอนหรือซ้ือคืนมา (ถามี) ทั้งนี้ภายในวงเงินที่

ไดระบุไวดังกลาวขางตน 

การมอบอํานาจ มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท (“ผูรับมอบอํานาจ”) เปนผูมีอํานาจใน

การตัดสินใจและจัดการออกและเสนอขายหุนกู ตลอดจนดําเนินการตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู (รวมถึง (แตไมจํากัดเฉพาะ) การ

กําหนดชนิด จํานวน ประเภทของหุนกูและประเภทของผูลงทุนจองซื้อ 

รายละเอียดของหุนกู การแตงตั้งผูจัดจําหนายหรือผูจัดการการจัดจําหนาย

และรับประกันการจําหนายหุนกู นายทะเบียน และ/หรือ ผูแทนผูถือหุนกู  

(ถามี) การดําเนินการนําหุนกูไปจดทะเบียนในตลาดรอง การเจรจาตอรอง 

จัดทํา ตกลง ลงนาม และสงมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของ) ที่

ผูรับมอบอํานาจพิจารณาเห็นวามีความจําเปนตองทําเพื่อใหการออกและ

เสนอขายหุนกูดังกลาวสําเร็จลุลวงไปได รวมถึงการเขาทําธุรกรรมเพื่อ

ปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากความไมแนนอนของอัตราดอกเบี้ย และ/

หรือ อัตราแลกเปลี่ยน ไมวาทั้งจํานวนหรือเพียงบางสวน 
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ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

ชื่อ – สกลุ ดร. ไพบูลย  ลิมปพยอม 
อายุ (ป) 69 

ตําแหนงในบรษิทั ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

และประธานกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

วันเริ่มตนตําแหนงกรรมการ 18 ธันวาคม 2541 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 12 ป 4 เดือน 

จํานวนและสัดสวนการถือหุน   
ในบริษัท 

- ไมมี -  

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟา Iowa State University สหรัฐอเมริกา 

การผานหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

- ไมมี - 

ประสบการณทํางาน 2541 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

 2543 - 2548 กรรมการและกรรมการบริหาร  บมจ. ธนาคารทหารไทย 

 2542 - 2545 รองประธานกรรมการ บมจ. ชิน คอรปอเรช่ัน 

 2536 - 2541 กรรมการและกรรมการบริหาร กลุมบริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน 

 2535 - 2536 ที่ปรึกษา องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

 2531 - 2535 ผูอํานวยการ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

 กิจการที่เปนบริษทัจดทะเบียน - ไมมี - 

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 

การดํารงตําแหนงเปน
กรรมการ/ผูบริหารในบริษทัอื่น 

 กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 

 คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง 

 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 3/3 ครั้ง 

 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 3/3 ครั้ง 

สัดสวนการเขารวมประชุมใน
รอบป 2553 

 การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 1/1 ครั้ง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปที่ผานมา 

- ไมมี -  

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบรหิาร 

- ไมมี - 

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

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไมเปน - 

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ - ไมมี - 



เอกสารแนบ 4 

 

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

ชื่อ – สกลุ นายวกิรม  ศรีประทักษ 
อายุ (ป) 58 

ตําแหนงในบรษิทั กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร  

วันเริ่มตนตําแหนงกรรมการ 11 พฤษภาคม 2550 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 3 ป 10 เดือน 

จํานวนและสัดสวนการถือหุน   
ในบริษัท 

40,000 หุน คิดเปน 0.0014% ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

การผานหลักสตูรการอบรม
กรรมการ 

หลักสูตร DCP; Director Certification Program รุน 104/2551 

ประสบการณทํางาน 2552 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

 2550 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

  กรรมการบริหาร บมจ. ชิน คอรปอเรช่ัน 

 2550 – 2552 กรรมการบริหาร และหัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

 2545 - 2552 หัวหนาคณะผูบริหารดานเทคโนโลยี  บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

 2543 - 2550 กรรมการผูอํานวยการ บจ. ดิจิตอล โฟน 

 2541 - 2543 รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส สายงานวิศวกรรม  บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

 2538 - 2541 รองกรรมการผูอํานวยการ บจ. ชินวัตรอินเตอรเนช่ันแนล 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน กรรมการบริหาร บมจ. ชิน คอรปอเรช่ัน 

