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วาระที่ 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 วัตถุประสงคและเหตุผล วาระนี้กําหนดขึ้นเพื่อใหคณะกรรมการรายงานเหตุการณ หรือความคืบหนาตางๆ 

(ถามี) ของบริษัท ตอที่ประชุมผูถือหุน โดยจะไมมีการนําเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะไมมีการลงมติ
ใดๆในวาระนี้ 

 
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 

วัตถุประสงคและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554  โดย
ไดมีการจัดทํารายงานการประชุมและจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วันนับแตวันประชุม
สามัญผูถือหุน พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท (http://investor.ais.co.th) และไดจัดสงใหกระทรวง
พาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแลว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554  เมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2554  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตองใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
รับรองรายงานการประชุมดังกลาว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2554 

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นใน
รอบป 2554 ซึ่งปรากฏในรายงานประจําป 2554 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของ
บริษัทประจําป 2554 ซึ่งบริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นใน
รอบป 2554 ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงในรายงานประจําป 2554 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

  การลงมต ิ  วาระนี้ไมมีการลงคะแนนเสียงจากผูถือหุน เนื่องจากเปนวาระเพื่อทราบ 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2554 

วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให
บริษัทตองจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีแลวและเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบทานงบการเงินประจําป
ของบริษัทส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554   ซึ่งไดผานการตรวจสอบและลงนามจาก นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 ผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด แลว 
เห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2554 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจําปของบริษัท ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผานการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
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ตรวจสอบแลว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2554  ที่ผานมา สรุปสาระสําคัญ
ไดดังนี้  

 
ขอมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางสวน) ของบริษัท 

       หนวย : ลานบาท 
รายการ 2554 2553 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) รอยละ 

สินทรัพยรวม 86,672  97,348 (10,675) (10.97) 
หนี้สินรวม 47,209 56,157 (8,948) (15.93) 
รายไดรวม 126,437 111,339 15,098 13.56 
กําไรสุทธิ  22,218 20,514 1,714 8.30 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน) 7.48 6.91 0.57 8.25 

 
โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจําป 2554 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 หัวของบแสดงฐานะการเงิน(หนา 135.-213) 

การลงมต ิวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินปนผล 

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 100 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีตาม
งบการเงินรวม โดยการจายเงินปนผลดังกลาวจะพิจารณาจากผลการดําเนินงาน  สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด 
และภาระการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือรวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดย
ในป 2554 ผลประกอบการของบริษัทมีกําไรสุทธิ จํานวน 22,218 ลานบาท บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกําไร
เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 8.43 บาท ซึ่งบริษัทไดจายเงินปนผลไปแลวในอัตราหุนละ 4.17 บาท ในการ
จายเงินปนผลระหวางกาล เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 คงเหลือเงินปนผลสําหรับป 2554 อีกในอัตราหุนละ 
4.26 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งหมดประมาณ 12,665.39 ลานบาท และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เงินปนผลดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนในที่ประชุมสามัญผูถือหุน  

การเครดิตภาษีเงินปนผล   
บริษัทจายเงินปนผลประจําปในอัตรา 8.43 บาทตอหุน ซึ่งในจํานวนนี้บริษัทไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาล
ไปแลว 4.17 บาทตอหุน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 ดังนั้น คงเหลือเงินปนผลจายอีก 4.26 บาทตอหุน โดย
บริษัทจายจากกําไรสะสมที่เสียภาษีในอัตรารอยละ 30   

วันกําหนดสิทธิรับเงินปนผล และวันจายเงินปนผล 
บริษัทกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการรับเงินปนผลในวันที่ 5 
เมษายน 2555 และกําหนดวันจายเงินปนผลในวันที่ 23  เมษายน 2555 ผูถือหุนสามารถพิจารณา
รายละเอียดนโยบายการจายเงินปนผลและขอมูลการจายเงินปนผลของบริษัทได ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
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ขอมูลการจายเงินปนผลที่ผานมา 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุน
สํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารอง
นี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสํารองไว ครบถวนแลว 
 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2554 (ปที่เสนอ) ป 2553 
1. กําไรสุทธิ (บาท) 22,217,710,638 20,513,501,542 
2. จํานวนหุน     
2.1 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลระหวางกาล 2,973,095,330 2,967,388,159 
2.2 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลประจําป 2,973,095,330* 2,970,305,966 
2.3 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลพิเศษ - 2,969,569,173 
3. รวมเงินปนผลจายตอหุน (บาท : หุน) 8.43 12.92 
3.1 เงินปนผลระหวางกาล (บาท : หุน) 4.17 3.00 
3.2 เงินปนผลประจําป (บาท : หุน) 4.26 3.92 
3.3 เงินปนผลพิเศษ (บาท : หุน) - 6.00 
4. รวมเปนเงินปนผลที่จายทั้งส้ิน (บาท) 25,063,193,631.90 38,363,178,901.72 
5. อัตราสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ 113% 187% 

*  จํานวนหุนที่จดทะเบียน ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2555 ทั้งนี้จะทราบจํานวนที่แทจริงจนกวาจะมีการปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุน เพ่ือกําหนดสิทธขิองผูถือหุนในการรับเงินปนผล ในวันที ่5 เมษายน 2555 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2554 ใน
อัตราหุนละ 8.43 บาท ตามนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดใหบริษัทจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 100 
ของกําไรสุทธิ ซึ่งบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับป 2554 ไปแลวในอัตราหุนละ 4.17 บาท คงเหลือ
เงินปนผลสําหรับป 2554 ที่ขออนุมัติจายอีกในอัตราหุนละ 4.26 บาท   

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555 

วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่ง
กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําปของบริษัท 
นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนไดกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียน
ผูสอบบัญชี หากผูสอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน
ของบริษัทมาแลว 5 รอบปบัญชีติดตอกัน โดยสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกับผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได อยางไรก็ตาม บริษัทจะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายที่พนจากการปฏิบัติหนาที่จาก
การหมุนเวียนผูสอบบัญชีไดเมื่อพนระยะเวลาอยางนอยสองรอบปบัญชีนับแตวันที่พนจากการปฏิบัติหนาที่ 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแตงตั้งบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด เปนบริษัทผูสอบบัญชี และคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบัญชี จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2555 โดยการแตงตั้งครั้งนี้เปนรอบปบัญชีที่ 5   ติดตอกัน จากรอบปบัญชี  2551 
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ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทเคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนบริษัทชั้นนําที่ใหบริการการสอบบัญชีในระดับสากล 
มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราคาสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ในปที่ผานมาไดเปนอยาง
ดี  คาสอบบัญชีที่เสนอสําหรับป 2555 จํานวน 3,912,000 บาท เทากับปกอน   โดยเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 
บริษัทที่เปนผูสอบบัญชีและผูสอบบัญชีตามที่เสนอ ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียใด ๆ  กับบริษัท  ผูบริหาร  
ผูถือหุนใหญ หรือผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 
2555 และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. นายสุพจน  สิงหเสนห ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  2826 
 (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

2. นายวินิจ  ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3378 
(เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแลวเปน
ระยะเวลา 4 ปตั้งแตป 2551) 

3. นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3731 
 (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

4. นายเจริญ  ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4068 
 (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

โดยกําหนดใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และในกรณีที่
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ให บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบัญชี จํากัด แทนได 

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบัญชี จํากัด ไดรับการคัดเลือกใหเปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท
ยอย สําหรับป 2555 ดวย ทั้งนี้ คาสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2555 และคาสอบทานรายไตรมาสของบริษัท  
กําหนดไวเปนจํานวนในวงเงินไมเกิน  3,912,000 บาท เทากับคาสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2554 (ปกอน)  
ซึ่งไมรวมคาบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจายตามจริง และคาสอบบัญชีและคาสอบทานรายไตรมาส
ของบริษัทยอยในวงเงินประมาณ 4,895,000 บาท เพิ่มขึ้น 10,000 บาท เมื่อเทียบกับป 2554 เนื่องจากมี
บริษัทยอยเพิ่มขึ้น 1 บริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

คาสอบบัญชีและคาบริการอื่น ป 2555 (ปที่เสนอ) ป 2554 
คาสอบบัญชี และคาสอบทานราย

ไตรมาสของบริษัท 3,912,000 บาท 3,912,000 บาท 

  * ในป 2554 บริษัทมีคาบริการอื่นๆ (Non-audit fee) จํานวน 25,000 บาท 
การลงมต ิวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระประจําป 2555 

วัตถุประสงคและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทขอ 18
กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป อัตราหนึ่งในสามของ
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จํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ครั้งนี้มีกรรมการที่ตองออกตามวาระ
จํานวน 4 คน ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 
1. นายสมประสงค บุญยะชัย - รองประธานกรรมการ 
2. นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการกําหนดคาตอบแทน  
- กรรมการอิสระ  

3. นางทัศนีย มโนรถ - กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ  

4. นายแอเลน ลิว ยง เคียง - กรรมการ 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนในการรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปนการลวงหนา ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2554 แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแตอยางใด 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ  ซึ่งไม
รวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาเกณฑคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ประสบการณในดานตางๆ 
และความเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของกรรมการและ
กรรมการชุดยอยเปนรายบุคคลแลว จึงเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกตั้ง
กรรมการที่พนจากตําแหนงตามกําหนดวาระทั้ง 4 คน ไดแก  

1. นายสมประสงค บุญยะชัย 

2. นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ 

3. นางทัศนีย มโนรถ 

4. นายแอเลน ลิว ยง เคียง 

กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดสวนการถือหุนในบริษัท วุฒิการศึกษา 
ประสบการณการทํางาน และประวัติการเขาประชุมคณะกรรมการของกรรมการแตละทาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 
3 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียซึ่งเปนกรรมการที่
ครบรอบออกจากตําแหนงตามวาระ ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และกํากับดูแลกิจการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พนจาก
ตําแหนงตามกําหนดวาระทั้ง 4 คน ไดแก 

1. นายสมประสงค บุญยะชัย 

2. นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ 

3. นางทัศนีย มโนรถ 
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4. นายแอเลน ลิว ยง เคียง 

เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

การลงมต ิวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 8 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหม 

 วัตถุประสงคและเหตุผล  กอนการประชุมสามัญประจําป 2554 ดร.อานนท ทับเที่ยง ไดลาออกจากการเปน
กรรมการ และมิไดมีการแตงตั้งกรรมการแทนในการประชุมสามัญประจําป 2554 ดังกลาว จึงทําใหจํานวน
กรรมการของบริษัทลดลง 1 ที่ โดยผลของกฎหมาย อยางไรก็ตาม บริษัทพิจารณาเห็นวา ควรเพิ่มจํานวน
กรรมการ 1 ที่ ดังกลาว เพื่อใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งในป 2555 อาจมีการประมูล
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G และตองการผูมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจนั้น 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ  คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการได
พิจารณาคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ และประสบการณในดานตางๆ ของ ดร. มนตชัย หนูสง แลว เห็น
ควรเสนอใหคณะกรรมการ ใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการใหม โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับ สัดสวนการถือหุนในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ การทํางาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรร
หาและกํากับดูแลกิจการ เห็นสมควรใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง ดร. มนตชัย หนูสง 
เปนกรรมการใหม 

 การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทขอ 16 กําหนดใหกรรมการของบริษัทมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่จากบริษัท ซึ่งคาตอบแทน ไดแก คาตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม  เบี้ยเลี้ยง  
คาตอบแทนประจําป 

ความเห็นคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณากําหนด
คาตอบแทนกรรมการใหสอดคลองกับผลประกอบการของบริษัท หนาที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการแตละทาน ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจะอยูในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงไดกับตลาดและ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไวกับบริษัท จึงเห็นสมควร
กําหนดงบประมาณคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ของบริษัทประจําป 
2555 ภายในวงเงินไมเกิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาท) ซึ่งมากกวาป 2554 ที่กําหนดไว 13,500,000 
บาท เนื่องจากพิจารณาเห็นวา ในป 2555 อาจมีการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G 
ซึ่งนาจะมกีารทํางานของกรรมการมากขึ้น ประกอบกับมีการแตงตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ทาน ตามที่ไดพิจารณา
ในวาระกอน คาตอบแทนกรรมการดังกลาวจะรวมถึงการที่บริษัทจะจัดใหมีการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 
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รวมถึงคาใชจายในการเดินทาง และคาที่พักสําหรับกรรมการในการปฏิบัติหนาที่ดวย อยางไรก็ตาม บริษัท
ยังคงมีนโยบายการจายคาตอบแทนเชนเดียวกับป 2554  

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณากําหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจายคาตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดยอยตามความเหมาะสม 

รายละเอียด ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ปรากฏใน
รายงานประจําป 2554 ของบริษัท ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 2 หัวขอการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

นโยบายคาตอบแทนกรรมการป 2555 

 

คาตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ป 2555 

กรรมการ รายเดือน เบ้ียประชุม คาตอบแทน
กรรมการราย

ป 
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 ไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 
ของ 

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

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

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
      

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

กอนดําเนินการประชุม เจาหนาที่บริษัทชี้แจงใหที่ประชุมรับทราบถงึวิธีการออกเสยีง
ลงคะแนนดังตอไปน้ี 

 
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมนี ้ใหถอืวาหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง  
 
2. ในการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย 

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

 
3. สําหรับในวาระที่ 7 เร่ืองขออนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง

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

 
ดร.ไพบูลย  ลิมปพยอม ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม 
 
ประธานไดขอใหนายสมประสงค บุญยะชยั รองประธานกรรมการ เปนประธาน

ผูดําเนินการประชุมแทน 
 
ประธานไดแนะนํากรรมการบริษัท ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพือ่

ตรวจสอบการลงคะแนนตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
 

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

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

ผูไดรับการเสนอเปนผูสอบบญัชีประจําป 2554 
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ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพือ่ตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน 
นางสาวเยาวโรจน กล่ินบุญ  บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากดั 
 

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

 
บัดนี้  มี ผู ถื อหุ นและผู รับมอบฉันทะเข าร วมประชุมครบเปนองคประชุมตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และขอบังคับของบริษัทขอ 32 แลว กลาวคือ  
มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุน โดย
ถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ประธานจึงขอใหที่ประชุมเร่ิมพิจารณา
เร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

 
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

- ไมมี - 
 
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ซึ่งประชุมเมื่อ 

วันที่ 8 เมษายน 2553 
 

  ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนการพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญั
ประจําป 2553  ซึ่งประชมุเมือ่วันที่ 8 เมษายน 2553 สําเนารายงานการประชมุดังกลาวไดจัดสงใหผูถือหุน
พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  จึงขอใหที่ประชุมพจิารณารับรอง 
 

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

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553  ตามท่ีเสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติที่ลง 

 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของผูถือหุนซึ่งมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

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

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

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

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

 
บริษัทคงความเปนอันดับหนึ่งดวยรายไดที่เติบโตอยางแข็งแกรง   
 บริษัทมีสวนแบงทางการตลาดเชิง

รายไดเพิ่มข้ึนจาก 52.5% ในป 
2552 เปน 53.6% ในป 2553  

 
 
 
 
 

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

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

พัฒนาโครงขายพรอมรองรับการใชงานดานขอมูลทีเ่พิ่มข้ึน   
 

 
 
 ปจจุบันการใหบริการขอมูลไดมีบทบาทสําคัญมากขึ้น โดยในป 2553  บริษัทมีรายไดจาก

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

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

 กระแสความนิยมในอินเตอรเน็ทเคลื่อนที่ และ social network ที่เพิ่มขึ้นอยางมหาศาล เห็นไดจาก
จํานวนผูใชเน็ทซิมและแบล็คเบอรร่ีเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว 

 ราคาของอุปกรณที่มีแนวโนมลดลงขณะที่มีฟงกชั่นการใชงานมากขึ้น  
 บริษัทไดผลักดันแนวทาง Quality DNAs (Devices Network Applications services) โดยออก

โปรโมชั่นสําหรับบริการขอมูลควบคูไปกับการจําหนายอุปกรณชั้นนําจากผูผลิตอุปกรณ นอกจากนี้ยัง
รวมมือกับผูผลิตคอนเทนต เพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคา 

การบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพชวยสรางกระแสเงนิสดใหเตบิโต       

 
 บริษัทไดใหความสําคัญกับการควบคุมคาใชจายมาโดยตลอด เห็นไดจากตนทุนการ

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

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

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

อุปกรณ  
 บริษัทไดบริหารจัดการคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพทั้งทางดานโครงขายและตนทุนจากการขายและ

บริหารที่ลดลง  
 เงินลงทุนโครงขายอยูในระดบัที่ต่ํา โดยลดลงถึงเกือบครึ่งหนึ่งของปที่แลว ดังเห็นไดจากดัชนีอัตราสวน

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

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

ศักยภาพบุคลากรอยางตอเนื่อง 
2. ลูกคา: บริษัทมีการลงทุนในโครงขายอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจไดวาลูกคาไดใชเครือขายที่มีคุณภาพ 

ครอบคลุมทุกพื้นที่การใชงาน ไดรับการบริการที่ดี และสรรหานวัตกรรมใหมๆ อยางตอเนื่อง มีราคา
ยุติธรรม 

3. สิ่งแวดลอม: บริษัทมุงมั่นประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม และใชพลังงานทดแทนเพื่อลด
ปญหาโลกรอน 

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

 
ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมไดแก    
  สานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว ดวยการจัดทําภาพยนตรโฆษณาเพื่อกระตุนจิตสํานึกของคน

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

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

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

  การปลูกจิตสํานึกใหพนักงานชวยเหลือสังคม: พนักงานรวมทําประโยชนแกสังคมผานกิจกรรม
ตางๆ เชน ปลูกปา คาอาสาพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร    ชวนพี่สอนหนังสือเพื่อนอง มอบแสง
สวาง มอบทานทางปญญา  

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

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

1 และ 2 ในป 2553 
 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย – มอบประกาศเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชน

ดีเดนในโครงการสานรัก คนเกงหัวใจแกรง 
 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ   - ยกยองใหบริษัทเปนหนวยงานที่ใหความสําคัญตอ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส – เสียการมองเห็น 
 สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย  -  “หัวหนาเจาหนาที่คณะผูบริหารยอดเยี่ยม” “หัวหนาคณะ 

ผูบริหารดานการเงินยอดเยี่ยม” และ “นักลงทุนสัมพันธยอดเยี่ยม” สําหรับบริษัทจดทะเบียนกลุม
เทคโนโลยี 
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รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามรายงานประจําป (เอกสารแนบ 2) ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุน

พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 
 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 

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

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

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

69,715 55,544 

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

(9) 0 

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

ลงทุนนอยลง  ในขณะที่มีการตัดคาเสื่อมราคาเร็วขึ้น มีผลทําให
ผลตอบแทนการลงทุนดีขึ้น 

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

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

 
 นายวิเชียร  เมฆตระการ กลาวในเรื่องการบริหารความเสี่ยงวา บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง  ซึ่งจะรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบโดย
สม่ําเสมอ มีการกําหนดระดับความเสี่ยงจากสูงสุด 5 ลดหลั่นลงไป
ตามลําดับ พรอมกบักําหนดบุคคลผูรับผิดชอบ และจะนําเสนอรายงาน
ตอคณะกรรมการบริหารอีกทางหนึ่งดวย 

 
ตอจากนั้นไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้อีก ประธานขอใหที่ประชุมลงมติ        

ซึ่งตองอนุมัติดวยเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 

ประจําป 2553 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอ ดวย
คะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของผูถือหุนซึ่งมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

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

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลประจําป 2553  
 

ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปน
ผูรายงานสรุปการจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลประจําป 2553  ดังตอไปน้ี 

 
นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอท่ีประชุมวา ในป 2553 

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

 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ ส้ินป 2553 เทากับ 10,451              
ลานบาท 