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 12 แหง 

การดํารงตําแหนงเปน
กรรมการ/ผูบริหารในบริษทัอื่น 

 กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 

 คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง 

 คณะกรรมการบริหาร 9/10 ครั้ง 

สัดสวนการเขารวมประชุมใน
รอบป 2553 

 การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 1/1 ครั้ง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปที่ผานมา 

- ไมมี -  

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบรหิาร 

- ไมมี -  



เอกสารแนบ 4 

 

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

ชื่อ – สกลุ นายอึ้ง ชงิ-วาห 
อายุ (ป) 61 

ตําแหนงในบรษิทั กรรมการ และกรรมการบริหาร 

วันเริ่มตนตําแหนงกรรมการ 10 เมษายน  2551 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 3 ป 

จํานวนและสัดสวนการถือหุน   
ในบริษัท 

- ไมมี - 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Chinese University of Hong Kong 

การผานหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

- ไมมี - 

ประสบการณทํางาน 2554 – ปจจุบัน กรรมการ China Digital TV Group Holding Ltd. 

 2551 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

 2550 - ปจจุบัน กรรมการ , ConvenientPower Hong Kong 

  กรรมการอิสระ, Pacific Textiles Holdings Ltd. 

 2550 – 2553 กรรมการ, HKC International Holdings Ltd. 

 2543 – 2550 CEO, CSL 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 

การดํารงตําแหนงเปน
กรรมการ/ผูบริหารในบริษทัอื่น 

 กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 

 คณะกรรมการบริษัท 5/7 ครั้ง 

 คณะกรรมการบริหาร 8/10 ครั้ง 

สัดสวนการเขารวมประชุมใน
รอบป 2553 

 การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 0/1 ครั้ง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปที่ผานมา 

-  ไมมี -  

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบรหิาร 

- ไมมี -  

 



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 

ค้ําประกนั 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 หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของ

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 

โดยไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษทัฯ 

 



 

รายละเอียดกรรมการอิสระ 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ – สกลุ นายอวิรทุธ  วงศพุทธพิทกัษ 
อายุ (ป) 62 

ที่อยู 414 อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ตําแหนงในปจจบัุน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  

และกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอรค สหรัฐอเมริกา 

การผานหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลักสูตร DCP : Director Certification Program รุน 8/2544 

บทบาทคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายคาตอบแทน 

ประสบการณทํางาน 2553 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

 2552 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 2551 - ปจจุบัน ที่ปรึกษา สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

 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 

 2550 - 2552 ประธานกรรมการ บจ. หินออน 

 2549 - 2552 ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

   ผูทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 2550 - 2551 กรรมการ บมจ. การบินไทย 

 2548 - 2551 ผูชวยผูอํานวยการ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

 2544 - 2551 ประธานกรรมการ บจ. ไอทีวัน 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 
ปที่ผานมา 

- ไมมี -  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร 

- ไมมี -  

การมีสวนไดเสียในวาระ - ไมมี - 



 

รายละเอียดกรรมการอิสระ 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ – สกลุ นางทศันีย  มโนรถ 
อายุ (ป) 65 

ที่อยู 414 อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ตําแหนงในบรษิทั กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

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 

ประวัติการทําผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปที่ผานมา 

- ไมมี -  

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบรหิาร 

- ไมมี -  

การมีสวนไดเสียในวาระ - ไมมี - 



 

รายละเอียดกรรมการอิสระ 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ – สกลุ นายสุรศกัด์ิ  วาจาสทิธิ ์
อายุ (ป) 57 

ที่อยู 414 อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ตําแหนงในบรษิทั กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

และกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

คุณวุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน 

เนติบัณฑิตอังกฤษ สํานักลินคอลน อินน 

การผานหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

หลักสูตร DAP : Director Accreditation Program รุน 29/2547 

ประสบการณทาํงาน 2549 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

 2548 - ปจจุบัน ผูบริหาร บจ. ฮันตัน แอนด วิลเลี่ยมส (ไทยแลนด) 

 2540 - 2551 กรรมการ บจ. ไทยทาโลว แอนด ออยล 

 2547 - 2549 กรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ชิน คอรปอเรช่ัน 