 
บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 6.92 บาท ซึ่งบริษัทได

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

 
ทั้งนี้ เงินปนผลจํานวนดังกลาว ไมรวมกับเงินปนผลพิเศษที่บริษัทไดจายไปในอัตราหุนละ 

6.00 บาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
 
โดยบริษัทกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการรับ

เงินปนผลในวันที่ 8 เมษายน 2554 และกําหนดวันจายเงินปนผลในวันที่ 26 เมษายน 2554 
 

ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้  ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติซึ่งตอง
อนุมัติดวยเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินปนผล ประจําป 2553 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของผูถือหุนซึ่งมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

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

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติวงเงินหมุนเวียนสําหรับการออกและเสนอขายหุนกูในวงเงิน          

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

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

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

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

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

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

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

บาท  ซึ่งในจํานวนนี้ มีหุนกูบางสวนที่จะครบกําหนดไถถอนในป 2554 
บริษัทจึงมีแผนจะออกและเสนอขายหุนกูใหมเพื่อทดแทนของเดิม และ
เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการลงทุนในอนาคต 

 
ตอจากนั้น ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้อีก  ประธานจึงขอใหที่ประชุม

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

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

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของผูถือหุนซึ่งมาประชมุ 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

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

 
ซึ่งเปนคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 อนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ  
 

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

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

 
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนป 2554 บริษัทขอเรียนวา เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกํากับ

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

 
 คณะกรรมการซึ่ ง ไม รวมกรรมการผูมีสวนได เ สียไดพิจารณาตามมติที่ประชุม

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

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

ไมมีผูถือหุนซักถามหรือใหความเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติซึ่งตอง
อนุมัติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกดร.ไพบูลย  ลิมปพยอม  กรรมการทีพ่นจากตําแหนงตามวาระกลบั

เขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของผูถือหุนซึ่งมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

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

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการทีพ่นจากตําแหนงตามวาระกลบั

เขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของผูถือหุนซึ่งมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

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

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกนายอึ้ง ชิง - วาห กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขามา

เปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของผูถือหุนซึ่งมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

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

 
วาระที่ 8 อนุมัตินโยบายและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554 

 
 ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปน

ผูรายงานตอที่ประชุม 
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นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอที่ประชุมวา โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกําหนด

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

 
นโยบายคาตอบแทนกรรมการป 2554 

คาตอบแทนรปูตัวเงิน (บาท) ป 2554  
กรรมการ 

 รายเดือน เบี้ยประชุม คาตอบแทน
กรรมการรายป 

คณะกรรมการ    
- ประธานกรรมการ 200,000 x  
- กรรมการ 50,000 25,000  

คณะกรรมการตรวจสอบ    
- ประธาน 25,000 25,000  
- กรรมการ x 25,000  
คณะกรรมการสรรหาและกาํกับ

ดูแลกิจการ 
   

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

คณะกรรมการบริหาร    
- ประธาน 10,000 25,000  
- กรรมการ x 25,000  
 
หมายเหตุ : 1) กรรมการที่ เปนผูบริหาร / พนักงานของบริษัท หรือผูถือหุน ไมมีสิทธิได รับ

คาตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดยอย 
 2) ประธานกรรมการไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน หรือเบี้ยประชุม หากเปนประธาน

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

 
ตอจากนั้นไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้อีก  ประธานจึงขอใหลงมติ และ

แจงดวยวาที่ประชุมผูถือหุนจะตองมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 ตามที่เสนอ                

ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของผูถือหุนซึ่งมาประชมุ 
  

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

 
  ซึ่งเปนคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวาสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน           
ซึ่งมาประชมุ  
 
วาระที่ 9 อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีบริษัท ประจําป 2554 
 

 ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปน
ผูรายงานตอที่ประชุม 
 

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

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

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

 
ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบัญชี จาํกัด และผูสอบบัญชีตามรายชือ่ท่ีเสนอมานี ้

ไมมีความสัมพนัธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของของ
บุคคลดังกลาวแตอยางใด โดยไดทํารายงานการถือครองหลักทรัพยตอบริษัทไวแลว 

 
มีผูถือหุนสอบถามดังตอไปนี้ 
1. การที่คาสอบบัญชีลดลงนี้ จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีหรือไม                
การทดสอบรายการมีอัตราสวนอยางไร 
นายวินิจ  ศิลามงคล  ผูสอบบัญชีตอบวา คาสอบบัญชีลดลงสวนหนึ่ง มาจากการลดขนาด

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

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติแตงตั้งผูสอบบัญช ี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554           

ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของผูถือหุนซึ่งมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

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

 
วาระที่ 10  รับทราบรายงานเกี่ยวกับขอพิพาทที่เกิดข้ึน และการดําเนินการที่ผานมาของ

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

โทรศัพทเคลื่อนที่รวมท้ังการทําขอตกลงตอทาย ตอดวยขอพิพาทที่เกิดขึ้น  และการแกไขเพิ่มเติมสัญญา
อนุญาตของคณะรัฐมนตรี โดยสังเขปดังตอไปน้ี  

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

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

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

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

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

 
 เหตุผลการทําสัญญา 
 TOT ซึ่งเปนหนวยงานรัฐอาจไมมีความคลองตัวในการหาเงินมาลงทุน จึงมีการใหเอกชน

มารวมการงานแบบ BTO (Build – Transfer – Operate) 
 
การดําเนินการที่ผานมาของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งฝายจัดการในเรื่อง

เกี่ยวกับการแกไขสัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่  
 

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

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

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

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

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

 เปล่ียนแปลงที่อยูของบริษัท  
 ทําความตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑการจัดเก็บและแบงรายไดบริการโทรศัพท
ระหวางประเทศ โดยคาบริการเรียกจากตางประเทศเขามายังหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่
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เปนสิทธิของ TOT ฝายเดียว สวนการเรียกออกจากหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ตาม
สัญญา ใหคิดดังนี้ 

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

- บริการโทรศัพทระหวางประเทศไทยกับประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย 
AIS เปนผูจัดเก็บและแจงยอดการใชทุกเดือน และไดรับสวนแบงในอตัรา
เดียวกับคาโทรภายในเขตรหัสโทรศัพทเคลื่อนที่เดียวกัน (3 บาทตอนาที) 

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

 
เหตุผลการทําขอตกลง 
เพื่อทําความตกลงกันในเรื่องการแบงรายไดที่เกิดขึ้นจากการใหบริการโทรศัพทระหวาง
ประเทศที่มีพรมแดนติดประเทศไทย และที่พรมแดนไมติดกับประเทศไทย 
 

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

 ให AIS มีสิทธิลงทุนระบบส่ือสัญญาณเชื่อมโยงเอง และยกใหเปนทรัพยสินของ TOT  
โดย AIS มีสิทธิในการแสวงหาประโยชนจากระบบสื่อสัญญาณเชื่อมโยงและทรัพยสินใน
สวนที่เหลือจากการใชงานของ AIS  

 TOT มีสิทธจิะอนุญาตหรือทําสัญญาเพื่อใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แกเอกชนรายอื่นได  
ซึ่งเดิมสัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่หามมิให TOT ดําเนินการดังกลาว 

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

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

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

TOT ไมตองเปนผูลงทุนและยังสามารถนําไปหาประโยชนรวมกันได 
 เพื่อใหประชาชนเกิดความสะดวกในการเรยีกออกตางประเทศ  

 
5.  ขอตกลงตอทายสัญญาโทรศัพทเคลือ่นที่ ครั้งที่ 5 (ลงนามวันที่ 25 ธันวาคม 2543)  

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

 
6. ขอตกลงตอทายสัญญาโทรศัพทเคลื่อนที ่ครั้งที่ 6 (ลงนามวันที่ 15 พฤษภาคม 2544)  

ซึ่งมีสาระสําคญั คือ 
 แกไขอัตราสวนแบงรายไดของบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบใชบัตรจายเงินลวงหนา 

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

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

- กรณีที่ผูใหบริการรายอื่นเขามาใชเครือขายรวม (Roaming) ในเครือขายของ 
AIS, TOT จะไดรับในอัตรารอยละตามสัญญา 

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

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

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

 TOT เรียกรองให AIS ชําระเงินสวนแบงรายไดจากการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม จํานวน 
17,803 ลานบาท 

 
สาระสําคัญของขอพิพาททีเ่กิดข้ึน (กรณภีาษีสรรพสามิต, Pre-paid และ Roaming) 

1. 26 กุมภาพันธ 2553 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ไดอาน
คําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อม.1/2553 ระหวาง อัยการสูงสุด ผูรอง กับ พนัตํารวจโททักษิณ  
ชินวัตร ผูถูกกลาวหา (“คําพิพากษาคดียึดทรัพย”) โดยมีเนื้อหาบางสวนเกี่ยวของกับ AIS ดังนี้  
 
 ศาลฎีกา (ดวยมติเสียงขางมาก) พพิากษาวาอดีตนายกฯ ไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อเอื้อ
ประโยชนใหแก AIS ในกรณีตาง ๆ ตอไปนี ้
 



 25

(ก) การตรา พ.ร.ก. แกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. พิกัดอตัราภาษีสรรพสามิตฯ และ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตฯ 
เพื่อกําหนดใหกิจการโทรคมนาคมตองชําระภาษีสรรพสามติ และการมมีติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ 2546 เห็นชอบใหคูสัญญาภาคเอกชนที่ทําสัญญาสัมปทานในการใหบริการโทรศัพทพื้นฐานหรอื
เคลื่อนที่และตองจายคาสัมปทานใหแกหนวยงานภาครัฐที่เปนคูสัญญานําภาษีสรรพสามติที่ไดชําระไปนั้น
มาหักออกจากคาสัมปทานที่ตองชําระใหแกหนวยงานของรัฐได 
 
(ข) การที่ TOT ทําการแกไขสัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่ คร้ังที่ 6 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2544 เพื่อใหปรับ
ลดอัตราสวนแบงรายไดที่ AIS จะตองจายใหแก TOT จากการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบบัตรจายเงิน
ลวงหนา (prepaid)   
 
(ค) การที่ TOT ทําการแกไขสัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่ คร้ังที่ 7 ลงวันที่ 20 กันยายน 2545 เพื่ออนุญาต
ให AIS ใชเครือขายรวมหรือ roaming และให AIS นําคาใชจายที่เกิดขึ้นไปหักออกจากรายรับกอนจายสวน
แบงรายได  
 

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

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

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

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

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

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

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

 
การดําเนินการที่ผานมาของคณะกรรมการและฝายจัดการในเรื่องการนําขอพิพาทเขา
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

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

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

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

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

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

 
การดําเนินการที่ผานมาของคณะกรรมการและฝายจัดการในเรื่อง คา IC ในการนําขอพิพาทเขา
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 9 กุมภาพันธ 2554  AIS มีหนังสือถึงธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันมิใหชาํระเงินใหแก TOT 
หาก TOT มีหนังสือทวงถามมา เนื่องจากกรณีนี้เพราะบริษัทมิไดปฏบิตัิผิดสัญญาและเปนขอ
โตแยงที่จะตองระงับโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการตามที่กําหนดไวในสัญญาอนุญาตฯ  

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

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

 17 มีนาคม 2554 AIS มีหนังสือแจงใหธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันทราบวา AIS ไดยื่นคํา
เสนอขอพิพาทตอสถาบันอนญุาโตตุลาการแลว 
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การพิจารณาการแกไขเพ่ิมเติมสัญญาอนุญาตฯ ของคณะรัฐมนตร ี

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

 7 กุมภาพันธ 2554 รมต. ICT มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการเจรจาฯ โดยมปีลัดกระทรวง ICT เปน
ประธาน 

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

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

 8 มีนาคม 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหขยายระยะเวลาการเจรจาออกไปอีก 1 เดือนนับแต
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

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

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

 
หมายเหตุ  
ในกรณีของ AIS จะมีหนังสือถึงคณะกรรมการเจรจาฯ ในวนัศุกรที่ 1 เมษายนนี้ 
 
รายงานขอพิพาทและการดําเนนิการ 

 ตราบจนปจจบุนันี้ TOT ยังไมไดดําเนินการฟองรองเรียกคาเสียหายจาก  AIS แตอยางใด แตหาก 
TOT จะดําเนินการเรียกรองคาเสียหายในกรณีตางๆ นั้น บริษัทฯ ก็สามารถโตแยงไดวา 

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

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

 
คณะกรรมการไดเชิญที่ปรกึษากฎหมายภายนอก จาก บริษัท วีระวงศ ชินวัฒน เพียงพนอ จํากัด 
(WCP) มานําเสนอการดาํเนนิการที่ผานมาและขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

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

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

 
ในการดําเนินการตามสัญญา หากคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใด ไมเห็นดวย หรือตีความไป         

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

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

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

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

 
3.  เมื่อใดผูบริโภคจะไดใชบริการ 3G 
นายสมประสงค  บุญยะชัย เร่ืองนี้ไมเกี่ยวของกับขอพิพาทดังกลาว และหากจําเปน บริษัทก็จะ

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

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

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

ผูใชบริการจะมากขึ้นได ตองสอดคลองกับโครงขายและคุณภาพของ
โครงขาย  ตองมีการปรับโครงสรางและใชความพยายามในการ
ดําเนินการดังกลาว  ซึ่งทั้งหลายที่กลาวมานี้ บริษัทมิไดดอยไปกวา
คูแขงเลย 