 2547 - 2548 กรรมการ บจ. คูแดร บราเธอรส 

ประวัติการทําผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปที่ผานมา 

- ไมมี -  

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบรหิาร 

- ไมมี -  

การมีสวนไดเสียในวาระ - ไมมี - 
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ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 
 

1. การปดสมุดทะเบียน 
ขอ 15. บริษัทอาจปดงดรับลงทะเบียนการโอนหุนในระหวาง 21 วัน กอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้ง

ก็ได โดยประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัททุกแหงไมนอยกวา 

14 วัน กอนวันปดงดรับลงทะเบียนการโอนหุน 
 
2. วิธีการเลือกตั้งกรรมการ 

ขอ 17. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมาก

นอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา  เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ

เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง

มามีคะแนนเสียงเทากัน  เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ใหผูเปนประธานเปน       

ผูออกเสียงชี้ขาด 

 
3. การเรียกการประชุม 

ขอ 30. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน

นับแตวันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได สุดแตจะเห็นสมควรหรือเมื่อ   

ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 

25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ไดเขาชื่อกันทําหนังสือ

ขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ แตตองระบุเหตุผลและวัตถุประสงคในการที่

ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีนี้คณะกรรมการจะตองจัดการประชุมภายใน 1 

เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 

ขอ 31. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร และจัดสงให         

ผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

 
 



 

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

กวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 

ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมา

เขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว  หากวาการประชุมผูถือหุนนั้น ไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรอง

ขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้น มิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัด

ประชุมใหม  และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้

ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

5.  การมอบฉันทะ 
ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและ

ออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือช่ือของผูถือหุนที่มอบฉันทะ 

และเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่

ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

6. คะแนนเสียง 
ขอ 34. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี  ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา  3  ใน  4  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน  

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรอืบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

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 2554 ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 

10.00 น. หองเวิลดบอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท จะดําเนินการลงทะเบียน

ดวยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปน

ประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน

หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมเพื่อใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป บริษัทจึงขอชี้แจงใหผูถือหุนทราบ 

ดังนี้ 

 
1. หนังสือมอบฉันทะ 
เนื่องดวยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดมีประกาศ เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 

5) พ.ศ. 2550 ดังนั้น บริษัทจึงไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะใหแกผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวม

ประชุมไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท 

เปนผูออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้ 

1.1 บริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่ตองการมอบฉันทะไว

ชัดเจน และตายตัวใหแกผูถือหุนมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 

1.2 ในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคที่จะใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป

ที่งายไมซับซอน หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กําหนดไวเฉพาะ กรณีที่ผูถือหุนเปนผูลงทุนตาง

ประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ผูถือหุน  

สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบดังกลาวไดจาก 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 

 



 

2. กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได กรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบ

ฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูมอบฉันทะ และผูมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนา    

ถูกตอง 

- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่สวนราชการออกให ณ จุดลงทะเบียน 

ในกรณีที่ ผูถือหุนมีความประสงคใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่

แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุนดวย 
นิติบุคคล 

1. กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบ

ฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจ

กระทําการแทนนิตบิุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งรับรองสําเนาแลวของผูแทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผูแทนนิติบุคคล

โปรดแสดงเอกสารที่สวนราชการออกให ณ จุดลงทะเบียนในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคใช

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม

ฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุนดวย 

2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือของ      

ผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี

อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงชื่อ

รับรองสําเนาถูกตอง 

- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ ณ             

จุดลงทะเบียนในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําหนงัสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุม     

ผูถือหุนดวย 

3. กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับ

ฝากและดูแลหุน 

3.1 ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ 1 หรือ 2 



 

3.2 ในกรณีที่ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศมอบให Custodian เปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

แทน ตองสงหลักฐานดังตอไปนี้เพิ่มเติม 

- หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูดําเนินการลง

นามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

- หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ 

Custodian ในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. 

โปรดนําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode 

ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุนดวย ทั้งนี้ เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตอง

จัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรอง

ความถูกตองของคําแปล 

 
3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแตเวลา      

8.00 น. เปนตนไป ของวันที่ 31 มีนาคม 2554 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 ที่ไดทําเครื่องหมายไวในบัตรยนืยันการลงคะแนนที่บริษัทไดแจกใหเมื่อลงทะเบียนเขารวม

ประชุมโดยจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงดังกลาว ไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด

ที่เขารวมประชุมสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้นๆ 

 
6. การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน 
เจาหนาที่จะนับคะแนนเสียงแตละวาระดวยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผูถือหุนหรือผูรับ

มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดทําเครื่องหมายไว และจะแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบ

ทุกวาระกอนเสร็จส้ินการประชุม 
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ขั้นตอนการเขารวมประชมุสามัญผูถือหุน ประจาํป 2554 
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากดั (มหาชน) 

วันที่ 31 มีนาคม 2554 
 

ผูถือหุน 

บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

ผูไดรับมอบฉันทะ 

โตะลงทะเบียน 

มาดวยตนเอง 

(เริ่ม 8.00 น.) 

โตะลงทะเบียนผูรับมอบฉันทะ 

(เริ่ม 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 

* กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จส้ินการประชุม 

บริษัทลงทะเบียนการประชุม 

ผูถือหุนดวยระบบ Barcode 

บริษัทจัดใหมี Inspector ซึ่งเปนที่

ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทํา

หนาที่ดูแลและตรวจสอบการนับ

คะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน

เพื่อใหการประชุมผูถือหุนเปนไป

อยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย

และขอบังคับบริษัท 



แผนที่ต้ัง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร เซ็นทรลัเวลิด 

สถานที่จัดประชุม 
ณ หองเวิลดบอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02-100-1234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สําหรับผูถือหุนที่เดินทางโดยรถไฟฟา (ต้ังแต 10.00-22.00 น.) 
1. จากสถานีรถไฟฟาสยาม เดินตรงมายังสกายวอรค เลี้ยวซายที่ทางเขา

ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ทางเขาแรก 

2. จากสถานีรถไฟฟาชิดลม เดินตรงมายังสกายวอรคเลีย้วขวาที่ทางเขา

ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ทางเขาทีส่อง (หลีกเลีย่งทางเขาฝง ZEN) 

3. หลังจากเขามาที่ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดแลวเดินลงบนัไดเลื่อนเพื่อไปยงัชั้น  1 

4. เดินตรงเขามาจะสังเกตเห็นลิฟทแกวที่จุดกึ่งกลางของศูนยการคาชั้น 1 

5. เลี้ยวซายเขาทาง Dazzle Zone จุดสังเกต คือจะมีราน Mark & Spencer 

6. เดินตรงมาทางขวามือจะพบทางเขาล็อบบีข้องเซ็นทาราแกรนด และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร 

การเดินทางโดยรถประจําทาง 
รถธรรมดา: สาย 2, 13, 14, 15, 17, 50, 54, 73ก, 74, 77, 89, 159, 164, 204 

รถ ปอ.: สาย 13, 50, 73, 73ก, 76, 77, 79, 79A, 159, 174, 

183, 204, 504, 505, 511, 513, 514 

รถตู: สาย 29, 96, 109 

สําหรับผูถือหุนที่เดินทางโดยรถไฟฟา (กอน 10.00 และหลัง 22.00 น.) 
1. จากสถานีรถไฟฟาสยาม เดินตรงมายังสกายวอรค เลี้ยวซายที่ทางเขา

ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ทางเขาแรก 

2. จากสถานีรถไฟฟาชิดลม เดินตรงมายังสกายวอรคเลีย้วขวาที่ทางเขา

ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ทางเขาทีส่อง (หลีกเลีย่งทางเขาฝง ZEN) 

3. หลังจากเขามาที่ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดกรุณาเลี้ยวซายและขึ้นบันไดเลือ่นไป
ยังทางเขาออฟฟศทาวเวอร และเดินลงบันไดเลื่อนในสวนของตึกออฟฟศ 

ทาวเวอรไปยังชั้น 1 

4. หลังจากนั้น เดินออกไปนอกตัวอาคารออฟฟศทาวเวอรโดยประตูทางออกจะ

อยูขางลิฟทแกว 

5. เมื่อออกจากประตู ใหเลี้ยวขวาและเดินไปตามถนนประมาณ 300 เมตร 

6. ลอบบี้ของเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอรจะอยูดาน
ขวามือ 
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