 
นายวิเชียร  เมฆตระการ กลาวเสริมวา ระบบ 3G ตองใชเวลาทั้งดานอุปกรณ และ

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

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

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

 
8.  ใบอนุญาตจะกินความไปถึง 4G หากทําไดหรือไม 
นายวิเชียร  เมฆตระการ คลื่นความถี่เปนเพียงพาหะอยางหนึ่ง เปรียบเทียบไดกับการเดินทางไป

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

การแบงผลประโยชนกัน เราอาจดูแลการลงทุนเฉพาะที่มีชองวาง
เทานั้น 

 
นายพงษอมร  นิ่มพูลสวัสดิ์ เราพรอมท่ีจะเจริญเติบโตโดยลงทุนใน 3G และรักษาระดับการจายเงิน

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

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

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

การฟองผูประกอบการรายอื่นๆ ในสวนของบริษัทเอง ก็เพียงเพราะมี
ความเห็นไมตรงกันเทานั้น 

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

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

ประชาสัมพันธ นักลงทุนสัมพันธ เว็ปไซต และสื่อสารภายในกับ
พนักงานของเรา  ซึ่งทุกเรื่องตามที่กลาวตองใชเวลา ความอดทน และ
ความตอเนื่อง 

 
13.  การดําเนินการในขอพิพาทของอนุญาโตตุลาการเปนอยางไร 
นายวีระวงศ  จิตตมิตรภาพ การดําเนินการคลายการพิจารณาคดีของศาล คือ อนุญาโตตุลาการ

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

 
ตอจากนั้น  ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้อีก  ประธานจึงขอใหที่ประชุม

ลงมติ ซึ่งตองอนุมัติดวยเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานเกี่ยวกับขอพิพาทที่เกิดขึ้น และการดําเนินการที่ผานมา

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

 
มติที่ลง 

 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของผูถือหุนซึ่งมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 1,228,296,435 100.00 
2. ไมเห็นดวย 700 0.00 
3. งดออกเสียง 1,280,287,210   
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 วาระที่ 11       พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
 
มีผูถือหุนสอบถามดังตอไปนี้ 
1.  หลังสัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่หมดอายุ จะเกิดอะไรขึ้น 
นายสมประสงค  บุญยะชัย สัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่จะหมดอายุในป 2558 ซึ่งกอนหนานั้น บริษัท

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

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

และบมจ. ชิน คอรปอเรชั่น ซึ่งเปนเรื่องที่ดีที่ไดมีโอกาสชี้แจงขอเท็จจริง 
และกระบวนการตางๆ การดําเนินธุรกิจอาจมีความขัดแยงไดบาง            
แตตองอยูบนหลักการ 

 
3.  มีบางกรณีที่โทรแลวสายหลุด เปนเพราะอะไร 
นายวิเชียร  เมฆตระการ คงมีกรณีของพื้นที่บาง ซึ่งในกรณีเชนนี้ ขอใหแจงมายังบริษัทวาเปนที่

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

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

ทุกอยางอยูที่คน เราไดพัฒนาทุกอยางเพื่อลูกคา เราไมเสียเปรียบ
ผูประกอบการรายอื่น  

 
 





เอกสารแนบ 2 
 

นโยบายการจายเงนิปนผลและขอมูลการจายเงนิปนผล 
ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 100 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม โดยใน

รอบส่ีปที่ผานมา บริษัทไดจายเงินปนผลมากกวารอยละ 100 ของกําไรสุทธิ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสรางของอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึง การใหใบอนุญาต 3G และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงสถานะของสัญญารวม
การงานในปจจุบันที่มีอยูกับทีโอที/กสท อาจยังมีความไมแนนอน ระหวางนี้บริษัทจึงตั้งใจจะรกัษาสถานะ
การเงินใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 

บริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนปละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเปนเงินปนผลระหวาง
กาล ซึ่งพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปแรก และตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท และรายงานตอที่ประชุมผูถือหุนในครั้งถัดไป สวนการจายเงินปนผลครั้งที่สองเปนเงินปนผลประจําป ซึ่ง
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปหลัง และตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

การพิจารณาจายเงินปนผลของบริษัทยอยขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัท สถานะการเงิน
และปจจัยสําคัญอื่นๆ 

การจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจําเปนและ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทยอย การจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมเกินกําไรสะสมที่
ปรากฏอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและ/หรือ มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานปกติ
ของบริษัทและบริษัทยอย 

ขอมูลการจายเงินปนผลที่ผานมา 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุน

สํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารอง
นี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสํารองไวครบถวนแลว 
 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2554 (ปที่เสนอ) ป 2553 
1. กําไรสุทธิ (บาท) 22,217,710,638 20,513,501,542 
2. จํานวนหุน     
2.1 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลระหวางกาล 2,973,095,330 2,967,388,159 
2.2 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลประจําป 2,973,095,330* 2,970,305,966 
2.3 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลพิเศษ - 2,969,569,173 
3. รวมเงินปนผลจายตอหุน (บาท : หุน) 8.43 12.92 
3.1 เงินปนผลระหวางกาล (บาท : หุน) 4.17 3 
3.2 เงินปนผลประจําป (บาท : หุน) 4.26 3.92 
3.3 เงินปนผลพิเศษ (บาท : หุน) - 6 
4. รวมเปนเงินปนผลที่จายทั้งส้ิน (บาท) 25,063,193,631.90 38,363,178,901.72 
5. อัตราสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ 113% 187% 

 
* จํานวนหุนที่จดทะเบียน ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2555 ทั้งนี้จะทราบจํานวนที่แทจริงจนกวาจะมีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 
เพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการรับเงินปนผล ในวันที่ 5 เมษายน 2555 



เอกสารแนบ 3 

หนา 1 จาก 5 

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

ชื่อ – สกลุ นายสมประสงค  บุญยะชัย 
อายุ (ป) 56 
ตําแหนง รองประธานกรรมการ  กรรมการกําหนดคาตอบแทน และ 

กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ   
วันเริ่มตนตําแหนงกรรมการ 28 มีนาคม 2537 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 18 ป 
จํานวนและสัดสวนการถือหุนในบริษัท - ไมมี -  
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
การผานหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลักสูตร DAP : Director Accreditation Program รุน 30/2547 

หลักสูตร DCP: Director Certification Program รุน 65/2548 
หลักสูตร RCP; Role of the Chairman Program รุน 21/2552 

ประสบการณทํางาน 2553 - ปจจุบัน รักษาการ กรรมการผูอํานวยการ บมจ. ชิน คอรปอเรช่ัน 
 2551 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
  ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ชิน คอรปอเรช่ัน 
 2550 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ชิน คอรปอเรช่ัน 
 2549 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยคม 
 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. โรงพยาบาลพระรามเกา 
 2540 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง 
 2542 - 2554 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม 
 2543 - 2551 กรรมการบริหาร บมจ. ชินแซทเทลไลท 
 2542 - 2551 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
 2537 - 2551 กรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
 2547 - 2550 กรรมการบริหาร บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ 
   กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ไอทีวี 
 2543 - 2550 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ชิน คอรปอเรช่ัน 

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

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 14 แหง  

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/
ผูบริหารในบรษิัทอื่น 

 การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทําใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  

- ไมมี - 

สัดสวนการเขารวมประชุมในรอบป 2554  คณะกรรมการ   11/11 ครั้ง 
  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 4/4 ครั้ง 
  คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 5/5 ครั้ง 
  การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 1/1 ครั้ง 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา - ไมมี -  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ - ไมมี -  



 

หนา 2 จาก 5 

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

ชื่อ – สกลุ  นายอวิรทุธ  วงศพุทธพิทกัษ 
อายุ (ป) 63 
ตําแหนง กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการอิสระ 
วันเริ่มตนตําแหนงกรรมการ 12 กรกฎาคม 2549 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 5 ป 8 เดือน 
จํานวนและสัดสวนการถือหุน   ในบริษัท - ไมมี -  
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอรค สหรัฐอเมริกา 
การผานหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลักสูตร DCP: Director Certification Program รุน 8/2544 

บทบาทคณะกรรมการในการกําหนดนโยบาย  คาตอบแทน 
ประสบการณทํางาน 2553 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 
 2551 - ปจจุบัน ที่ปรึกษา สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
 2549 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 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 
 2552 - 2554 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 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 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 3 แหง  - บมจ. เทเวศประกันภัย 
 - บมจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ 
 - บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 3 แหง 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/
ผูบริหารในบรษิัทอื่น 

 การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 

สัดสวนการเขารวมประชุมในรอบป 2554  คณะกรรมการ 10/11 ครั้ง 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง 
  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 4/4 ครั้ง 
  การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 1/1 ครั้ง 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา - ไมมี -  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ - ไมมี -  
 
 
 
 

 



 

หนา 3 จาก 5 

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



 

หนา 4 จาก 5 

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

ชื่อ – สกลุ นางทศันีย  มโนรถ 
อายุ (ป) 66 
ตําแหนง กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
วันเริ่มตนตําแหนงกรรมการ 24 เมษายน 2549 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 6 ป 
จํานวนและสัดสวนการถือหุน   
ในบริษัท 

- ไมมี - 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การผานหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

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

ประสบการณทํางาน 2549 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
 2545 - 2548 รองกรรมการผูจัดการใหญ ดานการเงินและบัญชี บมจ. ทศท. คอรปอเรช่ัน 
 2544 - 2548 กรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 
 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 

การดํารงตําแหนงเปน
กรรมการ/ผูบริหารในบริษทัอื่น 

 การดาํรงตําแหนงในกิจการที่แขงขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทําใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 

สัดสวนการเขารวมประชุมในรอบป 2554  คณะกรรมการ 11/11 ครั้ง 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง 
  การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 1/1 ครั้ง 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา - ไมมี -  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ - ไมมี -  
 
การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษทัยอย / บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน หนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา - ไมเปน - 
2. เปนผูใหบริการทางวชิาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไมเปน - 
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ - ไมมี - 



 

หนา 5 จาก 5 

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

ชื่อ – สกลุ นายแอเลน ลิว ยง เคียง 
อายุ (ป) 56 
ตําแหนง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
วันเริ่มตนตําแหนงกรรมการ 20 มีนาคม 2549 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 6 ป 
จํานวนและสัดสวนการถือหุน   
ในบริษัท 

- ไมมี - 

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

การผานหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

- ไมมี - 

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

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 
 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 3 แหง 

การดํารงตําแหนงเปน
กรรมการ/ผูบริหารในบริษทัอื่น 

 การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทําใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 

สัดสวนการเขารวมประชุมในรอบป 2554  คณะกรรมการ 1/11 ครั้ง 
  คณะกรรมการบริหาร 7/11 ครั้ง 
  การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 0/1 ครั้ง 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา -  ไมมี -  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ - ไมมี -  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - ไมมี -  
  
 



เอกสารแนบ 4 

หนา 1 จาก 1 

ขอมูลเบ้ืองตนของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการ 

ชื่อ – สกลุ ดร. มนตชยั  หนูสง 
อายุ (ป) 51 
ประเภทกรรมการที่เสนอ
แตงตัง้ 

กรรมการ 

จํานวนและสัดสวนการถือหุน   
ในบริษัท 

- ไมมี - 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขา Computer & Network,  
Ecole Nationale Superieur des Telecommunications (Telecom Paris) ฝร่ังเศส 

การผานหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

หลักสูตร DCP: Director Certification Program 2553 
หลักสูตร FSD: Financial Statement for Director 2553 

ประสบการณทํางาน 2553 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญที่ปรึกษาอาวุโส  บมจ. ทีโอที 
 2553 – 2554 กรรมการบริษัท บจ. เทรดสยาม 
 2553 – 2552 รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบริหารการลงทุน บมจ. ทีโอที 
 2550 – 2552 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สํานักพัมนาผลิตภัณฑ บมจ. ทีโอที 
 2548 – 2550 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สํานักขายและบริการผูประกอบการ บมจ. ทีโอท ี

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 1 แหง  - รองกรรมการผูจัดการใหญที่ปรึกษาอาวุโส 
บมจ. ทีโอที 

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 

การดํารงตําแหนงเปน
กรรมการ/ผูบริหารในบริษทัอื่น 

 การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทําใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

- รองกรรมการผูจัดการใหญที่ปรึกษาอาวุโส บมจ. ทีโอที 
ผูใหบริการสื่อสารโทรคมนาคม 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา - ไมมี -  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ - ไมมี -  
 
 



เอกสารแนบ 6 
 

หนา 1 จาก 4 

นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท แอดวานซ อนิโฟร เซอรวิส จาํกัด (มหาชน)  
 
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไวใน

นโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัท  ซึ่งสอดคลองและเขมงวดกวาหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กลาวคือ 

 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม

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

3. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ใน
ลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่ง
ไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง สําหรับกรรมการตรวจสอบที่ไดรับการแตงตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ตองพนจากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง 

 ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชา
อสังหาริมทรัพย รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม 
ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลกัประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือคูสัญญามี
ภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท 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
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

5. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

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



 

หนา 2 จาก 4 

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 ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทรวม 
บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

9. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือ บริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
10. สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

โดยไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษทั 

 



 

หนา 3 จาก 4 

รายละเอียดกรรมการอิสระ 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ – สกลุ นายอวิรทุธ  วงศพุทธพิทกัษ 
อายุ (ป) 63 
ที่อยู 414 ถนนพหลโยธนิ 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 
 2551 - ปจจุบัน ที่ปรึกษา สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
 2549 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 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 
 2552 - 2554 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 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 - วาระที่ 7 พิจารณาอนมุติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ ประจําป 2555 
เนื่องจากเปนผูที่ครบวาระในปนี้และไดรับการพิจารณาเสนอชื่อใหไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 



 

หนา 4 จาก 4 

รายละเอียดกรรมการอิสระ 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ – สกลุ นางทศันีย  มโนรถ 
อายุ (ป) 66 
ที่อยู 414 ถนนพหลโยธนิ 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 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 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 - วาระที่ 7 พิจารณาอนมุติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ ประจําป 2555 
เนื่องจากเปนผูที่ครบวาระในปนี้และไดรับการพิจารณาเสนอชื่อใหไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 



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 
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  



เอกสารแนบ 8 

คําชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรอืผูแทนของผูถือหุน 
ที่มีสิทธิเขารวมประชุมเพือ่ลงทะเบียนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

 
เนื่องดวยบริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 

14.00 น. ณ หองวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว เลขที่ 1695 
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท จะดําเนินการลงทะเบียนดวยระบบ Barcode ดังนั้น 
เพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึง
เห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิ 
เขารวมประชุมเพื่อใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป บริษัทจึงขอชี้แจงใหผูถือหุนทราบ ดังนี้ 
 
1. หนังสือมอบฉันทะ 

เนื่องดวยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดมีประกาศ เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนั้น บริษัทจึงไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะใหแกผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถ
เขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
ของบริษัท 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
โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 
ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุม ผูถือหุนดวย 
ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น 

เวนแต ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ
ดูแลหุน สามารถใชหนงัสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได 
 
2. เอกสารที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม 
บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหยื่น
หลักฐานประกอบดวย ทั้งนี้ โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียน ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 
ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุนดวย 

 



 

2. กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 
- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได กรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบ

ฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 
- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูมอบฉันทะ และผูมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนา    

ถูกตอง 
- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่สวนราชการออกให ณ จุดลงทะเบียน 
ในกรณีที่ ผูถือหุนมีความประสงคใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนหรือ 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยูมาใน
วันประชุมผูถือหุนดวย 

นิติบุคคล 
1. กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบ
ฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ
บุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจ
กระทําการแทนนิตบิุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งรับรองสําเนาแลวของผูแทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผูแทนนิติบุคคล
โปรดแสดงเอกสารที่สวนราชการออกให ณ จุดลงทะเบียนในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคใช
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมา
พรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 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. โปรดนําแบบฟอรม
ลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี 
Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุนดวย 

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. 
โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุนดวย ทั้งนี้ เอกสารที่มิไดมี    
ตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และให         
ผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

 
3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแตเวลา      
12.00 น. เปนตนไป ของวันที ่ 28 มีนาคม 2555 ณ สถานที่ประชมุ ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผูถือหุนที่
แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 
 
4.  หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน 
วาระทั่วไป 

1. การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระใหนับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออก
เสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ไมสามารถแบงการ 
ออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน 

2. ในกรณีมอบฉันทะ 
2.1 ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น 

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะวาระใด ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ       
ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง 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 2555 
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากดั (มหาชน) 

วันที่ 28 มีนาคม 2555 
 

ผูถือหุน 
บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

ผูไดรับมอบฉันทะ 

โตะลงทะเบียน 
มาดวยตนเอง 
(เริ่ม 12.00 น.) 

โตะลงทะเบียนผูรับมอบฉันทะ 
(เริ่ม 12.00 น.) 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 

 แสดงบัตรประจําตัว 

 แบบฟอรมลงทะเบียน ซึ่งมี Barcode 

 แสดงบัตรประจําตัว 
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งมี Barcode 
 แสดงสําเนาบัตรประชาชนผูมอบฉันทะและผูรับมอบ
ฉันทะซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง 

ลงนามในแบบฟอรมลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

เขาหองประชุม 

ประธานเปดประชุม 
(เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ 

กรณีที่มีผูตองการคัดคานหรืองดออกเสียงใน
วาระใดๆ ใหยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 

(สําหรับผูคัดคานหรืองดออกเสียง) 

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูคัดคาน
หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลาวสรุปผลคะแนนตอที่ประชุม 

มาดวยตนเอง 

* กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จส้ินการประชุม 

บริษัทลงทะเบียนการประชุม 
ผูถือหุนดวยระบบ Barcode 

บริษัทจัดใหมี Inspector ซึ่งเปนที่
ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทํา
หนาที่ดูแลและตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน
เพื่อใหการประชุมผูถือหุนเปนไป
อยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย

และขอบังคับบริษัท 
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การสงคําถามเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

Procedures for sending any query in advance 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรเปดโอกาสใหผูถือหุนใหความเห็น หรือสงคําถามเกี่ยวกับการประชุม 

ผูถือหุนถึงคณะกรรมการบริษัท ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนสามารถสงคําถามมายังบริษัทไดตามชองทาง
ดังตอไปนี้ 

1. หุนซึ่งเสนอคําถาม กรุณาใหขอมูลของผูถือหุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
- ชื่อ ที่อยู โทรศัพท โทรสาร และ อีเมล (ถามี) ที่บริษัทสามารถติดตอได 
- คําถามที่ประสงคจะสอบถาม หรือใหความเห็น พรอมดวยเอกสาร และขอมูลประกอบ (ถามี) 

2. ชองทางในการสงคําถาม 
- โทรสารหมายเลข 0 2299 5108 
- ทางอีเมล companysecretary@ais.co.th 

3. ชวงเวลาที่เปดรับคําถาม 
บริษัทเรียนเชิญใหผูถือหุนสงคําถามเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนไดตั้งแตบัดนี้ และขอใหสงถึงบริษัทลวงหนา    
ไมนอยกวา 10 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน จึงขอใหสงคําถามกอนวันที่ 19 มีนาคม 2555 

4. เลขานุการบริษัท จะเปนผูรวบรวมคําถาม และสงใหประธานเจาหนาที่บริหาร พิจารณา และจะตอบคําถาม
เหลานั้นในวันประชุมผูถือหุน 
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แผนที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว 

 

หองวิภาวดีบอลรูม ชั้นลอบบี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซน็ทรัลพลาซา ลาดพราว 
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท 02-541-1234 โทรสาร 02-541-1089  




